Lentokonetehtaan sairauskassa
Lentokonetehtaantie 3
35600 HALLI

KOKOUSKUTSU
27.1.2020

LENTOKONETEHTAAN SAIRAUSKASSAN YLIMÄÄRÄINEN KASSANKOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikkona 5.2.2020 klo 15.15
Henkilöstöruokala Ilmatar, Halli

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN:
1. Hallituksen esitys kassan sääntöjen muuttamiseksi (Finanssivalvonta ei hyväksynyt kaikilta osin
marraskuun kassankokouksessa päätettyjä sääntömuutoksia, joten käsitellään
sääntömuutosasiat kokonaisuudessaan uudelleen ja määrätyin osin korjattuna)

a. 4 § muutokset: toimintapiiriin lisätään Patria Land Oy ja ICT Elmo Oy / Hallin toimipiste.
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Toimintapiiristä poistetaan Patria Land Services Oy, Patria Land Systems Oy, Finla Oy/ Hallin
toimipiste ja Fujitsu Finland Oy/Hallin toimipiste. Lisätään: toisen sairauskassan jäsen ei voi
kuulua toimintapiiriin. Lisätään: jäsenyyttä haettava 1v kuluessa työnantajan liittymisestä
toimintapiiriin. Poistetaan jäsenyyden hakeminen sääntömuutoksen voimaantulon yhteydessä.
Lisätään: jäsenyys alkaa jäsenhakemuksen saapumispäivästä. Lisätään hallitukselle
mahdollisuus päättää jäsenyyden hakuajankohdan määräaikaisesta avaamisesta.
5 § muutokset: Lisätään tarkennus, että ulkojäsen eroaa kassasta mentyään ansiotyöhön tai
ryhdyttyään yrittäjäksi, jos ansiotyöaika tai yrittäjyys kestää yhtäjaksoisesti yli 4 kk. Lisätään
tarkennus jäsenyyden päättymisajankohdasta.
7 § lisäys: osatyökyvyttömyyseläke rinnastetaan osa-aikaeläkkeeseen
10 § poisto: kohta 6 tarpeettomana (kohdasta 7->6)
13 § muutokset: tarkennetaan tarpeellisen hoidon määritelmää. Lääkärinpalkkiot: poistetaan
hallituksen harkinta leikkausten korvauksissa. Poistetaan: lääkärin perimät palkkiot, jotka on
peritty julkisen terveydenhuolloin tiloissa olevalla vastaanotolla. Lisätään: toimenpiteet korvataan
hallituksen yleisohjeen mukaan. Hammashoito: lisätään: hoidon antajaksi hammashoitaja ja
hammasteknikko, lisätään: esteettinen hammashoito ei korvattavaa, lisätään: lisäkorvaus osatai kokoproteesista enint. 250e /leuka, korvaus enintään 5 v. välein. Tarkennus: korvaus
edellyttää 1v. yhtäjaksoista jäsenyyttä kassassa. Tarkennus: suuhygienistin antama hoito
korvataan, kun se on myös svl:n mukaan korvattavaa. Julkisen terveydenhuollon korvattavia
maksuja tarkennettu ja lisätty. Lääkkeet: lisätty lääkkeiden määrääjiksi hammaslääkäri ja
rajoitetun määräämisoikeuden saanut terveydenhuollon ammattihenkilö. Yksityisen
terveydenhuollon tutkimuksiin ja hoitoon lisätty määrääjäksi hammaslääkäri. Poistetaan maininta
radiologisten tutkimusten yhteydessä tehtävien tutkimusten korvattavuudesta. Hieronta- ja
jalkahoito jaetaan omiksi kohdikseen, tarkennus: lisäetuuteen on oikeutettu vähintään 1v.
yhtäjaksoisesti kassaan kuulunut. Hierontakorvaukseen lisätään kalevalainen jäsenkorjaus.
Poistetaan kohta g). Sidokset, apu- ja hoitovälineet: poistetaan rajoitus kassan vastuusta.
Silmälasikorvaukseen lisätään näkökykyä korjaavat aurinkolasit. Lisäys: näöntarkastusta ei
korvata.
14 § muutokset: muutetaan lakiviittaus, lisätään tarkennus tarpeellisen hoidon ja tutkimuksen
määritelmään (myös terveyden edistäminen ja ylläpitäminen). Poistetaan lääkkeiden
korvattavuutta koskeva kohta.
15 § poisto: hautausavustuksen määrää voidaan tarkistaa kassankokouksessa
16 § poisto: koko pykälä (teksti siirretään pykälään 13)
17 § muutokset: Tarkennettu kustannusten syntyhetkeä ja korvausperusteen määräytymistä.
18 § muutokset: Poistetaan hallituksen harkinta maksaa käyttörahastosta lisäetuuksia
palkattomasti pois työstä olevalle.
25 § lisäys: ohjeet muutoksenhausta
31 § muutos: tilintarkastajien määrä muutettu yhdeksi, poistetaan: kassankokous valitsee
tilintarkastajat
32 § poisto: koko pykälä tarpeettomana
Uusi pykälä 36 §: teksti siirretään pykälästä 40

o. 42 § lisäykset: Hallituksen jäsenen oltava kassan jäsen, hallitukseen ei saa valita 75 v.
täyttänyttä henkilöä.
p. uusi pykälä 50 §: työnantaja velvollinen ilmoittamaan työnantajaa koskevien velvollisuuksien
muuttamisesta 12 kk ennen muutosta
q. 4 §, 5 §, 7 §, 8 §, 13 §, 14 §, 15 §, 18 §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 24 §, 27 §, 31 §, 35 §, 36 §, 37 §,
38 §, 39 §, 40 §, 41 §, 42 §, 43 §, 44 §, 45 §, 51 §: teknisiä muutoksia (sääntöteksti muutettu
vastaamaan sairauskassojen mallisääntöjä)
r. 17 § - 36 § ja 50 § - 52 §: pykälän numerointi muuttuu

Sääntömuutokset ovat nähtävillä viikon ajan ennen kassankokousta kassan toimistossa sen
aukioloaikana.

Kokouksessa kahvitarjoilu.
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