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KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN:
1. Hallituksen esitys kassan sääntöjen muuttamiseksi vastaamaan 1.1.2022 voimaan tulleiden lakien
(laki eläkesäätöistä ja eläkekassoista 946/2021 sekä vakuutuskassalaki 948/2021) säännöksiä.
Sääntöihin esitetään tehtäväksi myös toimintapiirimuutoksia. Kaikkiin tarvittaviin sääntökohtiin
muutetaan käytettävät termit uuden lain mukaisiksi (jäsen = vakuutettu, eläkeläisjäsen=
eläkeläisvakuutettu, ulkojäsen = muu vakuutettu, jäsenyys=vakuutussuhde,
jäsenmaksu=vakuutusmaksu, kassanjohtaja =toimitusjohtaja). Myös viittaukset lakipykäliin korjataan
uusia lakeja vastaaviksi.

a. 2 § muutokset: lisätään laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista (946/2021) ja päivitetään
vakuutuskassalain numero (948/2021)

b. 4 § muutokset: käytetään yhtiöistä nimitystä työnantaja, toimintapiiriin lisätään Millog Oy,
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Millogin tytäryhtiöt Oy Western Shipyard Ltd sekä Senop Oy. Poistetaan Patricomp Oy:n osalta
paikkakuntarajaus, muutetaan Fazer Food Servicesin nimi Compass Group Finland Oy:ksi,
muutetaan Ruag Space Finland Oy Ab:n nimi Beyond Gravity Finland Oy:ksi. Poistetaan
toimintapiiristä Accountor Tampere Oy ja Cybercom Finland Oy. Lisätään, että toisen
vakuutuskassan vakuutettu ei voi kuulua toimintapiiriin, selvennetään säännöstä määräaikaisen
oikeudesta liittyä kassaan, selvennetään lauseita koskien eläkeläisvakuutettuja, lisätään
tarkennus mitä eläkkeelle siirtyvällä tarkoitetaan (vanhuuseläkkeelle, työkyvyttömyyseläkkeelle
tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtyviä).Tarkennetaan muun vakuutetun määritelmää ja
vakuutussuhteen jatkoa eläkepäätöksen saatuaan. Lisätään, että hallitus päättää
vakuutussuhteen alkamisesta, muutetaan vakuutussuhteen alkupäiväksi hakemuksesta
seuraavan kuun ensimmäinen päivä. Lisätään uudet kohdat koskien sääntöjen toimittamistapaa
uusille vakuutetuille ja muutoksesta tiedottamista
5 § muutokset: tarkennetaan, että vakuutettu katsotaan kassasta eronneeksi mikäli
maksuhuomautuksista huolimatta jättänyt vakuutusmaksan maksamatta 6 kk ajan
9 § poisto: viittaus sääntöjen 7§:ään
10 § muutokset: muutetaan äitiys-, isyys-, vanhempain- sekä erityisäitiysraha 1.8.2022
voimaan tulleen perhevapaauudistuksen termien mukaisiksi eli raskaus-, vanhempain-, sekä
erityisraskausrahaksi. Poistetaan kohta 6 tarpeettomana.
13 § muutokset: tarkennetaan hammashoidon hoitotyön tekijäluetteloa, poistetaan vaatimus
kela-korvattavuudesta yksityisessä suuhygienistihoidossa, lisätään korvattavaksi julkisen
terveydenhuollon maksuihin tilapäinen kotisairaanhoito/kotisairaalahoito, selvennetään
lääkekorvauksen osalta korvauksen laskemista viitehinnasta, muutetaan silmäleikkauksen
lisäkorvaus koskemaan kaikkia näkökykyä korjaavia leikkauksia
15 § lisäys: hautausavustus voidaan maksaa myös avopuolisolle
16 § tarkennus: kassan vastuu lisäetuuksien osalta ei ala kaikkien korvausten osalta
vakuutussuhteen alusta
18 § lisäys: toimenpiteet ennen etuuden epäämistä/alentamista (kuullaan, huomioidaan
vakuutetun menettely asiassa ja maksetun etuuden määrä)
19 § lisäys: toimenpiteet ennen etuuden epäämistä/alentamista (kuullaan, huomioidaan
vakuutetun menettely asiassa ja maksetun etuuden määrä)
20 § muutos: hallituksella oikeus määrätä mitä palveluntuottajaa käytetään, ei tarvitse kirjata
yleisohjeisiin
23 § lisäys: aiheettomasti maksetun lisäetuuden perinnässä on noudatettava hyvää
perintätapaa, tarkennettu säännöstä takaisinperinnästä luopumisesta ja kuittauksesta (voidaan
kuitata vain mikäli vakuutettu/edunsaaja suostuu)

m. 24 § lisäys: muutoksenhakua koskevat valitus- ja kanneajat sekä –paikat
n. 26 § poisto: käyttörahastoa koskevista kohdista poistetaan pykäläviittaukset
o. 27 § muutos: vastuuvelkaa koskevaa kohtaa muutettu (”tilikauden päättyessä maksamatta
olevien lisäetuuksien korvausmääriä”-> maksamatta olevia korvausmääriä ja muita määriä)
p. 30 § poisto: tilintarkastajien ikäraja
q. 31 § lisäykset: säännökset puheoikeudesta kassankokouksessa ja
etäosallistumismahdollisuudesta
r. 32 § poisto: säännös kassankokouksessa vakuutettua edustavan asiamiehen kassan
jäsenyysvaatimuksesta ja avustajan käytön kieltämisestä.
s. 33 § muutos: tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen muutetaan edellisen vuoden
tilinpäätöksen vahvistamiseksi
t. 34 § muutos: selkeytetty taikka -> tai
u. 35 § muutos: vakuutetun oikeus saada haluamansa asia kassankokouksen käsiteltäväksi
riittävän hyvissä ajoin -> niin hyvissä ajoin
v. 37 § lisäys: kassankokouskutsussa mainittavia asioita
w. 38 § poisto: kassan sulautumista koskeva teksti
x. 39 § muutos: tekstiä muutettu luettavampaan muotoon (sisältö ei muutu)
y. 40 § lisäys: säännös kassankokouspöytäkirjojen juoksevasta numeroinnista, säilytyksestä,
nähtävillä olosta sekä vakuutetun oikeudesta saada pöytäkirjasta kopio
z. 41 § muutokset: poistetaan hallituksen jäsenen ikäraja ja vaatimus hallituksen jäsenen
kuulumisesta kassaan, lisätään säännös kokouspalkkioiden perusteista
å. 42 § muutokset: päivitetty tekstejä hallituksen tehtävistä luettavammaksi, lisätty hallituksen
tehtäväksi antaa oikeus kassan nimen kirjoittamiseen
ä. 43 muutokset: lisätty, ettei toimitusjohtaja tai vakuutusmatemaatikko voi toimia kassan
hallituksen puheenjohtajana, lisätty toimitusjohtajalle oikeus vaatia hallitus koolle, mielipide –
sana korvattu ehdotus -sanalla
ö. 46 § poisto: koko pykälä tarpeettomana
aa. 47 § muutokset: pykälän numerointi muuttuu 47-> 46, lisätty kassan nimenkirjoittajaksi myös
hallituksen valtuuttama kassan toimihenkilö
bb. 48 § muutokset: pykälän numerointi muuttuu 48 -> 47, muutetaan lainanottoa koskevat
säännökset uutta lakia vastaavaksi ja lisätään määräys, ettei takausta saa antaa
cc. 49 § muutos: pykälän numerointi muuttuu 49 > 48
dd. 50 § muutokset: pykälän numerointi muuttuu 50 > 49, lisätty ettei kassa voi sulautua
ee. Uusi 50 § pykälä: lisätään pykälä vakuutuskassan luovuttamisesta sekä vapaaehtoisesta
selvitystilasta ja kassan purkamisesta
ff. 51 § muutokset: lakisääteistä selvitystilaa ja purkamista koskevat määräykset päivitetty uutta
lakia vastaavaksi

Sääntömuutokset ovat nähtävillä viikon ajan ennen kassankokousta kassan toimistossa sen
aukioloaikana.
Patrian tehdasalueelle pääsy edellyttää henkilöllisyystodistuksen (esim. ajokortti) esittämistä
portilla. Mikäli sinulla ei ole mukana henkilöllisyystodistusta, voi joku kokouksen isännistä tulla
suorittamaan tunnistuksen, pyydä tällöin vartijaa soittamaan toimitusjohtaja Laura Toimelalle p.
040 7503690.

Kokouksessa on kahvitarjoilu.

Tervetuloa!
Lentokonetehtaan sairauskassan hallitus

