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Neste Oyj, Porvoon jalostamo, keskuskonttori, 1 krs., auditorio 2 kahvitila 

Kokoukseen on vahva suositus osallistua etänä, kokouslinkki toimitetaan 
ilmoittautuneille. 

Kokoukseen tulee ilmoittautua 21.4.2021 mennessä sähköpostilla 
saga.immonen(at)neste.com. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa 
sähköpostiosoite, jota käyttää kokouksen aikana. 

Kokouksessa käsitellään: 

1. Kassan sääntöjen 39 §:n määräämät asiat 

2. Valitaan jäsenten edustaja varajäsen Janne Virran tilalle jäljellä olevaksi kaudeksi. 

3. Valitaan osakkaan edustaja varsinaisen jäsenen Mervi Oikkosen tilalle jäljellä olevaksi 
kaudeksi 

4. Sairauskassan säätöjen muutosesitys, jossa säännöt uudistetaan lainmukaisiksi, 
ajantasaisiksi ja luettavuudeltaan selkeiksi. Hallituksen esityksen mukaiset 
merkittävimmät muutokset 

- 5 §; Jäsen voidaan erottaa kassasta väärinkäyttöasiassa 

- 6 §; Osakas eroaa kassasta tekemällä kassalle kirjallisen eroanomuksen vähintään 
yhdeksän kuukautta ennen eroamispäivää. Osakas voidaan erottaa kassasta, jos 
osakas toistuvasti laiminlyö jäsen- ja kannatusmaksujen tilittämisen kassalle 

- 8 §; jäsenmaksua ei peritä palkattomien lomien ajalta, paitsi hoitovapaan ajalta 

-14 § 1 b kohta; lisätty kotisairaalahoidosta peritty maksu 

- 14 § 2 c kohta; toimistomaksu korvataan enintään 10 € saakka. 

- 14 § 3 a kohta; lääkärin sairauden hoitoon määräämiä lääkkeitä korvataan 
kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä 

- 14 § 3 c kohta; sidostarpeita korvataan 500 euroon saakka kalenterivuonna 

-14 § 4 d kohta; lääkärinmääräämään sytostaatti- ja keinomunaishoidosta 
korvataan enintään 5.000 € kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta 

-14 § 4 f kohta; lisätty diabetespotilaan jalkahoito sekä jalkaterapeutin ja 
jalkojenhoitajan antama hoito 200 euroon kunakin kalenterivuonna annetusta 
hoidosta 

- 14 § 7 c kohta; optikkomaksu korvataan enintään 25 euroon saakka 



- 23 §; Sairauskassan hallitus voi evätä jäseneltä määräajaksi oikeuden lisäetuuksiin, 
mikäli jäsen ei ole viipymättä maksukehotuksen saatuaan maksanut takaisin hänelle 
aiheettomasti maksettua lisäetuutta perirniskuluineen. Oikeus lisäetuuksiin voidaan 
evätä enintään kahden vuoden määräajaksi kerrallaan. Kassa voi vähentää 
maksettavaksi tulevasta korvauksesta jäseneltä laskutetut ja erääntyneet saatavat 

- 53 §; Jos osakas haluaa muuttaa 8 §:n 3 momentissa mainittua kannatusmaksua tai 
peruuttaa muita näissä säännöissä olevia osakasta koskevia velvollisuuksia, on siitä 
kirjallisesti ilmoitettava kassalle vähintään yhdeksän kuukautta ennen muutoksen 
voimaantuloa. 

Sairauskassan toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilin tarkastuslausunto sekä 
sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat saatavilla sähköpostitse saga.immonentatlneste.corn 
viikon ajan ennen kokousta. 

Kilpilahdessa 8.4.Z0Z 1 

KILPILAHDEN SAIRAUSKASSAN HALLITUS 

Jakelu ilmoitustaulut ja kassan kotisivut www.kilpilahdensairauskassa.fi 


