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KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN: 
 
1. Hallituksen esitys kassan sääntöjen muuttamiseksi vastaamaan 1.1.2022 voimaan tulleiden lakien 

(laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista 946/2021 sekä vakuutuskassalaki 948/2021) säännöksiä sekä 
1.1.2023 voimaan tulleen sairausvakuutuslain muutosta koskien kela-korvausten poistumista. 
Sääntöihin esitetään tehtäväksi myös toimintapiirimuutos. Kaikkiin tarvittaviin sääntökohtiin muutetaan 
käytettävät termit uuden lain mukaiseksi (jäsen = vakuutettu, eläkeläisjäsen=eläkeläisvakuutettu, 
ulkojäsen= muu vakuutettu, jäsenyys=vakuutussuhde, jäsenmaksu=vakuutusmaksu, 
kassanjohtaja=toimitusjohtaja). Myös viittaukset lakipykäliin korjataan uusia lakeja vastaaviksi ja 
lauserakenteita muutetaan mallisääntöjen mukaisiksi.  
 

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 Kaipola 
Recycling Oy, muutetaan UPM-Kymmene Oyj:n Jämsänjokilaakson tehdas Jämsänkosken 
tehtaaksi, ISS Palvelut -osalta muutetaan Jämsänjokilaakson tehdas Jämsänkosken tehtaaksi. 
Lisätään, että toisen sairaus- tai vakuutuskassan vakuutettu ei voi kuulua toimintapiiriin, lisätään 
että vakuutussuhdetta on haettava 2kk kuluessa työnantajan liittymisestä toimintapiiriin, 
muutetaan vakuutussuhteen alkaminen hakemuksesta seuraavan kuun alusta, lisätään 
eläkkeelle siirtyvien määritelmään työuraeläke ja lisäeläke, lisätään uudet kohdat koskien 
sääntöjen toimittamistapaa vakuutetuille ja muutoksista tiedottamista  

c. 5 § muutokset: vakuutettu katsotaan kassasta eronneeksi mikäli maksuhuomautuksista 
huolimatta ei ole maksanut vakuutusmaksuja 2kk ajalta (aikaisemmin 3kk) 

d. 7 § muutokset: 40 euron vakuutusmaksua peritään yli 1kk palkattoman vapaan ajalta, 
tarkennetaan että palkattomalla vapaalla tarkoitetaan myös lakkoa/työtaistelua sekä lomautusta. 

e. 9 § poisto: viittaus sääntöjen 7 §:ään 
f. 10 § muutokset: muutetaan äitiys-, isyys-, vanhempain- sekä erityisäitiysraha 1.8.2022 

voimaan tulleen perhevapaauudistuksen termien mukaisiksi eli raskaus-, vanhempain-, sekä 
erityisraskausrahaksi. Poistetaan erityishoitoraha (koska ko. etuuden käsittely keskitetty 
Kelaan). 

g. 13 § muutokset: siirretty 16 §:stä teksti liittyen lisäetuuskorvauksesta vähennettävää muuta 
korvausta, lisätty tarkennus, että palveluntuottajan perimää toimistomaksua, kanta-maksua tai 
laskutuslisää ei korvata, päivitetty termejä (lääkärinpalkkio-> lääkärin vastaanottokäyntipalkkio, 
hoito-> käynti). Poistetaan vaatimus sairausvakuutuslain mukaisesta korvauksesta kohdista 1b, 
6a, 6b, 6c, 6d 6e. Tarkennetaan, että lääkkeiden vuotuisella omavastuuosuudella tarkoitetaan 
lääkekattoa. Lisätään tarkennus, että työnantajan henkilöstöedulla (esim. E-passi) hankittu 
palvelu korvataan sääntöjen mukaisesti vain vakuutetulle aiheutuneesta omavastuuosuudesta 

h. 14 § poisto: teksti koskien lääkkeiden, kliinisien ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden 
korvattavuutta   

i. 15 § lisäys: hautausavustus voidaan maksaa myös avopuolisolle  
j. 16 § koko pykälän poisto: teksti siirretty pykälään 13 
k. 17 § muutos: numerointi muuttuu 17 -> 16 
l. 18 § muutos: numerointi muuttuu 18 -> 17, lisätään teksti, että palkattomalla vapaalla olevalle 

ei makseta kassan lisäetuuksia ellei maksa vakuutusmaksua itse (pl. vakuutetut joilla on oikeus 
svl:n mukaiseen päivärahaan tai raskaus- ja vanhempainrahaan. 

m. 18 § uusi: siirretty omaan pykälään teksti vakuutetun vilpillisestä toiminnasta, lisätty velvollisuus 
kuulla vakuutettua ennen etuuden epäämistä tai alentamista sekä vakuutetun menettelyn ja 
etuuden määrän huomioiminen 



n. 19 § lisäys: toimenpiteet ennen etuuden epäämistä/alentamista (kuullaan, huomioidaan 
vakuutetun menettely asiassa ja maksetun etuuden määrä) 

o. 20 § muutos: yksinkertaistetaan sääntötekstiä asian muuttumatta (mm. lääkäri, 
sairaanhoito/tutkimuslaitos, apteekki -> palveluntuottaja) 

p. 23 § lisäys: aiheettomasti maksetun lisäetuuden perinnässä on noudatettava hyvää 
perintätapaa ja vakuutettua/edunsaajaa on kuultava, tarkennettu säännöstä takaisinperinnästä 
luopumisesta ja kuittauksesta (voidaan kuitata vain mikäli vakuutettu/edunsaaja suostuu), sekä 
lisätty kassan hallitukselle vaatimus laatia menettelytapaohjeet, joilla varmistetaan vakuutettujen 
yhdenmukainen kohtelu 

q. 24 § lisäys: muutoksenhakua koskevat valitus- ja kanneajat sekä -paikat  
r. 27 § muutos: vastuuvelan määritelmää muutettu uuden lain tekstin mukaiseksi 
s. 30§ muutokset: tilintarkastajan ja tämän tilintarkastajan -> tilintarkastajan ja varatilintarkastajan, 

tilintarkastajien ikärajan poisto 
t. 31 § lisäys: vakuutetulla oikeus käyttää puhevaltaa kassankokouksessa 
u. 32 § poisto: säännös kassankokouksessa vakuutettua edustavan asiamiehen kassan 

jäsenyysvaatimuksesta ja avustajan käytön kieltämisestä  
v. 33 § muutos: tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen -> edellisen vuoden tilinpäätöksen 

vahvistaminen 
w. 34 § poisto: siirretty ylimääräisen kassankokouksen kokouskutsua koskeva kohta kokouskutsua 

koskevaan pykälään 
x. 35 § uusi: siirretty pykälästä 38 omaksi pykäläksi kohta vakuutetun oikeudesta saada asia 

kassankokoukseen käsiteltäväksi 
y. 35 § muutos: numerointi muuttuu 35 -> 36, lisätty pykälästä 34 ylimääräisen kassankokouksen 

kokouskutsua koskeva kohta 
z. 36 § muutos: numerointi muuttuu 36 -> 37, lisätty kassankokouskutsussa mainittavia asioita 

sekä maininta, että asiakirjojen on oltava nähtävillä myös kassankokouksessa 
å. 37 § muutos: numerointi muuttuu 37 -> 38, muutettua tekstiä mallisääntöjen mukaiseksi sisällön 

muuttumatta, poistettu kassan sulautumista koskeva teksti 
ä. 38 § muutos: numerointi muuttuu 38 -> 39, muutettu tekstiä mallisääntöjen mukaiseksi sisällön 

muuttumatta, vakuutetun oikeus saada asia kassankokouksen käsiteltäväksi on siirretty 
pykälään 35) 

ö. 39 § muutokset: numerointi muuttuu 39 -> 40, lisätään säännös kassankokouspöytäkirjojen 
juoksevasta numeroinnista, säilytyksestä, nähtävillä olosta sekä vakuutetun oikeudesta saada 
pöytäkirjasta kopio 

aa. 40 § muutokset: numerointi muuttuu 40 -> 41, poistetaan hallituksen jäsenen ikäraja ja 
vaatimus hallituksen jäsenen kuulumisesta kassaan, lisätään säännös kokouspalkkioiden 
perusteista 

bb. 41 § muutokset: numerointi muuttuu 41 -> 42, päivitetty tekstejä hallituksen tehtävistä 
mallisääntöjen mukaiseksi 

cc. 42 § muutokset: numerointi muuttuu 42 -> 43, lisätty ettei toimitusjohtaja voi toimia kassan 
hallituksen puheenjohtajana, lisätty toimitusjohtajalle oikeus vaatia hallitus koolle  

dd. 43 § muutos: numerointi muuttuu 43 -> 44 
ee. 44 § muutos: numerointi muuttuu 44 -> 45 
ff. 45 § poisto: koko pykälä tarpeettomana 
gg. 47 § muutos: muutetaan lainanottoa koskevat säännökset uutta lakia vastaavaksi ja lisätään 

määräys, ettei takausta saa antaa 
hh. 49 § muutos: lisätty ettei kassa voi sulautua 
ii. Uusi 50 §: lisätään pykälä vakuutuskannan luovuttamisesta sekä vapaaehtoisesta selvitystilasta 

ja kassan purkamisesta 
jj. 50 § muutos: numerointi muuttuu 50 -> 51, päivitetty lakisääteistä selvitystilaa ja purkamista 

koskevat määräykset uutta lakia vastaaviksi 
kk. 51 § muutos: numerointi muuttuu 51 -> 52 

 
 

Sääntömuutosesitystä koskevat asiakirjat ovat nähtävänä viikon ajan ennen kassankokousta kassan 
toimistossa sen aukioloaikana.  
 
Tervetuloa! 
 
Jokilaakson Sairauskassan hallitus 


