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YLEISTÄ
Vuosi oli kassan 28. vakuutuskassalain mukainen ja 138. koko toiminta-ajan toimintavuosi.
Kassan toiminta on jatkunut entiseen tapaan vakuutuskassalain mukaisena sairauskassana
ja samalla sairausvakuutuslain 16 luvussa tarkoitettuna Kelan valvomana työpaikkakassana.
Vuotta 2021 väritti edelleen koronapandemia ja sen vaikutukset. Kassan hallituksen
kokoukset pidettiin pääsääntöisesti etänä Teams-kokoussovelluksen avulla ja ns. hybridimalilla. Lähes kaikki muut kokoukset, neuvottelut sekä koulutukset toteutettiin joko verkkokoulutuksena Skypen tai Teamsin kautta tai peruttiin. Kassan toimihenkilöt jatkoivat myös
etätyötä mahdollisuuksien mukaan. Asiakaspalvelu avattiin asiakaskäynneille 1.7.2021
alkaen yli vuoden kiinniolon jälkeen suositeltuja terveysturvallisuus käytäntöjä noudattaen.
Vuoden 2021 aikana ei osakkaiden tehtailla ollut lakkoja eikä koronapandemian aiheuttamia
lomautuksiakaan enää alkuvuoden jälkeen, joten jäsenmaksutulot nousivat edellisestä
vuodesta noin kolme prosenttia. Lisäetuuskorvauksia maksettiin vain noin 0,1 % enemmän
kuin v. 2020, joten koronapandemia edelleen vaikutti jäsenten hoitoon hakeutumiseen ja
pääsyyn. Sijoitusmarkkinat toipuivat koronapandemian aiheuttamasta maaliskuun 2020
notkahduksesta. Kassan sijoitussalkkujen markkina-arvo nousi tasaisesti lähes koko vuoden
ajan lukuun ottamatta pientä syyskuista arvojen laskua, josta markkinat alkoivat kuitenkin jo
toipua lokakuussa.
Vuoden aikana jatkettiin edelleen yhteistyössä muiden kassojen kanssa lisäetuusohjelma
WMSakan kehitystyötä. Alkuvuoden aikana lisättiin ohjelmaan osio, jolla maksettujen lisäpäivärahojen tiedot voidaan sähköisesti ilmoittaa tulorekisteriin. Ohjelmaan lisättiin myös
yhteydenottorekisteri, johon jäsenten yhteydenotot voidaan kirjata. Lisäksi vuoden aikana
otettiin käyttöön vahvennetut salasanat, korvausten syöttöön korvauskoodien leijuvalikko ja
ohjelman toimintaa nopeutettiin mm. hakemistorakenteen muutoksin. Sähköisessä korvaushakemuspalvelu Iriksessä otettiin kesällä käyttöön Suomi.fi -tunnistautuminen jo käyttäjätunnuksen hakemisvaiheeseen. Uudistuksen myötä Iriksen käyttäjät ovat lisääntyneet jonkin
verran.
Työpaikkakassat neuvottelivat Kelan kanssa loppuvuoden aikana sopimuksen, jonka perusteella kassat 1.1.2022 alkaen ostavat tarvittavat sairausvakuutusasioita koskevat asiantuntijalääkäripalvelut Kelan asiantuntijalääkäreiltä. Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen
hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lain nojalla. Sairausvakuutuslain 16 luvun 1 §:n säännöksellä työpaikkakassoille on annettu tällainen julkinen hallintotehtävä. Kassojen omat asiantuntijalääkärit eivät kuitenkaan ole olleet virka- tai työsuhteissa
kassoihin ja Kelan nykyisen laintulkinnan mukaan tilanne on perustuslain 124 §:n vastainen,
koska julkinen valta on kassoissa ulkoistettu yksityiselle toimijalle. Kelan kannan mukaan
tilanne tuli korjata joko palkkaamalla asiantuntijalääkäri työsuhteeseen kassaan tai ostamalla
asiantuntijalääkäripalvelut Kelasta. Käytännössä kaikki työpaikkakassat ostavat palvelun
1.1.2022 alkaen Kelasta, koska kahden asiantuntijalääkärin palkkaaminen työsuhteeseen
tulisi liian kalliiksi. Jouni Ruuskanen jatkaa kuitenkin edelleen kassan asiantuntijalääkärinä
lisäetuusasioissa.
Loppuvuodesta saatiin vahvistus sille, että rakennuksen, jossa kassan toimisto on vuokralla,
suurin vuokralainen Pihlajalinna Lääkärikeskukset muuttaa vuodenvaihteessa Kouvolaan.
Sen vuoksi aloitettiin uusien toimitilojen etsintä myös kassalle yhdessä Kymin 100-v. säätiön
kanssa, koska odotettavissa oli, että vuokranantaja UPM-Kiinteistöt tulisi irtisanomaan myös
rakennuksessa jäljellä olevien kahden vuokralaisen sopimukset. Uudet tilat löytyivät Kuusankosken keskustasta ja joulukuun aikana neuvoteltiin vuokrasopimus ja tehtiin remonttisuunnitelma. Muutto uusiin tiloihin tulee tapahtumaan kevättalvella 2022. Tulevan muuton lisäksi
vuoden lopulla valmistauduttiin palkkaamaan uusi toimihenkilö keväällä eläkkeelle jäävän
toimistosihteerin tilalle.
TOIMINTAPIIRI
Toimintapiiriin kuuluivat kertomusvuoden lopussa seuraavien osakkaiden palveluksessa
olevat työntekijät ja/tai toimihenkilöt:
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Osakas

Paikkakunta/tehdas

- UPM-Kymmene Oyj ,
Kouvola, Kuusankosken tehdas
Kymin sellutehdas ja konserniyksiköt
- UPM Communcation Papers Oy,
Kouvola, Kuusankosken tehdas
Kymin paperitehdas
- UPM Plywood Oy Kalson viilutehdas
Kouvola, Vuohijärven tehdas
- UPM Plywood Oy Pelloksen vaneritehtaat
Mikkeli, Ristiinan tehtaat
- UPM Energy Oy
Eno ja Kuusankoski
- Solvay Chemicals Finland Oy
Kouvola, Kuusankosken tehtaat
- SCHAEFER KALK Finland Oy
Kouvola, Kuusankosken tehtaat
- ISS Palvelut Oy
Kouvola, Kuusankoski
- Emline Oy
Kouvola, Kuusankoski
- Kymen Konepalvelu Oy
Kouvola, Kuusankoski
- Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy
Kouvola, Kuusankoski
- Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö
Kouvola, Kuusankoski
(- Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassan toimihenkilöt)
Lisäksi toimintapiiriin kuuluvat tietyin edellytyksin myös eläkeläiset, jotka jäävät osakkaiden
tai kassan palveluksesta eläkkeelle. Tarkemmat säännökset eläkeläis- ja ulkojäsenyyden
edellytyksistä ovat sääntöjen 4 §:n 3 - 5 momenteissa.
JÄSENET
Toimintavuoden lopussa kassassa oli 2004 jäsentä (edellisen vuoden lopussa 2025).
Työntekijä- ja eläkeläisjäsenet olivat oikeutettuja sekä sairausvakuutuslain mukaisiin etuuksiin että niitä täydentäviin lisäetuuksiin kuitenkin niin, että palkattomilla ajoilla on oikeus vain
lakisääteisiin korvauksiin. Ulkojäsenet ovat oikeutettuja vain lisäetuuskorvauksiin.
Jäsenkannan koostumus ja muutokset tilikauden aikana selviävät seuraavasta:
Työntekijät (sisältää toimihenkilöjäsenet)
Työntekijäjäsenmäärä 01.01.2021
Jäseniksi hyväksytty v. 2021
Jäsenyydestä eronnut v. 2021
Työntekijäjäsenmäärä 31.12.2021

Miehiä
919
185
182
922

Naisia
144
39
39
144

Yhteensä
1063
224
221
1066

Työntekijäjäsenmäärä nousi kolmella jäsenellä eli 0,3 % (v. 2020 lasku 38 jäsentä, -3,5 %).
Eläkeläisjäsenet
Eläkeläisjäseniä 01.01.2021
Hyväksytty eläkeläisjäseniä v. 2021
Eronnut eläkeläisjäseniä v. 2021
Eläkeläisjäseniä 31.12.2021

Miehiä
644
20
44
620

Naisia
237
5
5
237

Yhteensä
881
25
49
857

Vanhuuseläkkeellä edellä olevista on 826 jäsentä (596 miestä ja 230 naista).
Eläkeläisjäsenten määrä laski 24 jäsenellä eli 2,7 % (v. 2020 lasku 39 jäsentä, -5,4 %).
Ulkojäsenet
Ulkojäseniä 01.01.2021
Hyväksytty ulkojäseniä v. 2021
Eronnut ulkojäseniä v. 2021
Ulkojäseniä 31.12.2021

Miehiä
53
1
2
52

Naisia
28
1
0
29

Yhteensä
81
2
2
81

Ulkojäsenten kokonaismäärä pysyi ennallaan (v. 2020 nousu 1 jäsentä, 1,3 %).
Kokonaisjäsenmäärä oli 31.12.2021 1594 miestä ja 410 naista eli yhteensä 2004 jäsentä
(31.12.2020 1616 miestä ja 409 naista eli yhteensä 2025). Kokonaisjäsenmäärä laski 21
jäsenellä ja lasku kohdistui eläkeläisjäseniin (v. 2020 lasku 76 jäsentä).
Eläkeläis- ja ulkojäsenten osuus kokonaisjäsenmäärästä oli 46,8 % (v. 2020 47,5 %).
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KASSANKOKOUKSET
Kevään varsinainen kassankokous pidettiin 22.4.2021. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen
40 §:ssä mainitut huhtikuun kassankokoukselle kuuluvat asiat. Syksyn varsinainen kassankokous pidettiin 23.11.2021 ja siinä käsiteltiin sääntöjen 40 §:n mukaiset marraskuun
kassankokoukselle kuuluvat asiat ja suoritettiin henkilövalinnat sääntöjen 47 §:n mukaisesti.
HALLITUS
Jäsenten valitsemat (henkilökohtaiset varajäsenet sulkeissa):
- Pasi Untolahti
telahioja
puheenjohtaja
(Jukka Nokelainen)
- Tommi Jukarainen
vanerityöntekijä
varapuheenjohtaja
(Mikko Runonen)

Toimikausi
2020 - 2022

- Anita Halme
(Pirjo Konttinen)
- Päivi Kajander
(Marjo Henner-Niemi)
- Hannu Mentula
(Leena Purho)
- Pertti Mäkelä
(Lassi Kukkola)
- Sari Kemppi
(Tapani Peltola)
- Harri Lehtonen
(Kirsi Hedström)

2019 - 2021

astioija

jäsen

2021 - 2023

laboratoriotyöntekijä

jäsen

2021 - 2023

pääluottamusmies

jäsen

2021 - 2023

eläkeläinen

jäsen

2020 - 2022

jäsen

2020 - 2022

jäsen

2019 - 2021

Osakkaiden valitsemat:
- Kai Latvala
henkilöstöpäällikkö
jäsen
(Serafiina Toivonen manager business control)

2019 - 2021

Esittelijät:
- Susanna Reinikka
- Anneli Ruippo

viilutyöntekijä
MRP planner

toimitusjohtaja
toimistonhoitaja

.

varsinainen
varalla

Hallitus kokoontui vuoden aikana ennalta laaditun vuosiaikataulun mukaisesti 11 kertaa.
Työryhmä kokoontui 3 kertaa. Hallituksen ja työryhmän pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä
260 pykälää.
Sairausvakuutuskorvaukset ja suurin osa lisäetuuskorvauksista käsitellään toimistoratkaisuina. Toimistoratkaisujen luetteloihin, joihin ei sisälly sairaanhoidonkorvauksia, kirjattiin
yhteensä 607 päätöstä. Suurimman ryhmän muodostivat sairauspäivärahapäätökset, joita
tehtiin 451 kpl. Isyysraharatkaisuja tehtiin 21 kpl ja äitiysraharatkaisuja 2 kpl. Erityishoitoraharatkaisuja ei tehty ainuttakaan. Erityiskorvattavien ja rajoitetusti korvattavien lääkkeiden
päätöksiä tehtiin119 kpl ja lääkekattoratkaisuja 14 kpl. Lääkkeiden kattokorvaukset on
myönnetty vuoden 2020 alusta alkaen jo apteekissa reaaliaikaisesti ja Sairauskassassa
päätöksiä niistä tehdään enää vain poikkeustapauksissa.
KASSANJOHTAJA JA TOIMIHENKILÖT
Vakinaiset:
- Susanna Reinikka
- Anneli Ruippo
- Teija Laaksonen
- Jonna Korja-Lantta
- Nina Kärkkäinen

kassanjohtaja
toimistonhoitaja
toimistosihteeri
toimistosihteeri
siistijä/osa-aikainen

Määräaikaiset:
- Silja Ruippo

siistijän sijainen 7.6. – 9.7.2021
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ASIANTUNTIJALÄÄKÄRIT
Varsinainen:
- Jouni Ruuskanen
Varalla:
- Mika Räsänen

johtava lääkäri, Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy
Kuusankoski
vastaava työterveyslääkäri, Pihlajalinna Lääkärikeskukset
Oy, Kotka

Edellä mainittujen lääkäreiden ollessa esteellisiä on lausunnot lääketieteellisissä kysymyksissä hankittu Kelan asiantuntijalääkäreiltä.
TILINTARKASTAJA
Kassankokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö KPMG OY
vastuullisena tilintarkastajana Miika-Matias Kiminki, KHT.
EDUSTUKSET VAKUUTUSKASSAT RY:SSÄ JA VUOSIMAKSU
Sairauskassojen yhteistyöelimen Vakuutuskassat ry:n yhdistyskokous pidettiin etäkokouksena 27.5.2021 ja jatkokokous äänestyksiä varten 10.6.2021. Kokouksissa kassaa
edusti toimitusjohtaja Susanna Reinikka. Yhdistyksen toiminnanjohtaja on Anneli Kaartinen
ja sen puheenjohtajana toimii Juha Viitala Sairauskassa Sampaksesta. Vuosimaksua
yhdistykselle maksettiin 1.908,10 euroa.
KOULUTUS JA YHTEISTYÖ
Kelan järjestämä koulutus
Kelan järjestämät koulutukset toteutetaan pääsääntöisesti Skypen kautta. Koulutuksiin
osallistuu sekä työpaikkakassojen että Kelan toimihenkilöitä. Koulutukset yleensä myös
tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myöhemminkin.
Pääsääntöisesti kuukausittain järjestettyihin sairauspäivärahainfoihin on osallistunut
toimistonhoitaja ja/tai toimitusjohtaja.
Pääsääntöisesti kuukausittain järjestettyihin lääkeinfoihin on osallistunut toimitusjohtaja
mahdollisuuksiensa mukaan.
24.11.2021 järjestettyyn kuntoutustarpeen tunnistamiseen liittyvään koulutukseen osallistui
toimistonhoitaja.
2.12.2021 järjestettyyn vanhempainpäivärahainfoon osallistui toimistonhoitaja.
7.12.2021 järjestettyyn riskienhallintaan liittyvään koulutukseen osallistui toimitusjohtaja.
13.12.2021 järjestettyyn asiantuntijalääkäreiden työjonoihin ja lausunnon pyytämiseen
liittyvään koulutukseen osallistuivat toimitusjohtaja ja toimistonhoitaja.
Vakuutuskassat ry:n järjestämä koulutus
2.12.2021 järjestettyyn uuden Vakuutuskassalain voimaan tuloon ja sen aiheuttamiin
muutoksiin liittyvään koulutukseen osallistui toimitusjohtaja.
Lisäksi Vakuutuskassat ry on hankkinut FINVAlta turvallisuuteen ja tietosuojaan liittyviä
verkkokursseja kassojen toimihenkilöiden ja hallitusten jäsenten käyttöön.
Yhteistyö muiden sairauskassojen kanssa
29.1.2021, 25.3.2021, 26.5.2021, 3.9.2021 ja 3.12.2021 toimitusjohtaja osallistui yhdessä
muiden lisäetuusohjelma WMSakaa käyttävien vakuutuskassojen edustajien ja ohjelman
ylläpitäjän kanssa Teamsin kautta järjestettyihin WMSakan ylläpidon kehityspalavereihin.
23.9.2021 toimitusjohtaja osallistui Teamsin kautta järjestettyyn sähköisen korvaushakemuspalvelu Iriksen kehittämiseen liittyvään palaveriin yhdessä muiden Iristä ja WMSakaa
käyttävien kassojen kanssa.
Muut koulutukset
5.5.2021 Turvan järjestämään webinaariin Tapaturmat etätyössä osallistui toimitusjohtaja.
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1.9.2021 Nordean järjestämään webinaariin Economic Outlook osallistui toimitusjohtaja.
23.9.2021 Nordean järjestämään webinaariin petos- ja huijausrikoksista osallistui toimitusjohtaja.
13.10.2021 Nordean järjestämään webinaariin tietoturvasta muuttuvassa maailmassa ja
kyberuhista osallistui toimitusjohtaja.
TARKASTUKSET
22.2.2021 lähetettiin Kelan laaturyhmälle hallituksen 19.2.2021 vahvistama sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2021.
22.3.2021 tilintarkastaja Miika-Matias Kiminki KPMG Oy:ltä suoritti varsinaisen vuositilintarkastuksen koskien vuotta 2020.
4.5.2021 lähetettiin Finanssivalvonnalle ja Kelalle tilastokertomus vuodelta 2020
20.9.2021 kassan tilintarkastaja Miika-Matias Kiminki suoritti välitilintarkastuksen osana
vuositilintarkastusta 2021
14.10.2021 hallituksen varapuheenjohtaja Tommi Jukarainen ja jäsen Sari Kemppi
suorittivat kassassa sisäisen valvonnan suunnitelman mukaisen sisäisen tarkastuksen.
15.11.2021 työterveyshoitaja Nina Kyyhkysen kanssa päivitettiin työterveyden toimintasuunnitelma vuosille 2022 - 2024
KASSAN TOIMISTO
Sairauskassa toimii Marskinkadulla Kuusankoskella UPM-Kiinteistöiltä vuokratuissa tiloissa.
Osoite:

Marskinkatu 1 45700 KUUSANKOSKI

Avoinna:

keskiviikko - torstai klo 8.00 - 16.00 /asiakaskäyntejä varten
maanantai - perjantai klo 8.00 - 16.00 /puhelinpalvelu

Puhelin:
Fax:

020 415 2430
020 415 2435

Sähköposti:

sairauskassa.kuusankoski@upm.com tai
kuusankosken.tehtaiden.sairauskassa@kela.fi

Kotisivut:

www.kuusankoskensairauskassa.fi

KORVAUKSET JA KASSAN TALOUS
Sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia maksettiin tilivuoden aikana reilut 1,18 miljoonaa
euroa. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 133.736 euroa eli 12,7 % (v. 2020
laskua 11,4 %).
Lisäetuuksia maksettiin reilut 1,47 miljoonaa euroa. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna oli
noin 1.492 euroa eli 0,1 % (v. 2020 lasku 6,3 %).
Lisäetuuskorvausten jakautuma suuruusjärjestyksessä prosentteina vv. 2017 - 2021 oli
seuraava:
Lisäetuus

2021

2020

2019

2018

2017

I
II
III
IV
V
VI
VII

24,0
20,2
20,1
18,4
5,9
4,2
4,1
96,9

24,3
19,8
19,5
19,2
5,8
3,9
3,9
96,4

24,5
19,3
19,5
20,7
5,9
3,5
3,5
96,9

25,6
19,0
19,2
19,2
6,1
3,7
3,9
96,7

27,2
18,8
18,4
19,8
6,6
3,2
3,3
97,3

3,1
100,0

3,6
100,0

3,1
3,3
100,0 100,0

2,7
100,0

Lääkkeet
Hammaslääkärinpalkkiot
Lääkärinpalkkiot
Tutkimus ja hoito
Silmälasit
Lisäpäivä+äitiyslisäpäivärahat
Sairaalahoito
Muut
- sairaanhoitaja, matkat, sidokset,
ylimääräiset avustukset
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Lisäetuuskorvaukset 2021
30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

lääkkeet

hammasl.palkkiot

lääkärinpalkkiot

tutkimus ja hoito

silmälasit

päivärahat

sairaalahoito

matkat,sidokset,
ylim.avust.,
sairaanhoitaja

Lisäetuuskorvaukset 2020
30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

lääkkeet

hammasl.palkkiot

lääkärinpalkkiot

tutkimus ja hoito

silmälasit

sairaalahoito

päivärahat

matkat,sidokset,
ylim.avust.,
sairaanhoitaja
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Maksatuksessa olleita korvausratkaisuja v. 2021 tehtiin 21 075 kpl (v. 2020 23 157 kpl).
Lisäksi hylättiin 222 hakemusta joko osaksi tai kokonaan.
Sairauskassan vakuutusmaksutulo (jäsen- ja kannatusmaksut) oli noin 1,70 milj. euroa.
Vakuutusmaksutulo nousi 47.807 eurolla eli 2,9 % (v. 2020 lasku 5,2 %).
Sairausvakuutuslain mukaisiin etuuksiin tarvittavat varat kassa saa kokonaisuudessaan
Kelalta. Lisäksi kassa saa Kelalta hallintokulukorvausta hoitokuluihin sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman perusteen mukaisesti.
Kassan tulot ja menot sekä tiliasema vuoden lopussa käyvät tarkemmin selville tuloslaskelmasta ja taseesta sekä niiden liitetiedoista.
Tilinpäätös osoittaa 8.094,41 euron alijäämää.
Kassan pääoma on sijoitettuna kahteen eri pankkiin, jossa pääasiassa korko- ja osakerahasto-osuuksia sisältäviä ja maltillisella profiililla koostettuja salkkuja hoitavat asiantuntijat.
Toisen salkun rahastojen luovutusvoitot ja - tappiot kirjataan kirjanpitoon rahastojen vaihdon
yhteydessä tai rahaa salkusta nostettaessa. Toisen sijoitussalkun mahdolliset luovutusvoitot
tai -tappiot kirjataan kirjanpitoon vasta säästöjä tai pääomaa salkusta nostettaessa, koska
sijoitukset ovat ns. vakuutuskuoren sisällä. Salkkujen markkina-arvon nousu ei kassan
tuloksessa näy, mutta rahaston markkina-arvon ollessa tilinpäätöspäivänä alle sen hankintahinnan kirjataan arvonalentuminen kuluksi. Jos salkut olisi myyty rahastojen markkinaarvojen 31.12.2021 mukaiseen hintaan, olisi kassan ylijäämä vuonna 2021 ollut noin
578.600 euroa.
ESITYS ALIJÄÄMÄN PEITTÄMISESTÄ
Hallitus esittää, että tilivuoden 2021 alijäämä 8.094,41 € peitetään sääntöjen 32 §:n
mukaisesti käyttörahastosta. Tämän jälkeen käyttörahaston määräksi jää 812.425,60 €.
Käyttörahasto on alijäämän peittämisen jälkeen 462.868,67 euroa pienempi kuin sääntöjen
32 §:n 3 momentin mukainen ja kassan sääntöjen mukaan lasketun täyden vararahaston
määrästä laskettu täysi käyttörahasto 31.12.2021 1.275.294,27 €.
Jos täysi käyttörahasto lasketaan Vakuutuskassalain (1164/1992) 75 §:n mukaan lasketun
täyden vararahaston määrästä, on käyttörahasto alijäämän peittämisen jälkeen 37.770,58 €
pienempi kuin täysi käyttörahasto 31.12.2021 850.196,18 €.
KEHITYSNÄKYMÄT
Vuosi 2022 tuo mukanaan Sairauskassalle suuria muutoksia ja vuosi tulee olemaan työntäyteinen, vaikka toiminta itsessään jatkuu pääosin entisenlaisena. Kassan toimisto muuttaa
uusiin toimitiloihin Kuusankosken keskustaan kevään aikana ja uusi toimihenkilö aloittaa työt
maaliskuussa toisen toimistosihteereistä jäädessä keväällä eläkkeelle. Lisäksi 1.1.2022 tuli
voimaan uusi Vakuutuskassalaki, joka aiheuttaa muutoksia myös kassan sääntöihin ja tuo
lisää velvoitteita kassan hallinnolle.
Vuodesta 2022 on tulossa myös taloudellisesti haasteellinen. Paperiliiton UPM:n tehtaisiin
kohdistamat lakot alkuvuodesta aiheuttavat kassalle jäsenmaksumenetyksiä ja lakkojen
jatkuessa pitkään on tulojen menetys huomattava, vaikka lisäetuuskorvauksia ei työtaistelun
piiriin kuuluville lakon ajalta pääsääntöisesti maksetakaan. Mahdollista on myös, että tulevan
uuden sopimuksen myötä paperi- ja sellutehtaan työntekijöiden kokonaisansiot laskevat,
jolloin myös jäsenmaksutulo jatkossa on pienempi.
UPM:n työterveyshuoltosopimus ei enää 1.1.2022 alkaen kata pitkäaikaissairauksien ns.
kansansairauksien hoitoa eikä ko. sairauksiin liittyviä reseptejäkään uusita, joten kustannukset näiden sairauksien hoidosta siirtyvät suoraan kassalle hakeutuu työntekijä sitten
julkiseen terveydenhoitoon tai yksityiselle lääkäriasemalle.
Lisäksi toimiston muutosta tulee aiheutumaan lisäkuluja, koska tulevat tilat on remontoitava
toimistokäyttöön sopiviksi. Tiloihin on hankittava myös hälytys- ja valvontajärjestelmät sekä
uusia kalusteita, koska nykyiset kassan käytössä olevat kalusteet ovat pääosin UPM:n
omaisuutta.
Uuden 1.1.2022 voimaan tulleen Vakuutuskassalain myötä on kassan säännöt uudistettava
uutta lakia vastaavaksi kevään aikana, jos huhtikuun kassankokoukselle aiotaan esittää
joitakin etuuksiin ja toimintapiiriin liittyviä muutoksia. Uusi Vakuutuskassalaki tuo myös
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kassan hallinnolle uusia velvoitteita esimerkiksi sijoitustoimintaa harjoittavana kassana on
laadittava Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukainen sijoitussuunnitelma, koska kassan
nykyinen suunnitelma ei täytä Finanssivalvonnan säännöksiä. Lisäksi hallituksessa on oltava
riittävä sijoitusasiantuntemus.
Julkisen sairaanhoidon asiakasmaksuista säädetään asiakasmaksulaissa ja uusi asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.7.2021. Uudessa laissa asiakasmaksukattoa laajennettiin
koskemaan myös hammashoitoa, joten jatkossa asiakasmaksukatto täyttyy joillakin julkista
terveydenhoitoa käyttävillä jäsenillä nopeammin ja entistä useammin, joka osaltaan saattaa
hieman pienentää kassan lisäetuuskustannuksia. Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuihin tehtiin kuitenkin vuoden 2022 alusta indeksikorotukset, jotka vastaavasti lisäävät
kustannuksia.
SOTE-uudistukseen liittyvät aluevaalit pidettiin tammikuussa 2022. Tarkoituksena on, että
uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023.Uudistuksen tavoitteena on parantaa
ja kehittää perusterveydenhuoltoa mm. painottamalla ehkäisevää ja ennakoivaa hoitoa. Vielä
on päättämättä, tuleeko raha hyvinvointialueille palvelujen tuottamiseen kokonaan valtiolta
vai mahdollisesti maakuntaverolla. Toivottavaa on, että uudistus onnistuu ja jatkossa jäsenet
pääsevät julkiseen terveydenhoitoon nopeasti ja vaivattomasti.
SOTE-uudistukseen ja sen rahoitukseen liittyvän monikanavarahoituksen purkamisen työryhmä on antanut lausuntonsa. Selvitettävinä olivat ovat mm. nykyisten yksityisen sairaanhoidon kelakorvausten sekä matka- ja lääkekorvausten tulevaisuus. Yksityisen sairaanhoidon kelakorvausten osalta työryhmä totesi, että rahoitusta voidaan tarvittaessa uudistaa
myöhemmin hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyttyä kunnolla samoin Kelan matkakorvausten rahoitusvastuun siirtoa voidaan harkita myöhemmin. Lääkekorvausjärjestelmän
osalta asiat vaativat vielä jatkoselvittelyä. Hallitus kuitenkin suunnittelee työryhmän lausunnosta poiketen kelakorvauksiin 64 miljoonan euron leikkauksia jo vuoden 2023 aikana.
Koska hammashoidon ja mielenterveyden palvelut on rajattu leikkausten ulkopuolelle, tulisivat ne kohdistumaan tutkimusten ja lääkärinpalkkioiden korvaustaksoihin. On oletettavaa,
etteivät yksityiset hoitolaitokset kuitenkaan laske omia hintojaan samassa suhteessa, joten
kelakorvausten leikkaus kasvattamaan kassan lisäetuuskustannuksia huomattavasti.
Kassan toiminnan suunnitteleminen pitkällä aikavälillä on edelleen haasteellista, koska vielä
ei tiedetä miten SOTE-uudistus onnistuu ja sen rahoitus lopulta toteutuu, mikä on SOTEuudistuksen vaikutus kassan jäsenten hoitoon pääsyyn ja hoidon saatavuuteen sekä poistuvatko kelakorvaukset ja milloin. Sairauskassan talouden säilyminen vakaana edellyttää sitä,
että paperi- ja sellutehtaalle saadaan pian työehtosopimus eikä lakko enää pitkity, tehtailla ei
ole lomautuksia ja ne palkkaavat uusia työntekijöitä, ja että julkisin varoin kustannettu terveydenhuolto toimii jatkossa joustavasti ja tehokkaasti niin, että jäsenet pääsevät tarkoituksenmukaiseen hoitoon nopeasti ja että korona koronapandemia saadaan hallintaan niin, että
maailman talous elpyy. Kassan sääntöjen ja maksettavien etuuksien on tarvittaessa
sopeuduttava muuttuvaan rahoituspohjaan ja mahdollisesti edelleen pienentyviin jäsenmaksutuloihin.
.
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TILINPÄÄTÖKSEN 2021 LAATIMISPERUSTEET
(KPA 2 luku 2 § ja STM:n asetus 1336/2002 30.12.2002)
Sairauskassan tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain (1336/97), kirjanpitoasetuksen (1339/97),
vakuutuskassalain (1164/92), STM:n asetusten 1336/2002, 1327/2004, 1413/2004,
839/2006, 1046/2007 ja 260/2010 sekä sairauskassoja valvovan Finanssivalvonnan
määräyksiä ja ohjeita 16/2012 Dnro FIVA 8/01.00/2012 noudattaen. Tilinpäätöksen
rahayksikkö on euro.
Poistot
Kalustotilille tilivuonna kirjatut pienhankinnat, hankintahinta alle 850 €, kirjataan tilivuoden
poistoksi kokonaisuudessaan, koska niiden vaikutusajaksi on arvioitu enintään 3 vuotta.
Kalustotilille kirjattuihin hankintoihin, joiden vaikutusajaksi on arvioitu yli kolme vuotta tai
hankintahinta ylittää 850 €, tehdään 25 %:n menojäännöspoistot.
Sijoitusten arvostus ja jaksotus
Sijoitukset/muut sijoitukset työnantajayritykseen on arvotettu talletusarvoonsa.
Korko- ja osakerahastot arvostetaan hankintamenoonsa tai sitä alhaisempaan käypään
arvoon, jos niiden markkina-arvo 31.12. on alhaisempi kuin hankinta-arvo. Luovutusvoitot ja
–tappiot kirjataan fifo-periaatteella rahastojen vaihdon yhteydessä tai rahastoista varoja
nostettaessa.
Sijoitussidonnainen Nordea Capital Corporate –kapitalisaatiosopimus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan käypään arvoon, jos markkina-arvo 31.12. on alhaisempi kuin
hankinta-arvo. Kapitalisaatiosopimukseen liittyvä kuormituspalkkio on kirjattu kertaluonteisena menoeränä. Vakuutussopimuksen tuottoa tuloutetaan säästöjä nostettaessa takaisinostojen yhteydessä ja viimeistään sopimuksen päättyessä 24.11.2043.
Kalusto ja atk-ohjelmat arvostetaan suoritetuilla poistoilla alennettuun arvoon.
Rahat ja pankkisaamiset esitetään taseessa nimellisarvon määräisinä.
Vakuutussaamiset ja –velat arvostetaan nimellisarvoonsa.
Selostus henkilökunnan eläketurvasta ja eläkemenojen jaksottamisesta
Henkilökunnan lakisääteinen eläketurva on järjestetty TYEL-perusvakuutuksella Varmassa.
Maksettavilla eläkevakuutusmaksuilla katetaan kunkin tilivuoden eläkevastuut.
Tapaturmavakuutukset
Henkilökunnan tapaturmavakuutukset ovat If Vahinkovakuutusyhtiössä.
Varaukset
Vapaaehtoisia varauksia ei ole.
Atk-laitteet
Toimiston työasemissa (5 kpl) on käyttöjärjestelmänä Windows 10, samoin kahdessa
kannettavassa. Työasemat on otettu käyttöön kesäkuussa 2018 ja kannettavat huhtikuussa
2020 ja ne on vuokrattu leasing-sopimuksella Data Group Oy:ltä. Lisäetuusjärjestelmänä on
WMSaka, jota ylläpitää Datala Oy. Kirjanpito-, laskutus- ja palkkajärjestelmänä on Mirka, jota
ylläpitää M5-Laskentajärjestelmät Ky. Lisäksi käytössä on sähköinen korvaushakemuspalvelu Omasairauskassa Iris, jota ylläpitää Systaylor Oy.
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TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
Hoitokulut (euroina)
ja KPA 2. luku 8 §)

(STM 1336/2002 7 §/kohdat 2 ja 4, Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 16/2012

2021
Palkat ja palkkiot
204.445,47
Eläkekulut
28.856,13
Muut henkilösivukulut
4.296,70
Muut hoitokulut
101.144,44
Kansaneläkelaitoksen osuus

338.742,74
-47.830,02
290.912,72

2020
200.273,86
24.236,03
3.822,72
93.148,75

321.481,36
-47.096,31
274.385,05

Henkilöstön keskimäärä 4 toimihenkilöä + osa-aikainen siistijä
Muut hoitokulut
Konttoritarvikkeet, palvelumaksut
Atk-ohjelmien ylläpitomaksut
Konttorikoneiden huolto
Pankkien palvelumaksut
Kopiokoneen leasing-vuokrat
Posti- ja puhelinkulut
Postimaksukoneen vuokra
Työasemien leasing-vuokrat
Tietoliikenneliittymä
Muut hallinnon kulut
Matkakorvaukset
Koulutuskulut
Henkilökunnan työterveyshuolto
Lakisääteiset maksut
- Finanssivalvonnan tarkastusmaksut
- Finanssivalvonnan rekisteriote
- LEI—tunnisteen vuosimaksu
- Vakuutuskassat ry/vuosimaksu
Asiantuntija palvelut
Marskinkadun toimitilan vuokrat
Toimistovakuutus/irtaimisto
Vastuuvakuutukset/hallinto- ja tietoturvavak.
Toimiston siivoustarv.
Arkisto- ja atk-materiaalin hävityskulut
Poistot käyttöomaisuudesta

2.645,26
29.560,39
0,00
2.740,49
1.218,39
9.782,96
1.531,27
5.839,61
3.703,32
6.858,55
1.071,24
731,60
4.925,20

2.921,51
18.123,84
384,48
2.474,81
1.208,25
11.550,05
1.531,53
6.141,15
3.703,32
7.620,81
2.358,40
0,00
2.416,36

995,99
220,00
37,20
1.908,10
3.413,72
17.284,08
260,73
1.705,20
1.530,52
1.075,27
2.105,35
101.144,44
=========

977,72
0,00
37,20
2.177,40
2.480,00
16.945,20
248,61
1.616,83
4.156,11
254,52
3.820,65
93.148,75
=========

Kassanjohtajan palkka ja hallituksen sekä tilintarkastajien palkkiot

Hallituksen palkkiot
- jäsenet ja varajäsenet/kokouspalkkiot
- hallituksen keskuudestaan valitseman
työryhmän palkkiot
- asiantuntijalääkärit/lausuntopalkkiot
Kassanjohtajan palkka
Tilintarkastajien palkkiot
- tilintarkastus

2021

2020

19.120,00
1.440,00

16.160,00
720,00

16.000,00

13.840,00

50.189,00

48.974,72

3.413,72

2.480,00

Kassanjohtajan eläketurva järjestetty TYEL-vakuutuksella vakuutusyhtiö Varmassa yhdessä muiden kassan
toimihenkilöiden kanssa. Hallituksen jäsenten tai varajäsenten osalta eläkesitoumuksia ei ole, koska kyse on
luottamustoimipalkkiosta eivätkä he ole työsuhteessa kassaan kuten eivät asiantuntijalääkäritkään.
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Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely
(STM 1336/2002 7 §/4 – 5, STM 1327/2004 ja FIVAn määräykset ja ohjeet 16/2012 Dnro 8/01.00/2012)
Sijoitustoiminnan tuotot
Arvonalentumisten palautukset

2021

2020

0,00

1.851,43

Myyntivoitot
Rahasto-osuuksien myyntivoitot /Handelsbanken
Rahasto-osuuksien myyntivoitot/Nordea kapital.

36.832,51
18.935,34

15.004,94
11.815,05

Yhteensä

55.767,85

28.671,42

3.914,35
3.914,35

3.248,53
3.248,53

887,79

0,00

0,00
0,00
0,00

7.764,67
0,00
7.764,67

4.802,14

11.013,20

50.965,71

17.658,22

Sijoitustoiminnan kulut
Kulut muista sijoituksista
Varainhoitopalkkiot
Yhteensä
Arvonalentumiset
Handelsbanken/korkorahasto
Myyntitappiot
Rahasto-osuuksien myyntitappiot/Handelsbanken
Rahasto-osuuksien myyntitappiot/Nordea kapital.
Yhteensä
Yhteensä
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa

Sijoitustoimintaa ei ole rasitettu hallintokuluosuudella, koska käytettyä työpanosta ole selvitetty, vaan
toiminta hoidetaan muun työn ohella. Kassan sijoituksia hoitavat asiantuntijat kahden eri pankin varainhoidossa. Sijoitussalkut on tehty maltillisella profiililla ja varat niissä on hajautettu pääasiassa korko- ja
osakerahastoihin.
25.11.2013 tehtiin Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n Nordea Capital Corporate –valtakirjasopimus, sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus. Salkkuun on sijoitettu yhteensä 1.300.000,00 €, josta myöhemmin on
nostettu yhteensä 140.000 €. Kertaluonteinen kuormituspalkkio 1.000,00 € on kirjattu menoeräksi.
Myyntituotot tai -tappiot kirjataan vasta vakuutussäästöjä tai pääomaa nostettaessa takaisinostojen
yhteydessä tai sopimuksen päättyessä, viimeistään 24.11.2043. Vakuutussalkun vuosituotto 2021 oli 8,84 %
ja markkina-arvo 31.12.2021 1.630.332,92 €.
Handelsbankenin kanssa tehtiin varainhoitosopimus lokakuussa 2018. Salkun alkupääomaksi sijoitettiin
1.250.000,00 €. Salkku sisältää pääasiassa korko- ja osakerahasto-osuuksia. Luovutusvoitot ja -tappiot
kirjataan rahastojen vaihdon yhteydessä tai varoja rahastosta nostettaessa. Salkun vuosituotto 2021 oli
5,04 % ja markkina-arvo 31.12.2021 1.467.871,13 € (rahastot 1.453.034,28 € ja varainhoitotili 14.836,85 €).
Salkkujen arvonnousu yli hankintahinnan ei näy sijoitustoiminnan tuotoissa. Arvonalentuminen alle
hankintahinnan sen sijaan kirjataan kuluksi tilinpäätöksessä. Jos rahastot olisi myyty markkina-arvojen
31.12.2021 mukaiseen hintaan, olisi niistä saatu myyntivoitto ollut noin 601.537 euroa (HB 161.955 € ja
Nordea 439.582 €).
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KORVAUKSET (Fivan määräykset ja ohjeet 16/2012 kohta 7.2.4)
Kassan maksamat sairausavustukset (sisältyy eläkeläis- ja ulkojäsenille maksetut korvaukset)
Etuuslajit
2021

Lisäetuus
€

SVL:n mukaiset
korvaukset €

Sairausav.
yhteensä €

Päivärahat ja ansionmenetyskorv.

60.504,10

-

60.504,10

Äitiys-, vanhempainrahat/äidille,
isyysrahat/isälle ja erityishoitorahat

1.374,60

-

1.374,60

Lääkärinpalkkiot (sisältyy poliklinikka-, päiväkirurgia- ja terveyskeskusmaksuja yht. 70.922,12 €)

296.109,98

39.280,00

335.389,98

Hammaslääkärinpalkkiot

298.375,37

35.881,30

334.256,67

Sairaanhoitajan palkkiot /julkinen sairaanhoito

1.988,00

-

1.988,00

Lääkkeet (lisäetuusbrutto 354.138,70 €)

353.145,63

1.061.335,24

1.414.480,87

Tutkimukset

271.320,12

44.263,25

315.583,37

Matkat ja rintamaveteraanien matkakorv./SV (0,00 €)

36.217,86

4.806,08

41.023,94

Sairaalahoito, jossa katkaisu- ja huoltolahoito 0,00 €

59.932,32

-

59.932,32

Silmälasit

87.187,74

-

87.187,74

7.130,29

-

7.130,29

Sidokset, laitteet ja apuvälineet
SVL 31 §:n tutkimukset
Yhteensä

1.473.286,01

Ylimääräiset avustukset

906,92

YHTEENSÄ

1.474.192,93
55,4 %

€-määrät ja %-osuudet yhteensä-summista jakautuivat seuraavasti:
- pv-rahat + ä-rahat = ansionmenetyskorv.
61.878,70 4,2 %
- sairaanhoidon korvaukset
1.412.314,23 95,8 %

1.185.565,87
1.185.565,87
44,6 %
0,00 0,0 %
1.1185.565,87 100,0 %

2.658.851,88
906,92
2.659.758,80
100,0 %
61.878,70 2,3 %
2.597.880,10 97,7 %
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Etuuslajit
2020

Lisäetuus
€

SVL:n mukaiset
korvaukset €

Sairausav.
yhteensä €

Päivärahat ja ansionmenetyskorv.

55.665,60

-7.141,18

48.524,42

Äitiys-, vanhempainrahat/äidille,
isyysrahat/isälle ja erityishoitorahat

1.165,80

0,00

1.165,80

Lääkärinpalkkiot (sisältyy poliklinikka + päiväkirurgia + terveyskeskusmaksuja yht. 67.533,55 €)

287.534,98

40.192,00

327.726,98

Hammaslääkärinpalkkiot

291.382,64

38.130,70

329.513,34

Lääkkeet (lisäetuusbrutto 365.298,83 €)

357.027,00

933.111,71

1.290.138,71

Tutkimukset

283.013,74

43.100,00

326.113,74

Matkat + rintamaveteraanien matkakorv./SV (0,00 €)

34.764,99

4.436,52

39.201,51

Sairaalahoito, jossa katkaisu- ja huoltolahoito 0,00 €

58.021,03

-

58.021,03

Silmälasit

85.954,18

-

85.954,18

6.005,47

-

6.005,47

Sidokset, laitteet ja apuvälineet
SVL 31 §:n tutkimukset
Yhteensä

1.462.394,63

Ylimääräiset avustukset

10.306,35

YHTEENSÄ
€-määrät ja %-osuudet yhteensä summista
jakautuivat seuraavasti:
- pv-rahat + ä-rahat = ansionmenetyskorv.
- sairaanhoidon korvaukset

1.472.700,98
58,3 %

56.831,40 3,9 %
1.415.869,58 96,1 %

1.051.829,75
1.051.829,75
41,7%

(-7.141,18) 0,0 %
1.051.829,75 100,0 %

2.514.224,38
10.306,35
2.524.530,73
100,0 %

48.524,42 1,9 %
2.476.006,31 98,1 %
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LISÄETUUSKORVAUKSET 2021 (sisältyy eläkeläisille maksetut korvaukset määrältään 829.903,40 €)

KORVAUSLAJI
Lääkärinpalkkiot

KORV. PÄIVÄT

KORV.TAPAUKSET/KPL

EUROA

2603

225.187,86

TK-maksut

582

12.944,80

PKL-maksut

1069

46.427,92

86

11.549,40

2118

298.375,37

166

1.988,00

20650

353.145,63

PKL-maksut/päiväkirurgia
Hammaslääkärinpalkkiot
Sairaanhoitajan palkkiot/julkinen sh
Lääkkeet
Tutkimukset, jossa

271.320,12

- tutkimus ja hoito

1641

231.070,60

- fysikaalinen hoito

241

22.876,50

- hieronta

329

12.691,32

41

1.879,00

183

2.802,70

- ureahoito

0

0

- lymfaterapia

0

0

1403

36.217,86

0

0

- naprapaattihoito
- valo- ja sarjahoidot

Matkat
- sisältyy yöpymisrahaa
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KORVAUSLAJI

KORV. PÄIVÄT

KORV.TAPAUKSET/KPL

EUROA

Sairaalahoito

1761

378

59.932,32

Huoltolahoito

0

0

0,00

Silmälasit

295

87.187,74

Sidokset

41

7.130,29

Ylimääräiset avustukset

x)

906,92

YHTEENSÄ

Päivä- ja äitiyslisäpäivärahat
-- lisäpäivärahat
-- äitiyslisäpäivärahat

1.412.314,23

2908
58

63
1

61.878,70
60.504,10
1.374,60

x) Lomautusten aikana syntyneet kustannukset päätetty kokouksessa 8.5.2020 korvata ylimääräisiä avustuksina, mutta koska niitä ei ole pystytty kohdistamaan
henkilöittäin, on käyttörahastosta ylimääräisiin avustuksiin siirrettävä summa arvioitu ja päätetty kokouksissa kuukausittain (ajalla 1.1. – 30.6.2021).
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LISÄETUUSKORVAUKSET 2020 (sisältyy eläkeläisille maksetut korvaukset määrältään 848.542,75 €)

KORVAUSLAJI
Lääkärinpalkkiot

KORV. PÄIVÄT

KORV.TAPAUKSET/KPL

EUROA

2692

220.001,43

TK-maksut

600

12.611,97

PKL-maksut

1283

44.599,08

77

10.322,50

Hammaslääkärinpalkkiot

2391

291.382,64

Sairaanhoitajan palkkiot/julkinen sh

1445

1.859,20

20976

357.027,00

PKL-maksut/päiväkirurgia

Lääkkeet
Tutkimukset, jossa

283.013,74

- tutkimus ja hoito

1814

243.723,74

- fysikaalinen hoito

320

23.010,50

- hieronta

313

12.409,50

36

1.822,00

155

2.048,00

- ureahoito

0

0

- lymfaterapia

0

0

1445

34.764,99

0

0,00

- naprapaattihoito
- valo- ja sarjahoidot

Matkat
- sisältyy yöpymisrahaa
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KORVAUSLAJI

KORV. PÄIVÄT

KORV.TAPAUKSET/KPL

EUROA

Sairaalahoito

1641

289

58.021,03

Huoltolahoito

0

0

0,00

Silmälasit

327

85.954,18

Sidokset

30

6.005,47

Ylimääräiset avustukset

x)

10.306,35

YHTEENSÄ

Päivä- ja äitiyslisäpäivärahat
-- lisäpäivärahat
-- äitiyslisäpäivärahat

1.415.869,58

2474
0

65
0

56.831,40
55.665,60
1.165,80

x) Lomautusten aikana syntyneet kustannukset päätetty kokouksessa 8.5.2020 korvata ylimääräisiä avustuksina, mutta koska niitä ei ole pystytty kohdistamaan
henkilöittäin, on käyttörahastosta ylimääräisiin avustuksiin siirrettävä summa arvioitu ja päätetty kokouksissa kuukausittain.
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TASEEN LIITETIEDOT
Sijoitukset
Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero
Sijoitukset 31.12.

(FIVAn määräykset ja ohjeet 16/2012)

Jäljellä oleva
hankintameno xx)
2021

Sijoitukset työnantajayritykseen
Muut sijoitukset työnantajayritykseen/ vakuutena
panttivelkakirjoja

Muut sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
- Korkorahastot
- Osakerahastot
Muut sijoitukset
- Kapitalisaatiosijoitus/Nordea
- kuormituspalkkio/kapital.sij.

Kirjapitoarvo
2021

Käypä
arvo
x)
2021

Jäljellä oleva
hankintameno xx)
2020

Kirjanpitoarvo
2020

Käypä
arvo
x)
2020

0,00

0,00

0,00

24.126,15

24.126,15

24.126,15

1.070.988,90
234.926,89

1.070.988,00
234.926,89

1.127.599,40
325.434,88

1.009.327,17
264.384,33

1.009.327,17
264.384,33

1.077.718,77
309.727,94

1.190.750,38
- 1.000,00

1.190.750,38
- 1.000,00
2.495.666,17

1.630.332,92
- 1.000,00
3.082.367,20

1.241.815,04
- 1.000,00

1.241.815,04
- 1.000,00
2.538.652,69

1.563.548,94
- 1.000,00
2.974.121,80

Arvostuserot yhteensä
(sijoitusten käypä arvo – kirjanpitoarvo)

586.701,03

Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva
hankintameno sisältää korkotuotoiksi tai
niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta

0,00

Sijoitusten kirjanpitoarvo sisältää arvonkorotuksia

0,00
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Muut sijoitukset työnantajayritykseen eli Sairauskassan talletussopimusjärjestely UPM-Kymmene Oyj:llä, jonka vakuutena oli panttivelkakirjoja, päätettiin yhteisellä
sopimuksella kesäkuussa 2021 ja UPM palautti jäljellä olleet varat yhteensä 65.501,22 € Sairauskassan tilille (Sairauskassan varat 24.126,15 € ja kassan hoidossa
olevan lakkautetun eläkekassan varat 41.375,07 €).
25.11.2013 sijoitettiin 150.000,00 € Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n sijoitussidonnaiseen kapitalisaatiosopimukseen Nordea Capital Corporate –vakuutussalkkuun. Sopimus päättyy 24.11.2043, jos sopimusaikana ei vakuutuksen pääomaa ja säästöjä takaisinosteta jo aiemmin. Salkkuun sijoitettiin varoja lisää
21.10.2014 300.000 €, 22.4.2015 300.000 € ja 15.4.2016 550.000 €. Salkusta on nostettu 10.1.2020 70.000 € ja 31.12.2021 70.000 €. Sijoituksen käyväksi arvoksi
on katsottu markkina-arvo 31.12.2021. Myyntivoitto tai -tappio kirjataan vasta säästöjä tai pääomaa takaisin nostettaessa, ei rahastojen vaihtojen yhteydessä.
Tilinpäätöspäivän markkina-arvon ollessa alle hankintahinnan kirjataan erotus kuluksi.
Kapitalisaatiosijoituksen markkina-arvo 31.12.2021 on 1.630.332,92 €. Sijoituksen arvonmuutos vakuutuksen alusta on ollut +483.290,19 € ja tuotto koko sopimusajalta 4,0 %. Vuoden 2021 tuotto oli 8,84 %. Salkkuun maksetusta summasta on vähennetty kertaluonteinen kuormituspalkkio ja sijoituksen vuosittaiset hoitokulut.
Lokakuussa 2018 tehtiin varainhoitosopimus Handelsbankenin kanssa ja salkkuun sijoitettiin yhteensä 1.250.000 euroa. Sijoitukset ovat pääsääntöisesti osuuksia
korko- ja osakerahastoissa. Luovutusvoitot tai –tappiot kirjataan rahastojen vaihdon yhteydessä ja varoja rahastoista nostettaessa. Tilinpäätöspäivän markkinaarvon ollessa alle hankintahinnan kirjataan erotus kuluksi. Sijoitusten käypä arvo on markkina-arvo 31.12.2021.
Handelsbankenin salkun markkina-arvo 31.12.2021 on yhteensä 1.467.871,13 € sisältäen varainhoitotilin käteisrahan. Salkun arvonmuutos sijoituksen alusta on
ollut +228.814,12 €. ja tuotto 18,41 %. Vuoden 2021 tuotto oli 5,04 %. Sen tuotosta vähennetään vuosittaiset hoitokulut.
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Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset v. 2021
(Fivan määräykset ja ohjeet 16/2012)
31.12.

Aineettomat
oikeudet ja
pitkäaikaiset
menot

Hankintameno 1.1.

500,00

Lisäykset

-

Vähennykset

-

Hankintameno 31.12
Tilikauden poisto

Kirjanpitoarvo 31.12.2019

x)

Kalusto
+ atk-ohjelmat

8.325,50
xx)

23,97
-

0,00

500,00

8.349,47

-

- 2.105,35

500,00

x)

Vakuutuskassat ry:n liittymismaksu

xx)

Jatkojohtaja 3 kpl

6.244,12

23,97 €

Tilikauden poistot:
Kalusto/käyttöikä alle 3 v. , pienhankinnat poistettu kokonaan
Kalusto/käyttöikä yli 3 v. menojäännöspoisto 25 %

pienhankinta

23,97 €
2.081,38 €
2.105,35 €
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TASEEN LIITETIEDOT
Oman pääoman muutokset
Vararahasto €
Vakuutuskassalain (1164/1992) 75 §:n ja Fivan Määräys- ja ohjekokoelman 16/2012 mukaisesti laskettu
täyden vararahaston määrä
Vakuutusmaksutulo

2019
2020
2021

1.745.487,03
1.653.941,79
1.701.748,25
5.101.177,07

Täysi vararahasto 1/3

1.700.392,36

Sairauskassan sääntöjen 31 §:n mukaisesti laskettu täyden vararahaston määrä
Vakuutusmaksutulo

2019
2020
2021

1.745.487,03
1.653.941,79
1.701.748,25
5.101.177,07

Täysi vararahasto 31.12.2021
1,5 x 5.101.177,07/3 =

2.550.588,54

Täysi vararahasto 31.12.2020
1,5 x 5.155.399,44/ 3 =

2.577.699,72

Vararahasto 1.1.

v. 2021
1.632.044,84

Purettu vapaaehtoiset
varaukset

-

Siirretty edellisen
vuoden ylijäämästä

-

Vararahasto 31.12.

v. 2020
1.632.044,84

-

-

1.632.044,84

1.632.044,84

v. 2021
875.752,92

v. 2020
924.668,81

Käyttörahasto €
Käyttörahasto 1.1.
Siirretty edellisen vuoden
ylijäämästä

-

-

Peitetty edellisen vuoden
alijäämää /

-

54.325,99

-

38.609,54

Kirjattu ylimääräiset avustukset

-

906,92

-

10.306,35

Käyttörahasto 31.12.
Täysi käyttörahasto v. 2021
(sääntöjen 31 §:n mukainen)
50 % sääntöjen mukaisesta täydestä
vararahastosta 2.550.588,54 €
50 % VKL:n 75 §:n mukaisesta
täydestä vararahastosta 1.700.392,36 €

820.520,01

1.275.294,27
850.196,18

875.752,92
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Vakuutustekninen vastuuvelka
Korvausvastuu €
(laskettu Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 16/2012 määräämän laskuperusteen mukaisesti)

Korvausvastuu 1.1.

v. 2021
102.367,62

v. 2020
109.933,95

Korvausvastuun muutos -/+

+

762,40

- 7.566,33

Korvausvastuu 31.12.
7 % tilivuoden muista
korvauksista (7 % x 1.473.286,01)

103.130,02

102.367,62

Vastuut
Vuokravastuut
Leasingvuokrasopimusvastuu fax- /kopiokoneesta
Fax/kopiokoneesta on tehty vuokrasopimus 30.10.2019. Jäljellä olevat vuokravastuut v. 2022 – 2024
ovat yhteensä 2.312,00 € + alv 24 %, vuokra-aika 60 kk aj. 1.11.2019 – 31.10.2024.
Leasingvuokrasopimusvastuu kiinteistä työasemista ja kannettavista oheislaitteineen
Kiinteistä työasemista (5 kpl), tulostimista (2 kpl) ja skannerista (1 kpl) on tehty vuokra- ja palvelusopimus 27.4.2018. Jäljellä olevat vuokravastuut v. 2022 ovat yhteensä 1.426,10 € + alv
24 %, vuokra-aika 48 kk ajalla 1.6.2018 – 31.5.2022.
Kannettavista työasemista (2 kpl) on tehty vuokra- ja palvelusopimus 9.4.2020. Jäljellä olevat
vuokravastuut v. 2022 ovat yhteensä 558,00 € + alv 24 %, vuokra-aika 9.4.2020 – 31.5.2022.
Vuokrasopimusvastuu postimaksukoneesta
Postimaksukoneen vuokrasopimus on tehty 29.5.2018. Jäljellä olevat vuokravastuut v. 2022 - 2023
ovat yhteensä 1.869,00 € + alv 24 %, vuokra-aika 60 kk 1.10.2018 - 30.9.2023.
Tietoliikenneliittymäsopimus
Tietoliikenneliittymästä on tehty liittymä- ja huoltosopimus 14.12.2020. Jäljellä olevat vuokravastuut
v. 2022 ovat yhteensä 2.220,00 € + alv 24 %, vuokra-aika 24 kk ajalla 1.1.2021–31.12.2022.
Toimistotilojen vuokra
Kassa toimii UPM-Kymmene Oyj Kiinteistöltä vuokratuissa toimistotiloissa Kuusankoskella. Vuokrasopimus on voimassa 30.4.2022 asti. Vuokran määrä on sidottu Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiin (perusindeksi 2000=100 ja vertailuluku 3/2009) kuitenkin niin, että vuokraa korotetaan
vähintään 2 % kerrallaan. Tarkistus tehdään vuosittain. Vuonna 2021 vuokra on 1.495,44 €/kk.
Kassa toimisto muuttaa keväällä 2022 Variopinto Oy:ltä vuokrattuihin tiloihin Kuusankosken
keskustaan ja vuokrasopimus on tehty 31.12.2031 asti. Pääomavuokran määrä on sidottu elinkustannusindeksiin (1951:10=100 ja perusindeksi 2026 9/2021) kuitenkin niin, että vuokraa
korotetaan vähintään 3 %. Vuonna 2022 pääomavuokran määrä 1.636,25 €/kk. Toimitiloihin
tarvittava remontti maksetaan investointivuokrana viidessä vuodessa 591,25 €/kk.
Lakkautettu Eläkekassa
Kassalla on hoidettavanaan v. 1961 lakkautetun Eläkekassan varat 38.246,23 €.
Kassalla ei ole muita annettuja vastuusitoumuksia lukuun ottamatta korvaustoiminnan normaaleja
maksusitoumuksia.

Pankkiyhteys
Kassan rahaliikenne/maksatus on hoidettu edelleen Nordeassa olevan shekkitilin kautta käyttäen
Nordean Yrityksen verkkopankki (Corporate Netbank) -ohjelmaa. Vain poikkeustapauksissa on
käytetty käteiskassaa.

31
KUUSANKOSKEN TEHTAIDEN SAIRAUSKASSA Y-TUNNUS 0206757-5
TILINPÄÄTÖS 1.1. – 31.12.2020
LUETTELO KIRJANPIDOSTA JA AINEISTOSTA
Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilytystapa ja -aika
(KPL 2 luku 7 a §)
Säilytystapa
Tilinpäätös
Tilinpäätös ja tase-erittelyt
paperitulosteina
Tililuettelo ja saldoluettelot
Tilikohtainen tuloslaskelma
Tilikohtainen tase
Tililuettelo

paperitulosteina ja Mirka-kirjanpito-ohjelmassa palvelimella
paperitulosteina ja Mirka-kirjanpito-ohjelmassa palvelimella
paperitulosteina ja Mirka-kirjanpito-ohjelmassa palvelimella

Kirjanpidot
Pää- ja päiväkirjat
Pääkirjayhteenvedot
Tuloslaskelmat
Taseet
Palkkakirjanpito
Jäsenmaksulaskutus
Tiliotteet ja reskontraerittelyt

paperitulosteina ja Mirka-kirjanpito-ohjelmassa palvelimella
paperitulosteina ja Mirka-kirjanpito-ohjelmassa palvelimella
paperitulosteina ja Mirka-kirjanpito-ohjelmassa palvelimella
paperitulosteina ja Mirka-kirjanpito-ohjelmassa palvelimella
paperitulosteina ja Mirka-kirjanpito-ohjelmassa palvelimella
paperitulosteina ja Mirka-kirjanpito-ohjelmassa palvelimella
paperitulosteina

Tositelajit ja tositteet
00/1 – 901

Muistiotositteet/tuotot ja kulut

paperitositteina ja kirjaukset Mirka-kirjanpito-ohjelmassa
palvelimella

66/1 – 36

Muistiotositteet/muut

paperitositteina ja kirjaukset Mirka-kirjanpito-ohjelmassa
palvelimella

01/1 - 77

Korvaustapahtumat jäsenille

paperitositteina ja kirjaukset Mirka-kirjanpito-ohjelmassa
palvelimella, alkuperäiset kulutositteet/korvaushakemukset
kassan arkistossa ja sähköisen korvaushakemuspalvelun
kautta tulleet kulutositteet/hakemukset palvelimen tietokannassa WMSaka-ohjelmassa ja SV:n osalta skannattuna
Kelan tietokannassa, korvaustiedot palvelimella vakuutettukohtaisessa tietokannassa WMSaka-ohjelmassa ja SV:n
osalta Kelan tietokannassa

02/1 – 16

Apteekkitilitykset

paperitositteina ja kirjaukset Mirka-kirjapito-ohjelmassa
palvelimella, alkuperäiset apteekkien laskuaineistot kassan
arkistossa, korvaustiedot palvelimella vakuutettukohtaisessa
tietokannassa WMSaka-ohjelmassa ja SV:n osalta Kelan
tietokannassa

04/1 – 115

Hoitolaitokset

paperitositteina ja kirjaukset Mirka-kirjanpito-ohjelmassa
palvelimella, alkuperäiset palveluntuottajien laskuaineistot
kassan arkistossa, korvaustiedot palvelimella vakuutettukohtaisessa tietokannassa WMSaka-ohjelmassa ja SV:n
osalta Kelan tietokannassa

06/1 – 10

Sairauskassa

paperitositteina ja kirjaukset Mirka-kirjanpito-ohjelmassa
palvelimella, alkuperäiset kulutositteet/korvaushakemukset
kassan arkistossa, korvaustiedot palvelimella vakuutettukohtaisessa tietokannassa WMSaka-ohjelmassa ja SV:n
osalta Kelan tietokannassa
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03/ - - - 05/ - - - 07/ - - - -

Työterveyskeskus
Ambulanssit
Taksit

ei enää käytössä
ei enää käytössä
ei enää käytössä

Säilytysaika
Tilinpäätös ja tase-erittelyt

10 vuotta tilikauden päättymisestä

Tili- ja saldoluettelot

10 vuotta tilikauden päättymisestä

Pää- ja päiväkirjat vuositasolla

10 vuotta tilikauden päättymisestä

Pääkirjayhteenvedot, taseet ja
tuloslaskelmat

10 vuotta tilikauden päättymisestä

Tilikauden tositeaineisto
(tositelajit 00 ja 66)
(tositelajit 01, 02, 04 ja 06)
Tositeaineistoon (tositelajit 01,02,04 ja 06)
liittyvät alkuperäiset kulutositteet/korvaushakemukset, apteekkien ja palveluntuottajien
laskuaineistot

10 vuotta tilikauden päättymisestä
6 vuotta tilikauden päättymisestä
6 vuotta tilikauden päättymisestä kassan arkistossa ja
3 vuotta tilikauden päättymisestä Kelan tietokannassa

Mirka-ohjelman kirjanpito-, palkka- ja laskutusaineistosta ja WMSakan vakuutettukohtaisesta tietokannasta
varmuuskopiot ovat USB-muistitikuilla. Tilinpäätös, tili- ja saldoluettelot sekä kirjanpidot löytyvät Mirkasta
nimensä mukaisista hakemistoista sekä paperitositteina kassan arkistosta, tilinpäätös toimintakertomuksen
kanssa tasekirjaksi sidottuna ja kirjanpidot nimetyistä arkistomapeista. Tilikauden tositeaineisto on kassan
arkistossa tositelajikohtaisesti nimetyissä arkistomapeissa. Tositeaineistoihin (tositelajit 04 ja 06) liittyvät
alkuperäiset palveluntuottajien laskuaineistot ja korvaushakemukset ovat kassan arkistossa tositelajikohtaisesti nimetyissä arkistomapeissa maksupäiväjärjestyksessä. Tositeaineistoihin (tositelajit 01 ja 02)
liittyvät alkuperäiset kulutositteet/korvaushakemukset ja apteekkien laskuaineistot ovat kassan arkistossa
kokous- ja maksupäivän mukaan järjestetyissä arkistolaatikoissa.
Kassan arkisto sijaitsee kassan toimiston kanssa samoissa tiloissa Marskinkatu 1 Kuusankoskella.
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Kassan vastuulla olevan lakkautetun Eläkekassan tilinpäätöslaskelma
Lakkautetun Kymin Osakeyhtiön Työläisten Työkyvyttömyys- ja Perhe-eläkekassan eläkkeet,
jotka sosiaali- ja terveysministeriön 11.10.1961 hyväksymän vastuunsiirtosopimuksen
perusteella hoidetaan Sairauskassan toimesta, esitetään erillään Sairauskassan tilinpäätöksestä STM:n 2.2.1978 antaman ohjeen mukaisesti.
Viimeksi eläkkeitä on korotettu 1.4.1994 lukien 50 %:lla suoritetun vakuutusmatemaattisen
laskelman perusteella.
Eläkkeiden hoidosta v. 2020 on Eläkekassan tilinpäätöstä rasitettu 2.600,00 euron hoitokuluveloituksella (v. 2019 2.600 €).

Eläkkeiden lukumäärä:

Lukumäärä
01.01.2021
Lakkautettu
Lukumäärä
31.12.2021

Yks.
Miehiä

Yks.
Naisia

Leskiä

Lapsia

Yhteensä

0
0

0
0

1
0

0
0

1
0

0

0

1

0

1

Tarkemmat tiedot selviävät tilinpäätöslaskelmasta, joka osoittaa 2.210,89 euron alijäämää.
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