
Sairauskassa Parkki 
 
 

KOKOUSKUTSU 
 

 
Sairauskassan ylimääräinen kassankokous pidetään 

 
28.11.2022 klo 16.00 alkaen 

 
 Lounasravintola Kuparin Helmen Kabinetissa. 

 
 
Kokouksessa käsitellään:  
 
Hallituksen esitys kassan uusiksi säännöiksi 
 
Sääntöihin on tehty 1.1.2022 voimaan tulleista Laista eläkesäätiöistä ja eläkekassoista 
(946/2021) sekä Vakuutuskassalaista (948/2021) johtuvat muutokset sekä 1.1.2023 
Sairausvakuutuslakiin mahdollisesti tulevat muutokset sekä kassan hallituksen esityksestä 
johtuvat muutokset. 
 
Ehdotus kassan uusiksi säännöiksi on nähtävänä kokonaisuudessaan kassan kotisivuilla 
www.sairauskassaparkki.fi 21.11.2022 alkaen kokoukseen asti. 
 
Säännöissä käytettävät termit muuttuvat seuraavasti: jäsen -> vakuutettu, eläkeläisjäsen -> 
eläkeläisvakuutettu, ulkojäsen -> muu vakuutettu, jäsenyys -> vakuutussuhde, jäsenmaksu -> 
vakuutusmaksu, kassanjohtaja -> toimitusjohtaja (sääntöpykälät 3-10, 13-16, 18-20, 27-29, 
31-33, 38-42, 46-47).  
 
Oleellisimmat muutokset sääntöihin ovat: 
 
4 § Lisätään rajattuna toimintapiirinä: Ne henkilöt, jotka olivat 31.1.2023 Metso 

Outotec Finland Oy:n palveluksessa ja tämän sairauskassan vakuutettuja ja 
joiden työnantaja on Metso Outotec Metals Oy. 

 
Toimintapiirin työnantajiin lisätään Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueella 
toimivan 247 Satakunnan Turvapalvelut Oy:n toimihenkilöt. 

 
Freeport Cobalt Oy:n nimenmuutos Jervois Finland Oy:ksi. 

 
Vakuutussuhteen alkaessa vakuutetulle lähetetään kassan säännöt 
sähköpostiosoitteeseen. Sääntömääräyksistä ja -muutoksista tiedotetaan kassan 
kotisivuilla. 

 
5 § Muutetaan vakuutusmaksujen suorittamisen laiminlyönnit kolmeen kuukauteen. 
 

Poistetaan kohta, että jäsentä ei voi erottaa. 
 
Tarkennetaan vakuutussuhteen päättymistä. 

  
  

http://www.sairauskassaparkki.fi/


10 § Kieliasun muutos lääkärinpalkkion korvauksessa. 
 

Kieliasun muutos yksien tai useampien silmälasien tai piilolinssien korvauksessa. 
 

Poistetaan terveyskeskuksessa tai sairaalassa suoritetut tutkimukset. 
 

Lääkärin määräämistä tutkimuksista poistetaan sv-lain mukainen korvattavuus ja 
lisätään enimmäismääräksi 500 euroa. 
 
Poistetaan fysioterapiasta sv-lain mukainen korvattavuus. 

 
Apuvälineiden korvattavuutta selkeytetty ja lisätty mahdollisuus saada korvausta 
hammaslääkärin määräämästä purentakiskosta. 

 
Uudet korvauslajit lääkärin määrääminä: 

• Sairaanhoitajan antama hoito: 80 % 

• Jalkahoito sairaudenhoitoon: 50 % 
 
12 §  Pykälän asia siirretään uusiin sääntöihin kohtaan 10 
 
14 – 15 §     Pykälät yhdistetään, poistetaan vakuutetun erottaminen ja muu edunsaaja sekä 

lisätään vakuutetun kuuleminen 
 
19 § Poistetaan luettelosta muu edunsaaja tai hänen edunsaajansa ja lisätään hyvä 

perintätapa. 
 
20 §  Lisätty etuutta koskevat perusteet. 
 
22 §  Poistetaan käyttörahaston enimmäismäärää koskeva rajoitus. 
 
26 § Poistetaan tilintarkastajan ikä sekä valinta kassankokouksessa, koska se 

säädetään kassankokouksen pykälässä. 
 
27 §  Lisätään oikeus käyttää puhevaltaa kassankokouksessa sekä osallistuminen 

hallituksen päätöksellä myös etäyhteydellä. 
 
28 § Poistetaan kassankokouksessa vakuutettua edustavan asiamiehen kassan 

jäsenyysvaatimus sekä kielto avustajan käyttämisestä. 
 
36 §     Lisätään vakuutetun oikeus saada jäljennös pöytäkirjasta ja sen liitteistä. 

 
 
Pykälien 12 ja 15 poistamisen vuoksi uusien sääntökohtien numerointi muuttuu vastaavasti. 

 
44 §     Lisätään pykälä vakuutuskannan luovuttaminen sekä vapaaehtoinen selvitystila 

ja kassan purkaminen, kohdan lisäämisen vuoksi pykälänumerointi muuttuu 
vastaavasti.   

 
 
Pykäliin 2, 8, 10, 11, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46 ja 47 
esitettävät muutokset ovat kirjoitusasu- tai lakisäännösmuutoksia tai muutoksia, jotka on 
tehty sääntöjen luettavuuden parantamiseksi.  



 
 

 
Sääntömuutosasiat ovat nähtävinä viikkoa ennen kassankokousta sairauskassassa sekä 
kassan kotisivuilla www.sairauskassaparkki.fi (poistetaan 28.11.2022). 
  
 
 
SAIRAUSKASSAN HALLITUS 
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