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Valtioneuvoston asetus

N:o 88

taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2002

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,
muutetaan taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista 3 päivänä kesäkuuta 1994 annetun
asetuksen (440/1994) 6 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 87/1996 ja 469/1999, seuraavasti:

6 §

Lapin yliopiston koulutusohjelmat

Lapin yliopistossa kandidaatin tutkintoon
johtavat, kolmivuotiset koulutusohjelmat sekä
maisterin tutkintoon kandidaatin tutkinnon
pohjalta johtavat, kaksivuotiset koulutusoh-
jelmat ovat:
1) audiovisuaalisen mediakulttuurin kou-
lutusohjelma;
2) tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjel-
ma;
3) graafisen suunnittelun koulutusohjelma;
4) teollisen muotoilun koulutusohjelma.
Lapin yliopistossa on viisivuotinen kuva-

taidekasvatuksen koulutusohjelma, joka joh-
taa maisterin tutkintoon lukio-opintojen ja
ylioppilastutkinnon pohjalta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2002.
Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulu-

tusohjelman graafisen suunnittelun suuntau-
tumisvaihtoehdon opiskelijat voivat siirtyä
graafisen suunnittelun koulutusohjelmaan 1
päivästä elokuuta 2002 tai jatkaa opintojaan
audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusoh-
jelmassa. Opiskelija, joka ei ole suorittanut
taiteen maisterin tutkintoa vuoden 2007 lop-
puun mennessä, siirtyy vuoden 2008 alusta
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graafisen suunnittelun koulutusohjelmaan.
Lapin yliopisto päättää siirtymiseen liittyvistä
järjestelyistä.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2002

Opetusministeri Maija Rask

Ylitarkastaja Turja Pesonen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 89

rahoitus- ja vakuutusryhmittymän konsernitilinpäätöksestä

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2002

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 25 päivänä tammikuuta 2002 annetun
lain (44/2002) 19 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan rahoitus- ja va-
kuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain
(44/2002) 19 §:ssä tarkoitetun rahoitus- ja
vakuutusryhmittymän konsernitilinpäätöksen
laatimiseen.

2 §

Tarkempien määräysten antaminen ja poik-
keusten myöntäminen

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien val-
vonnasta annetun lain 20 §:ssä tarkoitettu
koordinoiva valvontaviranomainen voi mai-
nitussa lainkohdassa säädetyin edellytyksin
antaa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen
soveltamisesta sekä emoyrityksen hakemuk-
sesta myöntää luvan poiketa tästä asetuksesta.

3 §

Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen
kaava

Konsernituloslaskelma laaditaan liitteen 1
ja konsernitase liitteen 2 mukaisesti. Konser-
nituloslaskelmaan ja konsernitaseeseen ei
sovelleta, mitä kirjanpitoasetuksen 3 luvussa
säädetään.

4 §

Esittämistavan jatkuvuus ja esittämistä kos-
kevat poikkeukset

Edellä 2 §:ssä tarkoitettu koordinoiva vi-

ranomainen voi antaa luvan yhdistellä kon-
sernituloslaskelman ja konsernitaseen eriä
taikka käyttää 3 §:stä poiketen niissä säädet-
tyjen kaavojen mukaisista eristä toiminnan
luonnetta paremmin vastaavia nimikkeitä.
Konsernituloslaskelman ja taseen esittämi-
seen sovelletaan muuten soveltuvin osin, mitä
kirjanpitoasetuksen 1 luvun 8—11 §:ssä sää-
detään.

5 §

Toimintakertomuksessa ilmoitettavat yleiset
tiedot

Toimintakertomuksessa on annettava kon-
sernista
1) kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 1 momentin

4 kohdan ja kirjanpitoasetuksen 2 luvun 1 §:n
1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot;
2) jos emoyritys on osakeyhtiö, osakeyh-

tiölain 11 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetut tiedot, sekä, jos emoyritys on osuus-
kunta, osuuskuntalain 6 luvun 8 §:n 3 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot;
3) selvitys ryhmittymän riskienhallinnassa

sovellettavista periaatteista.

6 §

Yksittäisen yrityksen liitetietoja vastaavat
liitetiedot

Konsernituloslaskelmaan sisältyvän luotto-
laitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelman
sekä konsernitaseeseen sisältyvien luottolai-
tos- ja sijoituspalvelutoiminnan varojen ja
velkojen sekä luottolaitos- ja sijoituspalvelu-
toimintaan liittyvien taseen ulkopuolisten si-
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toumusten osalta konsernituloslaskelman ja
konsernitaseen liitetietoina on ilmoitettava
soveltuvin osin luottolaitosten ja sijoituspal-
veluyritysten tilinpäätöksestä ja konsernitilin-
päätöksestä annetun valtiovarainministeriön
asetuksen (90/2002) 14—24 §:ssä tarkoitetut
tiedot konsernista. Korkotuottojen erittelyssä
on erikseen ilmoitettava niihin sisältyvä lea-
singvuokrien ja leasing-kohteiden suunnitel-
man mukaisten poistojen erotus (leasing-
kate).
Konsernituloslaskelmaan sisältyvien va-
hinko- ja henkivakuutuksen vakuutusteknis-
ten laskelmien ja vakuutustoimen muun las-
kelman sekä konsernitaseeseen sisältyvien
vakuutustoiminnan varojen ja velkojen sa-
moin kuin vakuutustoimintaan liittyvien ta-
seen ulkopuolisten sitoumusten osalta kon-
sernituloslaskelman ja konsernitaseen liitetie-
toina on ilmoitettava soveltuvin osin vakuu-
tusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpää-
töksestä annetun sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksen (91/2002) 8—12 ja
14—15 §:ssä tarkoitetut tiedot konsernista.
Muut kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetut
yksittäisen konserniyrityksen liitetietoja vas-
taavat liitetiedot ilmoitetaan kirjanpitoasetuk-
sen 4 luvun 1 §:n sekä, jos emoyritys on
osakeyhtiö tai osuuskunta, osakeyhtiölain 11
luvun 10 §:n tai osuuskuntalain 6 luvun 8 §:n
mukaisesti. Jos omistusyhteisön tilinpäätök-
seen sovelletaan rahoitus- ja vakuutusryhmit-
tymien valvonnasta annetun lain 18 §:n no-
jalla luottolaitostoiminnasta annettua lakia,
konsernituloslaskelmaan sisältyvän omis-

tusyhteisön laskelman eriin ja konsernitasee-
seen sisältyvien omistusyhteisön varojen ja
velkojen eriin liittyvät liitetiedot ilmoitetaan
kuitenkin 1 momentin mukaisesti.

7 §

Muut liitetiedot

Konsernituloslaskelman ja -taseen liitetie-
toina on sen lisäksi, mitä 6 §:ssä säädetään,
esitettävä kirjanpitoasetuksen 4 luvun
2—4 §:n mukaiset tiedot.
Liitetietona on lisäksi annettava selostus

siitä, miten konserniin kuuluvan vakuutusyh-
tiön tytär- ja osakkuusyritysten osakkeisiin ja
osuuksiin tehtyjä arvonkorotuksia on käsitelty
konsernitilinpäätöksessä, samoin kuin tieto
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvon-
nasta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetusta lu-
vasta poiketa konsernitilinpäätöksen laatimis-
ta koskevista säännöksistä.
Mitä kirjanpitoasetuksen 4 luvun 3 §:n 2 ja

3 kohdassa säädetään ei sovelleta tytär- tai
osakkuusyrityksiin, jotka ovat asunto- tai
kiinteistöosakeyhtiöitä.

8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
helmikuuta 2002, ja sitä sovelletaan ensim-
mäisen kerran 31 päivänä joulukuuta 2002
päättyvältä tilikaudelta.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2002

Ministeri Martti Korhonen

Lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen
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                   Liite 1 

 
KONSERNITULOSLASKELMA 
 
I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1      
Korkotuotot            
Korkokulut            
Rahoituskate            
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista        
Palkkiotuotot            
Palkkiokulut            
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot       
 Arvopaperikaupan nettotuotot         
 Valuuttatoiminnan nettotuotot         
Liiketoiminnan muut tuotot          
Hallintokulut            
 Henkilöstökulut          
  Palkat ja palkkiot          
  Henkilösivukulut          
   Eläkekulut         
   Muut henkilösivukulut        
 Muut hallintokulut          
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä    
Liiketoiminnan muut kulut          
Luotto- ja takaustappiot           
Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset     
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten voitosta (tappiosta) 2   
Eliminointierät 3           
Liikevoitto (-tappio)           
              
 
II a Vakuutustekninen laskelma – Vahinkovakuutus 1      
Vakuutusmaksutuotot           
 Vakuutusmaksutulo          
 Jälleenvakuuttajien osuus         
 Vakuutusmaksuvastuun osuus         
 Jälleenvakuuttajien osuus         
Muut vakuutustekniset tuotot 4          
Korvauskulut            
 Maksetut korvaukset          
 Jälleenvakuuttajien osuus         
 Korvausvastuun muutos          
 Jälleenvakuuttajien osuus         
Yhteistakuuerän muutos           
Liikekulut 5            
Muut vakuutustekniset kulut 4          
Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta      
Tasoitusmäärän muutos           
Vakuutustekninen kate           
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II b Vakuutustekninen laskelma – Henkivakuutus 1      
Vakuutusmaksutulo           
 Vakuutusmaksutulo          
 Jälleenvakuuttajien osuus         
Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta         
Muut vakuutustekniset tuotot 4          
Korvauskulut            
 Maksetut korvaukset          
 Jälleenvakuuttajien osuus         
 Korvausvastuun muutos          
 Jälleenvakuuttajien osuus         
Vakuutusmaksuvastuun muutos          
 Vakuutusmaksuvastuun muutos        
 Jälleenvakuuttajien osuus         
Liikekulut 5            
Muut vakuutustekniset kulut 4          
Vakuutustekninen tulos           
 
II c Vakuutustoimen muu laskelma 1        
Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen kate        
Henkivakuutuksen vakuutustekninen kate        
Sijoitustoiminnan tuotot          
Sijoitusten arvonkorotus          
Sijoitustoiminnan kulut          
Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu         
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto        
Muut tuotot            
Muut kulut            
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten voitosta (tappiosta) 2   
Eliminointierät 3        
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä       
              
 
III Omistusyhteisön laskelma 1, 6         
Eliminointierät 3           
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä         
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Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 1        
Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan liikevoitto (-tappio) 7     
Vahinko- ja henkivakuutuksen voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä    
Omistusyhteisön voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä      
Satunnaiset erät           
 Satunnaiset tuotot          
 Satunnaiset kulut          
 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdistelty-

jen yritysten voitosta (tappiosta) 2 
      

Tuloverot satunnaisista eristä 8          
Voitto (tappio) ennen veroja          
Tuloverot 9            
 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot       
 Laskennalliset verot          
Muut välittömät verot           
Vähemmistöosuudet           
Tilikauden voitto (tappio) 10          
              
                                                       
 1 Konsernituloslaskelmaan voi konsernin rakenteesta riippuen kuulua osat I-III.  
 Laskelman numeroa I-III ei esitetä tuloslaskelmakaavassa. Vahinkovakuutus-/ 
 henkivakuutus –termin voi jättää pois, jos vakuutusteknisiä laskelmia on vain yksi. 
 2 Jos erän erityisluonne vaatii, se merkitään satunnaisiin tuottoihin/kuluihin tai  
 vakuutustoiminnan osalta vakuutustoiminnan muun laskelman (II c) sijoitustoiminnan 
 tuottoihin/kuluihin 
 3 Erittely eliminointieroista esitetään tuloslaskelman liitetietona. 
 4 Omalla vastuulla oleva osuus eli jälleenvakuuttajien osuudella vähennettynä 
 5 Menonsiirroilla ja menevän jälleenvakuutuksen palkkioilla vähennetty nettomäärä. 
 6 Laaditaan emoyritykseen rahoitus- ja vakuutusryhmittymistä annetun lain 18 §:n nojalla  
   sovellettavan kaavan mukaisesti. 
 7 Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan liikevoitto (-tappio) vastaa vahinko- ja  
 henkivakuutustoiminnan sekä omistusyhteisön voittoa (tappiota) ennen satunnaisia eriä. 
 8 Voidaan yhdistellä kohtaan ”Tuloverot” 
 9 Tieto tuloverojen jakautumisesta varsinaisesta toiminnasta ja satunnaisista eristä johtuviin 
 esitetään liitetietona, jollei tätä jakoa esitetä tuloslaskelmassa. 
 10 Pakollinen aina, ylemmät voitto (tappio)-rivit voidaan jättää pois, jos väliin ei tule rivejä. 
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                   Liite 2 
KONSERNITASE 
 
VASTAAVAA 
 
I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan varat 1       
Käteiset varat            
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset      
 Valtion velkasitoumukset          
 Muut            
Saamiset luottolaitoksilta          
 Vaadittaessa maksettavat         
 Muut            
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä         
Leasingkohteet           
Saamistodistukset          
 Julkisyhteisöiltä         
 Muilta           
Osakkeet ja osuudet           
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä       
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä     
Aineettomat hyödykkeet          
 Konserniliikearvo         
 Muut pitkävaikutteiset menot       
Aineelliset hyödykkeet         
 Kiinteistöt sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet     
 Muut aineelliset hyödykkeet        
Osakeantisaamiset/Sijoitusosuusantisaamiset/Kantarahastoantisaamiset    
Omat osakkeet ja osuudet         
Muut varat           
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot       
Laskennalliset verosaamiset          
Eliminointierät 2           
Yhteensä           
              
 
II Vakuutustoiminnan varat 1        
Aineettomat hyödykkeet           
 Perustamismenot          
 Kehittämismenot          
 Aineettomat oikeudet 3          
 Liikearvo          
 Konserniliikearvo 4          
 Muut pitkävaikutteiset menot         
 Ennakkomaksut          
Sijoitukset            
 Kiinteistösijoitukset          
  Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet        
  Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä      
  Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä      
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 Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä   
  Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityk-

sissä 
     

  Rahoitusmarkkinavälineet ja lainasaamiset 
saman konsernin yrityksiltä 

     

  Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä 3      
  Osakkeet ja osuudet omistusyhteys-

yrityksissä 5 
     

  Osakkeet ja osuudet muissa omistusyhteys-
yrityksissä 

     

  Rahoitusmarkkinavälineet ja lainasaamiset 
omistusyhteysyrityksiltä 

     

 Muut sijoitukset          
  Osakkeet ja osuudet         
  Rahoitusmarkkinavälineet        
  Osuudet yhteyssijoituksista        
  Kiinnelainasaamiset         
  Muut lainasaamiset         
  Talletukset         
  Muut sijoitukset         
 Jälleenvakuutustalletesaamiset        
Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset     
Saamiset            
 Ensivakuutustoiminnasta         
  Vakuutuksenottajilta 3         
  Vakuutusedustajilta 3         
 Jälleenvakuutustoiminnasta         
 Muut saamiset          
 Maksamattomat osakkeet/osuudet        
 Laskennalliset verosaamiset         
Muu omaisuus           
 Aineelliset hyödykkeet          
  Koneet ja kalusto 3         
  Muut aineelliset hyödykkeet 3        
  Tavaravarastot 3         
  Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3      
 Rahat ja pankkisaamiset         
 Omat osakkeet/osuudet         
 Muu omaisuus           
Siirtosaamiset           
 Korot ja vuokrat          
 Vakuutusten aktivoidut hankintamenot        
 Muut siirtosaamiset          
Eliminointierät 2           
Yhteensä           
              
III Omistusyhteisön varat 1, 6         
Eliminointierät 2            
Yhteensä            
Vastaavaa yhteensä           
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VASTATTAVAA 
 
I Oma pääoma           
 Osakepääoma/pohjarahasto/osuuspääoma/peruspääoma     
 Takuupääoma/sijoitusosuuspääoma/kantarahasto/lisäpääoma    
 Ylikurssirahasto          
 Arvonkorotusrahasto          
 Omien osakkeiden/osuuksien rahasto        
 Vararahasto 7           
 Pääomalainat 8           
 Muut rahastot           
  Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot       
  Muut rahastot         
 Edellisten tilikausien voitto (tappio)        
 Tilikauden voitto (tappio)         
II Vähemmistöosuudet 1          
III Pääomalainat 1, 8          
IV Konsernireservi 1, 4          
V Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan velat 1       
Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille        
 Keskuspankeille           
 Luottolaitoksille           
  Vaadittaessa maksettavat        
  Muut           
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille         
 Talletukset           
  Vaadittaessa maksettavat         
  Muut           
 Muut velat           
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat        
 Joukkovelkakirjalainat          
 Muut            
Muut velat            
Siirtovelat ja saadut ennakot          
Pakolliset varaukset           
 Eläkevaraukset           
 Verovaraukset           
 Muut pakolliset varaukset         
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla      
Laskennalliset verovelat           
Eliminointierät 2           
Yhteensä            
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VI Vakuutustoiminnan velat 1          
Vakuutustekninen vastuuvelka          
 Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksuvastuu 9       
 Jälleenvakuuttajien osuus         
 Henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuu 9       
 Jälleenvakuuttajien osuus         
 Vahinkovakuutuksen korvausvastuu 9       
 Jälleenvakuuttajan osuus         
 Henkivakuutuksen korvausvastuu 9       
 Jälleenvakuuttajan osuus         
 Vahinkovakuutuksen tasoitusmäärä 9       
 Vahinkovakuutuksen yhteistakuuerä 9       
Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka        
 Vakuutustekninen vastuuvelka         
 Jälleenvakuuttajien osuus         
Pakolliset varaukset           
 Eläkevaraukset 3           
 Verovaraukset 3           
 Muut pakolliset varaukset 3         
Jälleenvakuutustalletevelat          
Velat             
 Ensivakuutustoiminnasta          
 Jälleenvakuutustoiminnasta         
 Joukkovelkakirjalainat          
 Vaihtovelkakirjalainat          
 Lainat rahoituslaitoksilta          
 Eläkelainat          
 Muut velat          
 Laskennalliset verovelat          
Siirtovelat            
Eliminointierät 2            
Yhteensä            
              
VII Omistusyhteisön velat 1, 6          
Eliminointierät 2            
Yhteensä            
              
Vastattavaa yhteensä           
              
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 10         
1. Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset     
 Takaukset ja pantit          
 Muut            
2. Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset     
 Arvopapereiden taksinostositoumukset        
 Muut            
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 1 Roomalaisia numeroita I-VII ei esitetä tasekaavassa 
 2 Erittely eliminointieristä esitetään taseen liitetietona 
 3 Ei tarvitse eritellä taseessa, mikäli ei ole suuruudeltaan olennainen oikean ja riittävän 
 kuvan antamisen kannalta 
 4 Konserniliikearvo ja konsernireservi voidaan yhdistellä taseessa. 
 5 Esitetään konsernitaseessa, mikäli osakkeita ja osuuksia osakkuusyrityksissä ei eritellä 
 muista omistusyhteysyrityksistä. 
 6 Laaditaan emoyritykseen rahoitus- ja vakuutusryhmittymistä annetun lain 18 §:n nojalla 
   sovellettavan kaavan mukaisesti. 
 7 Vakuutusosakeyhtiöissä, luottolaitoksissa ja sijoituspalveluyrityksissä. 
 8 Vakuutusyhtiöiden pääomalainat esitetään pääsarakkeessa omana eränään.  
 Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten luottolaitostoiminnasta annetun lain 38 §:n 2 momentin 
 tarkoittamat ja omistusyhteisön pääomalainat esitetään oman pääoman eränä. 
 9 Vahinkovakuutus-/henkivakuutustermin voi jättää pois, jos tuloslaskelmaan sisältyy vain yksi  
 vakuutustekninen laskelma 
 10 Taseen ulkopuoliset sitoumukset koskevat luottolaitoksen antamia sitoumuksia.  
 Tilinpäätöksen liitetietona annetaan vakuutusyhtiön osalta kirjapitoasetuksen 2 luvun 7 §:ssä  
 säädetyt vakuudet ja vastuusitoumukset ja luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen osalta 
 valtiovarainministeriön asetuksen 4 luvun 20 §:ssä tarkoitetut vakuudet ja vastuusitoumukset 
 sekä johdannaissopimuksia koskevat liitetiedot. 



Valtiovarainministeriön asetus

N:o 90

luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä anne-
tun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2002

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti, luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta
1993 annetun lain (1607/1993) 31 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1340/1977,
nojalla,
kumotaan luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätök-
sestä 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1259/2000) 26 §:n
3 momentti, 27 §:n 3 momentti, 29 §:n 3 momentti, 30 §:n 2 momentti, 31 §:n 2 momentti,
32 §:n 3 momentti, 33 §:n 2 momentti ja 39 § sekä liitteet 7 ja 10, sekä
muutetaan 1 ja 28 § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee luottolaitoksen, sijoi-
tuspalveluyrityksen ja niiden konsolidointi-
ryhmään kuuluvan rahoituslaitoksen (jäljem-
pänä kirjanpitovelvollinen) tilinpäätöstä sekä
luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, luot-
tolaitoksen omistusyhteisön ja sijoituspalve-
luyrityksen omistusyhteisön konsernitilinpää-
töstä. Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvon-
nasta annetun lain (44/2002) 19 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettuun konsernitilinpäätök-
seen.

28 §

Vakuutusyhtiön yhdisteleminen konsernitilin-
päätökseen

Tytäryrityksenä oleva vakuutusyhtiö yhdis-
tellään konsernitilinpäätökseen osakkuusyri-
tyksen tavoin.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
helmikuuta 2002 ja sitä sovelletaan ensim-
mäisen kerran 31 päivänä joulukuuta 2002
päättyvältä tilikaudelta.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2002

Ministeri Suvi-Anne Siimes

Lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 91

vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä 21 päivänä joulukuuta
2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1263/2000) liitteet 3 ja 4,
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2—5 §, 9 §:n 1 momentin 8, 11 ja 13 kohta, 10 §:n 1 momentin
5 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 17 §:n 1 momentti ja 26 § sekä
lisätään 9 §:n 1 momenttiin uusi 7 a kohta, 10 §:n 1 momenttiin uusi 6 kohta ja asetukseen

uusi 16 a §, seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vakuutusyh-
tiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
laatimisesta. Tätä asetusta ei kuitenkaan so-
velleta rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta annetun lain (44/2002) 19 §:n 1
momentissa tarkoitettuun konsernitilinpää-
tökseen.
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Poikkeukset kirjanpitoasetuksen soveltami-
sesta

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1—7 §:ää,
10 §:n 3 ja 4 momenttia sekä 11 §:n 1 ja 2
momenttia sekä 3 momentin toista virkettä
sekä 2 luvun 1 §:n 3 kohtaa, 3 §:n 1 momentin
1, 5 ja 6 kohtaa sekä 2 ja 3 momenttia, 4 §:n
1 momentin 7, 9, 10 ja 12 kohtaa sekä 2—6
momenttia, 5 §:n 1 momentin 5 kohtaa sekä

2—5 momenttia, 6 §:n 2 momenttia, 8 §:n 5
momenttia, 9—11 §:ää, 5 luvun 1 ja 4 §:ää
sekä 6 luvun 1 ja 2 §:ää ei sovelleta vakuu-
tusyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpää-
töksen laatimiseen.
Kirjanpitoasetuksen 3 luvun 1 §:n 1 mo-

menttia, 2 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia ja 3 §:ää
sekä 4 luvun 1 §:ää ei sovelleta vakuutusyh-
tiön konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

3 §

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen ti-
linpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön

konsernitilinpäätökseen

Tytäryrityksenä olevan luottolaitoksen tai
sijoituspalveluyrityksen tilinpäätös yhdistel-
lään vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen
tämän asetuksen säännöksiä noudattaen, jos
näiden tytäryritysten toimialan osuus on
vähemmän kuin kymmenesosa kaikista ra-
hoitus- ja vakuutusalan yrityksistä. Toimialan
osuus määräytyy rahoitus- ja vakuutusryh-
mittymien valvonnasta annetun lain 6 §:n 2
momentin mukaisesti.

266



4 §

Tuloslaskelma

Vakuutusyhtiön ja sen konsernin tuloslas-
kelma laaditaan liitteen 1 mukaisesti.

5 §

Tase

Vakuutusyhtiön ja sen konsernin tase laa-
ditaan liitteen 2 mukaisesti.

9 §

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään kirjanpitoase-
tuksen 2 luvun 4 §:n 1 momentin 1—6, 8 ja
11 kohdassa sekä muualla laissa lueteltujen
liitetietojen lisäksi:
— — — — — — — — — — — — —
7 a) taseeseen vastaaviin kirjattujen joh-
dannaisten kirjanpitoarvojen erittely tase-
erittäin;
— — — — — — — — — — — — —
8) taseen pääryhmän ″Muut sijoitukset″

″Muut sijoitukset″ -erän erittely, jos erä on
suuruudeltaan olennainen;
— — — — — — — — — — — — —
11) taseen pääryhmän ″Muu omaisuus″

″Muu omaisuus″ -erän erittely, jos erä on
suuruudeltaan olennainen;
— — — — — — — — — — — — —
13) erittely 5 §:ssä tarkoitetun tasekaavan
vastaavien yhdistellyistä eristä.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään kirjanpitoase-
tuksen 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1—4 ja 6
kohdassa sekä muualla laissa lueteltujen
liitetietojen lisäksi:
— — — — — — — — — — — — —
5) erittely 5 §:ssä tarkoitetun tasekaavan
vastattavien yhdistellyistä eristä;
6) taseeseen vastattaviin kirjattujen johdan-
naisten kirjanpitoarvojen erittely tase-erittäin;
— — — — — — — — — — — — —

Liitetietona esitetään 1 ja 4 momentissa
lueteltujen liitetietojen lisäksi vakuutusmak-
suvastuun osalta seuraavat tiedot:
1) henkivakuutusyhtiön vakuutusmaksu-

vastuusta vähennetyt vakuutusten aktivoidut
hankintamenot (zillmerointi) eriteltyinä hen-
kivakuutuksen ja eläkevakuutuksen zillme-
rointiin;
— — — — — — — — — — — — —

16 a §

Toisen toimialan yrityksen tilinpäätöksen
yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilin-

päätökseen

Vakuutusyhtiön tuloslaskelma- ja tasekaa-
voihin sisällytetään soveltuvin osin sellaiset
toisen toimialan yrityksen tuloslaskelma- ja
tase-erät, jotka ovat tarpeen tilikauden tulok-
sen muodostumiseen vaikuttaneiden tekijöi-
den tai tase-erien selventämiseksi.

17 §

Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen
merkitseminen konsernitaseeseen

Kirjanpitolain 6 luvun 11 §:ssä tarkoitetus-
ta tuloverojen oikaisemisesta ja täydentämi-
sestä johtuva laskennallinen verosaaminen
esitetään konsernitaseessa omana eränään
saamisten ryhmässä ja laskennallinen vero-
velka velkojen ryhmässä, jollei niitä merkitä
yhdeksi eräksi konserniyritysten omiin tasei-
siin sisältyvien kirjanpitolain 5 luvun 18 §:ssä
tarkoitettujen laskennallisten verovelkojen tai
verosaamisten kanssa.
— — — — — — — — — — — — —

26 §

Kiinteistöjen merkitseminen vakuutusyhtiön
taseeseen

Kiinteistöistä, joihin vakuutusyhtiöllä on
omistusoikeus, merkitään taseeseen poistama-
ton hankintameno. Kiinteistöjen vuokraoi-
keuksien hankintamenot, jotka on aktivoitu
kirjanpitolain 5 luvun 11 §:n mukaisesti,
esitetään omana nimikkeenään kiinteistösijoi-
tusten ryhmässä.
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Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
helmikuuta 2002.
Tätä asetusta sovelletaan vakuutusyhtiön ja

sen konsernin kirjanpitoon siltä tilikaudelta,
joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen
jälkeen.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

Vakuutusylitarkastaja Tom Strandström
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