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Yleistä
Ehdotus

Poistetaan § -merkinnät säännöistä ja korvataan tekstissä momentti –sana kappale –sanalla

Perustelut

Nykyinen merkintätapa vanhanaikainen ja § -merkintää kuuluisi käyttää vain lakiteksteissä.

Ehdotus

Lisätään sääntöihin sisällysluettelo.

Perustelut

Helpottaa tiedon löytämistä.

Ehdotus

Muutetaan 14 §:n alakohtien merkinnät numeerisiksi ja nimetään kohdat esimerkiksi 
seuraavasti:

14.1. Lääkärinpalkkiot

a) 90 % lääkärinpalkkiosta, mikäli kyseessä on muun sairauden kuin 
hammassairauden parantamiseksi välttämätön hoito, ei kuitenkaan suuresta 
leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittyä palkkiota, ellei 
hallitus yksittäistapauksessa katso kohtuulliseksi suostua palkkion korvaamiseen 
joko kokonaan tai osaksi; sekä

Perustelut

Helpottaa tiedon löytämistä.



4 §

Nyt

Kassan toimintapiirin muodostavat

Aurora Kilpilahti Oy, Bewi Insulation Oy, Bewi M-Plast Oy, BEWI RAW Oy, Borealis 

Polymers Oy, Caverion Industria Oy, INEOS Composites Finland Oy, Neste Oyj, Neste 

Engineering Solutions Oy, Neste Markkinointi Oy, Veolia Services Suomi Oy, Viafin GAS Oy

nimisiin yhtiöihin, joita näissä säännöissä kutsutaan osakkaaksi, työsuhteessa olevat 

henkilöt, toimihenkilöitä lukuun ottamatta, jotka työskentelevät Kilpilahden 

teollisuusalueella, Bewi Insulation Oy:ssä, Bewi M-Plast Oy:ssä ja Viafin GAS Oy:ssä 

muualla Suomessa olevissa toimipaikoissa sekä Neste Oyj:ssä ja Neste Markkinointi 

Oy:ssä Naantalissa ja terminaaleissa ja varastoilla ja saavat osakkaalta pääasiallisen 

toimeentulonsa.

Caverion Industria Oy:n osalta vain ne henkilöt, jotka siirtyivät Borealis Polymers Oy:stä 

YIT Rapido Oy:öön ja edelleen YIT Kiinteistötekniikka Oy:öön ja edelleen 1.7.2013 

Caverion Suomi Oy:öön ja 1.10.2020 Caverion Industra Oy:öön sekä vain ne henkilöt, 

jotka siirtyivät Borealis Polymers Oy:stä YIT Rapido Oy:öön ja edelleen YIT 

Kiinteistötekniikka Oy:öön ja edelleen 1.7.2013 Caverion Industria Oy:öön ja edelleen 

1.1.2016 Caverion Suomi Oy:öön ja edelleen 1.10.2020 Caverion Industria Oy:öön.



4 §

Ehdotus

Kassan toimintapiirin muodostavat osakasluettelossa mainittuihin yhtiöihin 
työsuhteessa olevat henkilöt, toimihenkilöitä lukuun ottamatta. Sairauskassaan 
työsuhteessa olevat henkilöt kuuluvat kassan toimintapiiriin. Osakasluettelossa on 
mainittu myös toimintapiiriin kuulumisen mahdolliset rajaukset yhtiöittäin. Yhtiötä 
kutsutaan näissä säännöissä osakkaaksi.

Osakasluettelo on julkinen ja se on nähtävissä kassan kotisivuilla.

Toimintapiiriin kuuluminen edellyttää, että henkilö saa osakkaalta pääasiallisen 
toimeentulonsa.

Perustelut

Vakuutuskassalaki 2. luku 5 § edellyttää osakasluettelon pitämistä. Muutokset 
osakasluetteloon ei edellytä kassankokouksen hyväksymistä, ainoastaan 
hallituksessa käsittelyn ja ilmoituksen Finanssivalvontaan. Jos osakkaat on 
luetteloitu säännöissä, tulee muutokset hyväksyttää kassankokouksella ja tieto 
menee viiveellä Finanssivalvontaan.

Lisätty sairauskassaan työsuhteessa olevat henkilöt kuuluviksi toimintapiiriin.



8 §

Ehdotus

Sääntöjen kohdan 8 viimeinen kappale

Osakkaan vakuutusmaksu on 100 prosenttia palveluksessaan olevien kassan 
vakuutettujen vakuutusmaksujen määrästä. Sairauskassa ei maksa 
vakuutusmaksua kassaan työsuhteessa olevien henkilöiden vakuutusmaksujen 
määrästä.



11 §
Ehdotus

Vakuutetulla on oikeus saada sen mukaisesti kuin sairausvakuutuslaissa ja sen 
nojalla annetuissa säännöksissä määrätään:
1) sairauden perusteella korvausta tarpeellisen sairaanhoidon kustannuksista;
2) sairaudesta johtuvasta työkyvyttömyydestä päivärahaa;
3) raskauden ja synnytyksen perusteella korvausta niistä johtuvista 
tarpeellisista kustannuksista;
4) raskausrahaa, vanhempainrahaa, erityisraskausrahaa; sekä
5) ihmisen elimen ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain 18 
§:ssä tarkoitettua päivärahaa.

Perustelut

Perhevapaauudistuksen myötä termistö muuttunut (kohta 4). Kohtien 5 ja 6 
käsittelyt keskitetty Kelaan. Muutettu kohta 7 -> 5.



17 §
Ehdotus

Lisäpäivärahaa suoritetaan raskauden ja synnytyksen aiheuttaman 

työkyvyttömyyden johdosta sääntöjen kohdan 18 mukaisesti. Lisäpäivärahaan 

ei kuitenkaan ole oikeutettu vakuutettu, joka on kuulunut kassaan laskettuun 

synnytysaikaan mennessä vähemmän kuin vuoden.

Jos synnytys tapahtuu ennen kuin raskaudentila todennäköisesti on kestänyt 

154 päivää, ei lisäpäivärahaa makseta, vaan katsotaan synnytys 

sairaustapaukseksi.

Perustelut

Perhevapaauudistuksen myötä termistön päivitystä ja sääntöjen yleistä 
muuttamista.



18 §
Ehdotus

Lisäpäivärahaa suoritetaan sairausvakuutuslain mukaisen raskausrahan alkamisajankohdasta lukien jokaiselta 

arkipäivältä, jolta vakuutetulla on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista raskausrahaa, kuitenkin enintään (40) 

arkipäivältä. Lisäpäivärahaa suoritetaan sairausvakuutuslain mukaisen vanhempainrahan alkamisajankohdasta lukien 

jokaiselta arkipäivältä, jolta vakuutetulla on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahaa, kuitenkin 

enintään (97) arkipäivältä. Jos 3 kappaleen nojalla lisäpäivärahaa ei tule suoritettavaksi lainkaan siltä ajalta, jolta 

vakuutettu saa palkkaa, lyhenee lisäpäivärahan suorittamisaika vastaavasti.

Lisäpäivärahan määrä päivää kohden on 1,20 kertaa vakuutetun saaman sairausvakuutuslain mukaisen raskaus- ja 

vanhempainrahan määrä. Lisäpäivärahasta suoritetaan ennen sen maksamista sääntöjen kohdassa 20 tarkoitettu 

vähennys.

Jos vakuutettu saa osakkaalta raskausrahan ja vanhempainvapaan ajalta palkkaa tai jos vakuutettu on ansiotyössä 1 

kappaleessa tarkoitetun lisäpäivärahan suorituskauden aikana, ei hänellä ole oikeutta saada tältä ajalta lisäpäivärahaa. 

Lisäpäivärahaa suoritetaan adoptiolapsen hoidon johdosta. 

Lisäpäivärahan suorittamisessa noudatetaan muutoin soveltuvin osin sairausvakuutuslaissa raskausrahan ja 

vanhempainrahan osalta säädettyä menettelyä.

Perustelut

Perhevapaauudistuksen myötä termistön päivitystä ja sääntöjen yleistä muuttamista.



26 §
Ehdotus

Näiden sääntöjen mukaista lisäetuutta on haettava kirjallisesti. Hakemukseen 

on liitettävä tarpeelliseksi katsottavat asiakirjat ja selvitykset.

Lisäpäivärahaa on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, mistä 

alkaen sitä halutaan saada. Synnyttävän vanhemman on haettava 

lisäpäivärahaa viimeistään kaksi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa. 

Korvausta sairauden tai raskauden ja synnytyksen aiheuttamista 

kustannuksista on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun maksu, 

josta korvausta haetaan, on suoritettu. Hautausavustusta on haettava vuoden 

kuluessa siitä, kun oikeus suoritukseen on syntynyt. Myöhästymisestä 

huolimatta etuus voidaan kuitenkin myöntää joko kokonaan tai osaksi, jos sen 

epäämistä on pidettävä kohtuuttomana.

Perustelut

Perhevapaauudistuksen myötä termistön päivitystä.



31 §
Ehdotus

Käyttörahastoon on siirrettävä se osa ylijäämästä, jota ei ole siirretty vararahastoon.

Käyttörahastoa saadaan käyttää:

1) tilinpäätöksen osoittaman alijäämän ensisijaiseen peittämiseen;

2) hallituksen harkinnan mukaan sääntöjen kohdissa 14-19 määrättyjen etuuksien lisäämiseen 

hallituksen enintään vuodeksi kerrallaan vahvistaman suunnitelman mukaisesti; sekä

3) Sääntöjen kohdan 22 toisessa kappaleessa mainittuun tarkoitukseen.

Perustelut

Viimeisen kappaleen poiston myötä käyttörahaston suuruutta ei tarvitse enää tarkastella eikä tehdä 
sen perusteella toimenpiteitä. Käyttörahaston tarkastelu antaa väärän kuvan taloudellisesta 
tilanteesta ja sen perusteella tehdyt toimenpiteet voivat johtaa pahimmillaan negatiiviseen tulokseen. 



40 §

Ehdotus

Toinen kappale

Kokouskutsu ja muut kassan tiedonannot saatetaan tiedoksi ilmoituksella 
kassan kotisivuilla ja lähetetään erikseen osakkaalle.

Perustelut

Kassan kotisivujen tulisi olla ensisijainen ja varsinainen tiedonantopaikka. 
Haasteellista selvittää kenellä on vielä ilmoitustauluja aktiivisessa käytössä ja 
kuka niistä vastaa.



46 §

Ehdotus

Hallitus edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan 

asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

1) valita ja erottaa toimitusjohtaja ja kassan toimihenkilöt sekä määrätä heidän 

toimenhoitonsa ehdoista;

Perustelut

Kassalla ei ole käytössä asiantuntijalääkäriä.



47 §

Ehdotus

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan, joista vuorovuosittain tulee toisen olla osakkaan 
valitsema ja toisen vakuutettujen valitsema hallituksen jäsen. Toimitusjohtaja  
ei voi toimia hallituksen puheenjohtajana.

Perustelut

Kassalla ei ole käytössä vakuutusmatemaatikkoa.


