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YhteenvetoYhteenvetoYhteenvetoYhteenveto    

 

Vuosi 2021 oli Suomen Vakuutusyhdistyksen 111. toimintavuosi.  

 

Yhdistyksen ja yhdistyksen hoidossa olevien rahastojen säännöt uudistettiin. Yhdistyksen vuosikokous hyväk-

syi keväällä 2021 uudet yhdistyksen säännöt, jotka rekisteröitiin 13.4.2021. Vuosikokouksessa esiteltiin myös 

uudet rahastojen säännöt, jotka hallitus myöhemmin hyväksyi. Rahastosta myönnettiin apurahoja marras-

kuussa. 

 

Koronaviruspandemiaan liittyvien kokoontumis- ja matkustusrajoitusten takia yhdistyksen kokoukset ja jäsen-

tilaisuudet järjestettiin pääosin verkkotapahtumina. Vuoden viimeinen tapahtuma järjestettiin fyysisenä ta-
pahtumana, mutta sekin nauhoitettiin, jotta kaikilla jäsenillä olisi mahdollisuus kuulla esitykset. Pandemian 

takia Tanskan vakuutusyhdistyksen järjestämisvastuulla ollut pohjoismainen stipendiaattivaihto siirtyi jo tois-

tamiseen myöhemmäksi.   

 

Yhdistyksen viestintää kehitettiin avaamalla yhdistykselle LinkedIn-sivu. Ensimmäistä kertaa yhdistyksen apu-

rahaa voitiin hakea yhdistyksen kotisivun kautta lomakkeella ja kotisivulle otettiin käyttöön myös tapahtumiin 

ilmoittautuminen.  

 

SäännötSäännötSäännötSäännöt    

 

Yhdistyksen kokous hyväksyi yhdistykselle uudet säännöt vuosikokouksessa 25.3.2021. Patentti – ja rekisteri-

hallitus rekisteröi säännöt 13.4.2021. 
 

Yhdistyksen hallitus hyväksyi uudet Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahaston säännöt hallituksen ko-

kouksessa 15.6.2021. Yhdistyksen aikaisemmat kolme omakatteista rahastoa yhdistettiin uudeksi rahastoksi, 

Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahastoksi, ja aikaisemmat rahastot muutettiin sen samannimisiksi osa-

rahastoiksi. Rahaston sääntöjen muuttamiseen saatiin riittävä hyväksyntä alkuperäisiltä lahjoittajilta.  Rahas-

ton sääntöjen voimaantulopykälän mukaan niitä sovelletaan takautuvasti 31.12.2020 lähtien. Uusien sääntö-

jen voimaan tullessa lakkautettiin yhdistyksen hoidossa olleet omakatteiset rahastot: 22.3.1972 perustettu 

https://sign.visma.net/fi/document-check/99c7cf80-dd9d-4c4f-a94f-c1da3ec91a3e

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.comhttps://sign.visma.net/fi/document-check/f690ac19-a69a-4fa4-94af-8ac4f7ad4ff4

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Suomen Vakuutusyhdistys                         TOIMINTAKERTOMUS 2021                                                      Sivu 4 (13) 

0202322-2 

TILINPÄÄTÖS 01.01.2021-31.12.2021 

  

 

Sotavahinkoyhdistyksen Stipendirahasto, 31.3.1989 perustettu Sven Lindholmin jälleenvakuutusstipendira-
hasto ja 30.1.1986 perustettu Suomen Vakuutusyhdistyksen 75-vuotisjuhlarahasto. 

 

EsitelmäEsitelmäEsitelmäEsitelmä----    ja keskusteluja keskusteluja keskusteluja keskustelutilaisuudettilaisuudettilaisuudettilaisuudet    

 

Yhdistyksen viidessä esitelmätilaisuudessa sekä vuosikokouksessa ja sen yhteydessä järjestetyssä esitelmäti-

laisuudessa oli aktiivisesti kuulolla yhteensä noin 250 osanottajaa ja ne tavoittivat yhteensä kaiken kaikkiaan 

noin 400 vierailijaa. Tilaisuuksien materiaalit sekä tapahtumien nauhoitusten linkit ovat saatavilla yhdistyksen 

kotisivulla. 

 

Vuoden 2021 ensimmäinen esitelmätilaisuus järjestettiin verkkotapahtumana tiistaina 16.2.2021. Aiheena oli 

‘Liikenne- ja potilasvakuutusten lakisääteiset elimet: Vakuutuskeskus ja vahinkolautakunta’. Vakuutuskeskuk-

sen toimitusjohtaja, FM, SHV, Juha-Pekka Halmeenmäki kertoi Vakuutuskeskuksen toiminnasta ja siitä, millai-
sia eroja ja yhtäläisyyksiä on Vakuutuskeskuksessa ja yhtiössä työskentelemisessä. Varatuomari Juha Mikkola 

toimii vuoden 2021 alussa aloittaneen liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan päätoimisena puheenjohtajana 

ja hän kertoi lautakunnan tehtävistä lakitasolla ja käytännössä, ja myös lautakunnan toiminnan kehittämisen 

painopisteistä lähivuosina. Tilaisuus LIVE-striimattiin Finanssiala ry:stä, jossa tilaisuutta emännöi yhdistyksen 

hallituksen jäsen, FA:n lakimies Amanda Aalto. Tapahtumaa seurasi yhtä aikaa enimmillään 58 henkilöä ja ti-

laisuudessa oli kaiken kaikkiaan yli 110 kävijää. 

 

Vuosikokouksessa 25.3.2021 oli asialistalla perinteisten vuosikokousasioiden lisäksi yhdistyksen sääntöjen 
muutosten hyväksyminen ja yhdistyksen hoidossa olevien rahastojen sääntöjen muutosten esittely. Finanssi-

valvonnassa johtavana matemaatikkona toimiva Jari Niittuinperä, joka oli työstämässä sääntömuutoksia yh-

dessä yhdistyksen hallituksen kanssa, esitteli yhdistyksen vuosikokoukselle sääntömuutokset. Vuosikokouk-

seen osallistui 22 yhdistyksen jäsentä. 

 

Yhdistyksen jäsentilaisuus monipaikkaiseen työhön liittyvistä näkökulmista oli 6.5.2021 LIVE-striimattuna pa-

neelikeskusteluna. Paneeliin osallistuivat toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen Pohjantähdestä, HRD-päällikkö Pauliina 

Heiskanen Varmasta ja  henkilöstöjohtaja Tomi Sinisaari LähiTapiolasta. He alustivat  ja keskustelivat moni-

paikkaisen työn tekemisestä, johtamisesta, haasteista ja hyödyistä. Kuulijat osallistuivat aktiivisesti striimin 
keskustelupalstalla. Keskustelun juontajana oli yhdistyksen hallituksen jäsen Amanda Aalto Finanssialasta. Ti-

laisuutta seurasi aktiivisesti noin 50 yhdistyksen jäsentä ja kaiken kaikkiaan tapahtumassa oli vierailijoita 77. 

Tilaisuus lähettiin Salmisaaresta Varman pääkonttorista, jossa tilaisuutta isännöi yhdistyksen hallituksen jäsen 

Pasi Mustonen. 

 

Syyskauden ensimmäinen jäsentapahtuma oli tiistaina 7.9.2021. Tilaisuuden teemana oli vakuutusyhtiön va-

kavaraisuussääntely ja riskienhallinta, ja siinä alustajina olivat johtava asiantuntija Inna Aaltonen FA:sta ja joh-

taja Pasi Laaksonen LähiTapiola Keskinäisestä Henkivakuutusyhtiöstä. Inna puhui mm. lainsäädännön tilasta, 
ja Pasi toi aiheeseen yhtiönäkökulman. Molemmissa esityksissä oli näkökohtia vakavaraisuussääntelyn ja ris-

kienhallinnan nykytilasta, vastuullisuudesta ja makrovakaudesta. Tilaisuus järjestettiin LIVE-striimattuna ta-

pahtumana Fennian tiloista Pasilasta, jossa tilaisuuden juontajana oli yhdistyksen puheenjohtaja, Fennian hen-

kilöasiakkaista vastaava johtaja Jarkko Mattinen. Tilaisuus tavoitti yli 100 yhdistyksen jäsentä ja esitystä seu-

rasi keskimäärin 47 henkilöä. 

 

Vakuutusyhdistyksen jäsentapahtumassa ‘Finanssialan johtaja matkalla ketteryyteen’ 19.10.2021 vakuutustie-

teen väitöskirjatutkija Riikka Uimonen ja Agile Coach Anna-Maija Varho keskustelivat tuoreista tutkimustulok-
sista ja käytännön kokemuksista koskien ketteriä liiketoimintatransformaatioita finanssialalla Pohjoismaissa. 

Juontajana toimi yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja, johtaja Tiina Metsävuori. Tilaisuus tavoitti yli 50  

yhdistyksen jäsentä ja esitystä seurasi suorana keskimäärin 30 henkilöä. 
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Vakuutusyhdistyksen jäsentilaisuudessa 23.11.2021 juhlittiin 110 vuotta täyttävää yhdistystä. Tilaisuus pidet-
tiin Työeläkeyhtiö Varman tiloissa Salmisaaressa. Kuulimme illan isännän, Varman aktuaarijohtaja Pasi Musto-

sen juhlapuheen ja Työeläkeyhtiö Elon pääekonomisti Tiina Helenius piti talousaiheisen esitelmän otsikolla 

'Talous pandemian jälkeen'. Tilaisuuteen osallistui 45 yhdistyksen jäsentä. 

 

YYYYhdistyksen hdistyksen hdistyksen hdistyksen hallinnassa olevahallinnassa olevahallinnassa olevahallinnassa oleva    rahastorahastorahastorahasto    

 

Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahaston sääntöjen 4 §:n mukaan yhdistyksen hallituksen on vuosittain 

esitettävä selostus rahaston tilasta Vakuutusyhdistyksen vuosikokoukselle yhdistyksen toimintakertomuksen 

esittelyn ja tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Sääntöjen mukaan toimintakertomuksessa tulee esittää 

yhteenveto rahaston varojen jakautumisesta eri osarahastoille. 

 

Rahaston ja siihen liittyvien pankkitilien pääoma oli vuoden lopussa 2021 markkina-arvoltaan yhteensä 
292.162,34 euroa, joka jakautui osarahastoille: Suomen Vakuutusyhdistyksen 75-vuotisjuhlaosarahasto 

104.610,78 euroa, Sotavahinkoyhdistyksen osarahasto 168.987,00 euroa ja Sven Lindholmin jälleenvakuu-

tusosarahasto 18.564,56 euroa. 

 

Suomen Vakuutusyhdistyksen rahaston varoista noin 2/3 oli tilikauden 2021 aikana sijoitettuna OP-Varovai-

nen -yhdistelmärahastoihin ja noin 1/3 Nordea Premium Varainhoito Maltti -rahastoihin. Rahastosta makset-

tiin apurahoja joulukuussa 2021 yhteensä 5.500 euroa. 

 

Yhdistyksen myöntämät apurahatYhdistyksen myöntämät apurahatYhdistyksen myöntämät apurahatYhdistyksen myöntämät apurahat    

 

Yhdistyksen apurahahaku oli avoinna 1.9.2021 - 29.10.2021. Hakemuksia saatiin viisi kappaletta. 

Hallitus päätti myöntää apurahoja kolmeen kohteeseen: 

 

• Mari Keränen sai 500 euroa Suomen Vakuutusyhdistyksen 75-juhlavuotisosarahastosta. Apuraha myön-

nettiin kirjan kirjoittamiseen. Kirja käsittelee erityisherkkyyttä menestyneiden ihmisten tai johtajien voi-

mavarana. Kirjassa tarkastellaan aikuisten herkkyyttä sekä sitä, miten se voidaan nähdä vahvuutena työ-

elämässä. 

 

• Riikka Patalalle myönnettiin 1.000 euron apuraha Sotavahinkoyhdistyksen osarahastosta. Apuraha myön-

nettiin vakuutusalan opintoja ja osaamista tukevan Autovakuutus-teoksen päivittämiseen. Kyseinen kirja 

on vakuutusalan ja erityisesti korvaustoiminnan oppi- ja käsikirja. Se on VTS-tutkinnon moottoriajoneuvo-

vakuutusten tentin tenttimateriaalina. 

 

• Työryhmä Ilkka Ilmonen, Markku Rajamäki, Jani Koskinen ja Jani Kallio saivat yhteensä 4.000 euron apura-

han Sotavahinkoyhdistyksen osarahastosta. Apuraha myönnettiin vakuutusalan opintoja tai osaamista tu-

kevan Johda Riskejä -kirjan päivittämiseen. Teosta käytetään mm. vakuutustutkinnon tenttimateriaalina.   

 

Pohjoismainen Pohjoismainen Pohjoismainen Pohjoismainen yhteistyöyhteistyöyhteistyöyhteistyö    ja stipendiaattivaihtoja stipendiaattivaihtoja stipendiaattivaihtoja stipendiaattivaihto    

 

Pohjoismaisten vakuutusyhdistysten yhteistyön perinteiset muodot ovat keskinäinen stipendiaattivaihto sekä 

vuosittainen puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen. Koronapandemian matkustusrajoitukset estivät 

vuonna 2021 sekä stipendiaattivaihdon että fyysisen kokouksen järjestämisen.    
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Pohjoismaiset vakuutusyhdistykset ovat vaihtaneet keskenään stipendiaatteja vuodesta 1924 lähtien.  

Stipendiaattivaihto on vuodesta 2012 alkaen toteutettu niin, että kunakin vuonna yksi pohjoismaisista yhdis-

tyksistä vastaa stipendiaattivaihdon käytännön järjestelyistä ja ottaa vastaan muiden pohjoismaisten yhdis-

tysten lähettämät stipendiaatit. Stipendiaattijakso on ollut kolmipäiväinen, ja sillä on ollut etukäteen sovittu 

teema. Ohjelmaan on sisältynyt kokopäiväinen seminaari, joka on ollut avoin myös muille kuin stipendiaateille. 

Seuraavaksi järjestelyvastuussa on Tanskan vakuutusyhdistys.  Pandemian takia toteutusta jouduttiin siirtä-

mään myös vuonna 2021. 

 

Pohjoismaisten vakuutusyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen toteutettiin vuonna 2021 etä-

palaverina.  

 

Yhdistyksen jäsenetYhdistyksen jäsenetYhdistyksen jäsenetYhdistyksen jäsenet,,,,    hallintohallintohallintohallinto    ja toiminnan kehittäminenja toiminnan kehittäminenja toiminnan kehittäminenja toiminnan kehittäminen    

 
Vuoden 2021 päättyessä yhdistykseen kuului 480 henkilöjäsentä ja 15 yhteisöjäsentä. 

 

Toimintavuonna yhdistyksen hallituksessa ovat olleet: Amanda Aalto, Mikko Karpoja, Nina Lönnqvist, Jarkko 

Mattinen (puheenjohtaja), Tiina Metsävuori (varapuheenjohtaja), Pasi Mustonen, Tiuku Nyberg ja Maria Vai-

nio.  

 
Yhdistyksen tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2021 vuosikokouksessa Oy Tuokko Ltd:stä KHT Janne Elo ja va-

ratilintarkastajaksi KHT Terhi Latvala. 

 

Yhdistyksen hallituksen sihteerinä vuonna 2021 toimi Eija Kaipainen-Perttula (Konsultointi Kaipainen Perttula 

Oy). 

 

Keskeiset toiminnan kehityshankkeet vuonna 2021 olivat: 

• Sääntöuudistukset. Yhdistyksen ja sen hallinnassa olevien rahastojen sääntöuudistukset saatiin valmiiksi. 
Yhdistyksen kokous hyväksyi yhdistykselle uudet säännöt vuosikokouksessa 25.3.2021. Ja säännöt rekiste-

röitiin 13.4.2021. Yhdistyksen hallitus hyväksyi uudet Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahaston 

säännöt kokouksessaan 15.6.2021. 

• Nettisivujen laajentaminen koskemaan apurahan hakemista ja jäsentilaisuuksiin ilmoittautumista. Yhdis-

tykselle luotiin myös LinkedIn-sivusto. Kehityshankkeen toteutti Konsultointi Kaipainen Perttula Oy.  

 

Yhdistyksen talousYhdistyksen talousYhdistyksen talousYhdistyksen talous    

 

Yhdistyksen jäsenmaksu oli vuonna 2021 henkilöjäseniltä 15 euroa ja yhteisöjäseniltä 0,004 % vuoden 2020 

maksutulosta, kuitenkin enintään 2600 euroa ja vähintään 150 euroa. 
 

Yhdistyksen ja sen hallinnassa olevan stipendirahaston tuotot ja kulut vuonna 2021 sekä tiliasema 

toimintavuoden päättyessä selviävät jäljempänä olevista taseista ja tuloslaskelmista. 

 

Kirjanpito- ja talouspalvelut on hoitanut tilitoimisto Talenom Oy.  

 

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat ja arvio todennäköisesti tulevasta kehityksestäTilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat ja arvio todennäköisesti tulevasta kehityksestäTilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat ja arvio todennäköisesti tulevasta kehityksestäTilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat ja arvio todennäköisesti tulevasta kehityksestä    

 
Suomen vakuutusyhdistyksen järjestämät esitelmätilaisuudet vuonna 2021 pidettiin pääsääntöisesti verkkoti-
laisuuksina. Covid 19 -pandemiatilanne ei vaikuttanut oleellisesti yhdistyksen toimintaan vaikka ainoastaan 
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yksi esitelmätilaisuus päästiin toteuttamaan livetilaisuutena, ja stipendiaattivaihto on ollut tauolla koko pan-
demian ajan.  
 
Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pandemiatilanteella ei nähdä olevan 
merkittävää vaikutusta myöskään tulevalla tilikaudella. Pandemiatilanteen helpottaessa jäsentilaisuuksia 
päästään toteuttamaan perinteiseen tapaan.  Stipendiaattivaihdon toteutuminen vuonna 2022 on edelleen 
avoinna. Lisäksi yhdistyksen toimintaympäristössä ei ole todettavissa sellaisia tapahtumia, joilla olisi oleellista 
vaikutusta toiminnan tulevaan kehitykseen. Yhdistyksen toiminnan oletetaan pysyvän nykyisessä laajuudessa. 
 
 

Helsingissä 10. päivänä helmikuuta 2022 

 

Suomen Vakuutusyhdistys ry 

 

Hallitus 
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Suomen Vakuutusyhd. 75-vuotisjuhlarahasto rahavarat

Sven Lindholmin jälleenvak. rahasto sijoitukset

Sven Lindholmin jälleenvak. rahasto rahavarat

OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT YHTEENSÄ

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

Saamiset yhteensä

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

Rahoitusarvopaperit yhteensä

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VASTAAVAA YHTEENSÄ

31.12.2021 31.12.2020

245 028,35 0,00

0,00 86 311,21

245 028,35 250 516,14

245 028,35 250 516,14

144 800,220,00

110 719,52 114 800,82

110 720,57 115 300,85

355 748,92 365 816,99

1,05 500,03

1,05 500,03

1,05 500,03

110 719,52 114 800,82

0,00 1 839,48

0,00 1 929,73

0,00 15 178,08

0,00 457,42
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VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Omakatteiset  rahastot

Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahasto

Sotavahinkoyhdistyksen stipendirahasto

Siirtovelat Sotavahinkoyhdistyksen stipendirahasto

Suomen Vakuutusyhd. 75-vuotisjuhlarahasto

Siirtovelat Suomen Vakuutusyhd. 75-vuotisjuhlarahasto

Sven Lindholmin jälleenvak. rahasto

Omakatteiset  rahastot yhteensä

Muut rahastot

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

Muut rahastot yhteensä

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat

Siirtovelat

Lyhytaikainen yhteensä

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)

31.12.2021 31.12.2020

245 028,35 0,00

113 406,51 112 435,34

-5 672,50 971,17

352 762,36 363 922,65

878,56 70,00

2 986,56 1 894,34

355 748,92

2 108,00 1 824,34

365 816,99

2 986,56 1 894,34

245 028,35 250 516,14

107 734,01 113 406,51

0,00

146 139,70

500,00

84 240,94

0,00 4 000,00

0,00 15 635,50

0,00

0,00
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VARSINAINEN TOIMINTA

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut

Kulut

Muut kulut

Kulut yhteensä

Tuotto-/Kulujäämä

VARAINHANKINTA

Tuotot

Varainhankinta yhteensä

Tuotto-/Kulujäämä

Tuotto-/Kulujäämä

Omakatteiset rahastot

Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahasto

Tuotot

Kulut

Omakatteiset rahastot yhteensä

TILIKAUDEN TULOS

Siirrot rahastoihin/rahastoista

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-5 672,50 971,17

971,17-10 660,29

-45 910,83

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut yhteensä -50 264,50 -45 910,83

44 592,00

-5 672,50

46 882,00

1.1.2021 1.1.2020

- 31.12.2021 - 31.12.2020

4 987,79 0,00

0,00

-5 672,50 971,17

-50 264,50 -45 910,83

44 592,00 46 882,00

643,49

-5 631,28 0,00

971,17

-50 264,50

-4 987,79 0,00

-50 264,50 -45 910,83
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Oma pääoma yhteensä 352 762,36 363 922,65

Oman pääoman erittely 31.12.2021 31.12.2020

971,17Tilikauden ylijäämä/alijäämä

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Olennaiset tilikaudenaikaiset tapahtumat

Yhdistyksen säännöt muutettiin tilikaudella.

Yhdistyksen hoidossa olleet omakatteiset rahastot Sotavahinkoyhdistyksen Stipendirahasto,  Sven 

Lindholmin jälleenvakuutusstipendi-rahasto ja Suomen Vakuutusyhdistyksen 75-vuotisjuhlarahasto 

lakkautettiin ja yhdistettiin Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahastoksi.

Tilikaudella tehtiin tuloksen ja taseen esitystapaan vaikuttava tilimuunto. 

Erilliset omakatteiset rahastot yhdistettiin Suoman Vakuutusyhdistyksen stipendirahastoksi. Omakatteinen 

rahasto esitetään omana eränä yhdistyksen virallisessa tulos ja tase laskelmassa.

Vertailukelpoisuus

Henkilöstö

Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa on ollut keskimäärin 0 henkilöä.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu noudattaen mikroyritykselle asetettuja vaatimuksia (Valtioneuvoston asetus pien- ja 

mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista,  luku 4).

Covid-19 pandemia ei ole ollut olennaista vaikutusta yhdistyksen tulokseen 2021.

Pandemialla ei odoteta olevan tulevalla tilikaudella olennaisia taloudellisia vaikutuksia yhdistyksen toimintaan.

250 516,14

112 435,34

-5 672,50

Omakatteiset rahastot 245 028,35

Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 113 406,51
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Rahaston velat , yhdistetty erillisrahastot 1.1.2021

Rahaston velat 31.12.2021

Pankkitalletukset 1 095,35

Yhteensä 245 028,35

4 500,00

4 000,00

245 028,35

241 028,35

Omakatteisten rahastojen varat

Osakkeet ja osuudet 243 933,00

Saamisia yhdistykseltä 0,00

Jaetut apurahat ja avustukset 5 500,00

Hoito- ja hallintokulut 131,28

Pääoman lisäys (-)/vähennys (+)yhteensä 4 987,79

Pääoma 31.12.

Yhteensä

Osinko- ja korkotuotot 0,00

Myyntivoitot

Omaisuuden arvonalennukset ja palautukset

-643,49

0,00

Pääoma 1.1. , yhdistetty erillisrahastot 246 016,14

Pääoman lisäys/vähennys 0,00

Saadut lahjoitukset 0,00

Yhdistyksen taseessa olevat omakatteiset ja muut sidotut rahastot 

Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahasto on muodostettu 2021 yhdistämällä omakatteiset rahastot 

Sotavahinkoyhdistyksen stipendirahasto, Suomen vakuutusyhdistyksen 75-vuotis-

juhlarahasto ja Sven Lindholmin jälleenvakuutusrahasto. Rahastosta myönnetään apurahoja ja stipendejä. 

Rahaston varoja hoidetaan  erillään yhdistyksen muista varoista ja niiden sijoittamisesta ja käytöstä päättää 

yhdistyksen hallitus.

Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahaston tuotot ja pääoman käyttö tilikaudella
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Tilinpäätöksen allekirjoitus

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus.

Paikka Päivämäärä

Jarkko Mattinen Tiina Metsävuori

Hallituksen puheenjohtaja

Mikko Karpoja Maria Vainio

Tilintarkastaja

Tilintarkastusyhteisö

Oy Tuokko Ltd,

Janne Elo, KHT

Paikka Päivämäärä

Tiuku Nyberg Nina Lönnqvist

Amanda Aalto Pasi Mustonen
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