
SÄÄNTÖMUUTOSESITYS 1.5.2019 ALKAEN 
 

 
TOIMINTAPIIRI JA JÄSENYYS 

 
 
Lisätään Pirkanmaan Voimia Oy 
 

4 § 
 
Kassan toimintapiirin muodostavat seuraaviin työnantajiin palvelussuhteessa 
olevat henkilöt: 

1.   Tampereen kaupunki 
2.   Tampereen Sähkölaitos Oy 
3.   Tampereen Sähköverkko Oy 

  4.    Tampereen Vera Oy    
5.   Tampere-talo Oy 
6.   Tampereen Palvelukiinteistöt Oy 
7.    Finnpark Oy 
8.    Tredu-Kiinteistöt Oy      
9.    Tuomi Logistiikka Oy sekä 

  10.  Tampereen Tilapalvelut Oy 
  11.  Pirkanmaan Voimia Oy 

12.   tämän vakuutuskassan palveluksessa olevat 
henkilöt 
 

  Lisäksi toimintapiiriin kuuluvat kulloinkin Tampereen kaupungin 
pormestarina ja 
apulaispormestareina olevat henkilöt.     
  Edellä 1-11 kohdassa mainittuja työnantajia kutsutaan näissä 
säännöissä osakkaaksi. Toimintapiiriin kuuluminen edellyttää, että 
henkilön viikoittainen tai tasoittumisjaksoon sisältyvä 
keskimääräinen viikkotyöaika osakkaan tai vakuutuskassan 
palveluksessa on vähintään puolet alalla noudatettavasta täydestä 
säännöllisestä työajasta.  
   

 
LISÄETUUDET 

 
14 § 

 
Seuraavista, kohtien 3-7 kustannuksista korvataan 50 % siten, että 
korvausten yhteissumma on enintään 450 euroa kalenterivuodessa: 



Nyt:  
4) lääkärin määräämän lymfahoidon, valohoidon, fysioterapian ja 
fysioterapeuttisten tutkimusten omavastuuosuus; 
 
Uusi: 
4) lääkärin määräämä lymfahoito, valohoito, fysioterapia ja fysioterapeuttiset 
tutkimukset; 
 
Nyt: 
6) lääkärin tai optikon määräämät silmälasit tai piilolinssit tai useamman 
linssiparin pakkauksissa myytävät piilolinssit samalla kerralla ostettuine 
hoitotarvikkeineen tai silmien taittovirheleikkauksesta aiheutuneet 
kustannukset.  Korvauksen edellytyksenä on, että linssit on hiottu optisesti 
näkökykyä korjaaviksi, aurinkolaseista ei kuitenkaan makseta korvausta; 
 
Uusi: 
6) lääkärin tai optikon määräämät silmälasit ja piilolinssit samalla kerralla 
ostettuine hoitotarvikkeineen sekä silmien taittovirheleikkauksesta 
aiheutuneet kustannukset.  Korvauksen edellytyksenä on, että linssit on hiottu 
optisesti näkökykyä korjaaviksi, aurinkolaseista ei kuitenkaan makseta 
korvausta; 
 
 
 

LISÄETUUKSIA KOSKEVAT RAJOITUKSET 
 
 

18 § 
 
Nyt: 
Korvausta sairaanhoidosta tai synnytyksestä johtuvista kustannuksista ei 
suoriteta siltä ajalta, minkä jäsen on 
1) yli kolme kalenteripäivää kestävällä palkattomalla virka- tai työvapaalla  
         muun syyn kuin sairauden vuoksi; 
2)  poissa työstään työnseisauksen tai työn puutteesta johtuvan  lomautuksen 
vuoksi; 
 
Uusi: 
Korvausta sairaanhoidosta tai synnytyksestä johtuvista kustannuksista ei 
suoriteta siltä ajalta, minkä jäsen on yli kolme kalenteripäivää kestävällä 
1) palkattomalla virka- tai työvapaalla muun syyn kuin sairauden vuoksi; 
2) poissa työstään työnseisauksen tai työn puutteesta johtuvan lomautuksen 
vuoksi; 



TILINPÄÄTÖS 
 
 

30 § 
 

Nyt: 
 Kassan tilikautena on kalenterivuosi. 
Kultakin tilikaudelta on laadittava sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 
(1336/2002) ja Finanssivalvonnan antamien määräysten mukainen 
tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen.    
Tilinpäätökseen on liitettävä toimintakertomus. Tilinpäätös ja 
toimintakertomus ovat annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään 
kuukautta ennen varsinaista kassan-kokousta.        
 
Uusi: 
 Kassan tilikautena on kalenterivuosi. 
Kultakin tilikaudelta on laadittava sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 
(1336/2002) ja Finanssivalvonnan antamien määräysten mukainen 
tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. 
Tilinpäätökseen on liitettävä toimintakertomus. 
 
 
 

TILINTARKASTUS 
          

32 § 
 

Nyt: 
Tilintarkastajan ja tämän varatilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin 
tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT- tai HTM -tilintarkastaja) tai 
tilintarkastusyhteisö (KHT- tai HTM -yhteisö). 
Jäsenet ja osakkaat valitsevat kassankokouksessa kumpikin erikseen yhden  
tilintarkastajan ja tarvittaessa yhden henkilökohtaisen varatilintarkastajan.   
Tilintarkastajaksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta. 
 
 
Uusi: 
Tilintarkastajan ja tämän varatilintarkastajan on oltava tilintarkastuslaissa 
(1141/2015) tarkoitettu tilintarkastaja. 
       
Jäsenet ja osakkaat valitsevat kassankokouksessa kumpikin erikseen yhden  
tilintarkastajan ja tarvittaessa yhden henkilökohtaisen varatilintarkastajan.   
Tilintarkastajaksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta. 



  
 

   45 § 
 
Nyt: 
 Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheen- 
johtajan. 
 
 
Uusi: 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
neljäksi vuodeksi toimikauden alusta lukien. 
 
 


