KUTSU KUUSANKOSKEN TEHTAIDEN SAIRAUSKASSAN
KASSANKOKOUKSEEN
Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassan varsinainen kassankokous pidetään tiistaina 26.4.2022 klo 17
alkaen ammattiosastojen toimitalolla, Koskelankuja 3 45700 Kuusankoski.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 40 §:ssä mainitut huhtikuun kassankokoukselle kuuluvat asiat ja
päätetään kassan hallituksen sääntöihin esittämistä muutoksista, jotka tulisivat voimaan 1.8.2022 alkaen.
Sääntöihin on tehty 1.1.2022 voimaan tulleista Laista eläkesäätiöistä ja eläkekassoista (946/2021) sekä
Vakuutuskassalaista (948/2021) johtuvat muutokset, 1.8.2022 voimaan tulevasta perhevapaauudistuksesta
johtuvat muutokset ja kassan hallituksen esityksistä johtuvat muutokset:
- 4 § toimintapiiri muutetaan UPM:n toimihenkilöiden osalta toimihenkilösopimuksen piiriin kuuluvat
toimihenkilöt -muodosta muotoon toimihenkilöt ja lisätään määräys, ettei toisen kassan vakuutettu
voi kuulua toimintapiiriin sekä poistetaan edellytys tulemisesta työsuhteeseen terveenä
- 4 § lisätään määräys eläkkeelle siirtyneen henkilön jäsenyyden alkamisen ajankohdasta ja uudet
momentit 9 ja 10 koskien sääntöjen toimittamistapaa uusille vakuutetuille ja muutoksista
tiedottamista
- 8 § korjataan osakkaiden nimet oikeiksi
- 14 § nostetaan silmälasikorvausta 280 eurosta 300 euroon ja poistetaan korvattavista etuuksista
ureahoito
- 15 § korjataan viranomainen Valviraksi
- poistetaan aiemmin kumotut pykälät 20 ja 37, jolloin niiden jälkeen tulevien säännösten pykälöinti
muuttuu vastaavasti
- korjataan lakiviittaukset pykäliin 2, 15, 26, 33, 34, 50, 54 ja 55
- 23, 24 ja 25 § lisätään säännökset vakuutetun kuulemisesta
- 24 § poistetaan säännös koskien lääkärin vaihtamista ilman hyväksyttävää syytä
- 28 § lisätään säännös hyvän perintätavan noudattamisesta
- 29 § lisätään muutoksenhakua koskevat valitus- ja kanneajat sekä -paikat
- 30 § muutetaan täyden vararahaston laskentakaava lakia vastaavaksi
- 35 § poistetaan tilintarkastajien ikäraja
- 36 § lisätään säännökset puheoikeudesta kassankokouksessa ja etäosallistumismahdollisuudesta
- 37 § poistetaan säännökset kassankokouksessa vakuutettua edustavan asiamiehen kassan
jäsenyysvaatimuksesta ja avustajan käytön kieltämisestä
- 41 § lisätään, että kassankokouskutsu julkaistaan sanomalehti-ilmoituksen lisäksi kotisivuilla
- 42 § lisätään kassankokouskutsussa mainittavia asioita ja säännös, että kokouskutsussa mainitut
asiakirjat nähtävissä toimiston lisäksi kotisivuilla
- 43 § lisätään säännös osakkaita koskevien muutosten hyväksymisestä 2/3 enemmistöllä
- 45 § lisätään säännös kassankokouspöytäkirjojen juoksevasta numeroinnista ja oikeudesta saada
pöytäkirjasta liitteineen kopiot
- 46 § poistetaan hallituksen jäsenen ikäraja ja säännös, että hallituksen jäsenen oltava kassassa
vakuutettu ja osakkaan valitseman jäsenen osakkaan palveluksessa ja lisätään säännös
kokouspalkkion perusteista
- 48 § lisätään säännös, ettei toimitusjohtaja voi toimia hallituksen puheenjohtajana
- 51 § asiantuntijalääkäri lääketieteellisenä asiantuntijana vain lisäetuuskorvauksissa
- 53 § muutetaan lainanottoa koskevat säännökset uutta lakia vastaavaksi ja lisätään määräys, ettei
takausta saa antaa
- 56 § muutetaan lakisääteistä selvitystilaa ja purkamista koskevat määräykset uutta lakia vastaaviksi
Lisäksi sääntöihin muutettu kaikkiin tarvittaviin pykäliin käytettävät termit uusien lakien ja
perhevapaauudistuksen mukaisiksi esim. jäsen jatkossa vakuutettu, jäsenmaksu vakuutusmaksu ja
äitiysraha raskausraha.
Nähtävänä olo:
Vuoden 2021 tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja sääntömuutosesitykset ovat jäsenten nähtävissä
kassan toimistossa Marskinkatu 1, KUUSANKOSKI aj. 11.4 - 21.4.2021 muuton vuoksi vakuutetun kanssa
erikseen sovittavana aikana ja kassan kotisivuilla www.kuusankoskensairauskassa.fi 11.4.2022 alkaen
kokoukseen asti. Vakuutetun pyynnöstä asiakirjoista lähetetään myös kopiot.
Kuusankoskella 18.3.2022
Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassan hallitus

