
TOIMINTAPIIRI JA VAKUUTUSSUHDE  

 

 

Kassan toimintapiirin muodostavat seuraaviin yhtiöihin työsuhteessa olevat henkilöt: 

 

1. Stora Enso Oyj Sunilan tehdas 

2. Stora Enso International Oy 

3. Efora Oy 

4. RP Logistics Oy 1.1.2018 siirtyneet entisen Karhulan-Sunilan Rautatie Oy:n työntekijät, sittemmin Stora Enso Oy 

Metsän palvelukseen siirtyneet, Stora Enso Oyj Sunilan tehtaassa 31.8.2010 työsuhteessa olleet henkilöt 

5. ISS Palvelut Oy:n palvelukseen 1.1.2019 Efora Oy:ltä siirtyneet työntekijät 

 

Kassan vakuutetuksi voi liittyä kassan toimintapiiriin kuuluvat henkilöt, jotka pääsääntöisesti työskentelevät Sunilan 

tehdasalueella ja Sunilan Sairauskassaan työsuhteessa olevat henkilöt, jotka saavat sairauskassalta pääasiallisen toimeentulonsa 

sekä heidän perheenjäsenensä, jotka ovat kassassa edunsaajina. 

 

Kassan toimintapiiriin eivät kuulu henkilöt, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja lyhyemmäksi kuin 6 kk. 

 

Vakuutussuhdetta on haettava kirjallisesti kassan hallitukselta kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. 

 

Lisäksi toimintapiiriin kuuluvat työnantajan tai sairauskassan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat ennen 

eläkkeelle siirtymistään olleet kassan vakuutettuina vähintään 10 vuotta. 

 

Työnantajan tai sairauskassan palveluksesta eläkkeelle siirtynyt henkilö, joka on ollut kassan vakuutettuna 10 vuotta, mutta jonka 

vakuutussuhde kassassa on päättynyt ennen eläkkeelle siirtymistä, voi uudelleen liittyä kassan vakuutetuksi eläkkeelle siirtymisen 

tapahduttua 5 vuoden sisällä työsuhteen päättymisestä. Pois lukien jo vanhuuseläkkeellä olevat henkilöt. Vakuutettu saa tällöin 

lukea hyväkseen aikaisemman vakuutussuhteen näitä sääntöjä sovellettaessa. 

 

Eläkkeelle siirtyvän henkilön on ilmoitettava vakuutussuhteen jatkamisesta kassalle kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa 

eläkkeen alkamisesta. 

 

Edunsaajaksi luetaan toimintapiiriin kuuluvan työssäkäyvän jäsenen alle 17-vuotta nuoremmat omat tai adoptiolapset. 

Edunsaajalla on oikeus saada kassasta sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset sekä näiden sääntöjen mukaiset lisäetuudet siltä 

osin, kun niitä ei ole erikseen määrätty suoritettavaksi vain maksavalle vakuutetulle. 

 

Vakuutussuhteen alkaessa vakuutetun sähköpostiosoitteeseen lähetetään kassan säännöt. 

 

Vakuutettuja tiedotetaan sääntömääräyksistä ja -muutoksista kassan internet sivustoilla. 

 

Kassan hallitus toteaa jäsenyyden ehtojen täyttymisen. 

 

Kassan vakuutussuhde on vapaaehtoinen. 
 
 
 
 

HALLINTO 
 
 

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella kassan vakuutetulla on oikeus osallistua ja käyttää 

puhevaltaa.  

 

Varsinainen kassankokous pidetään vuosittain viimeistään huhtikuussa. 

 

Kassankokous valitsee hallituksen, johon kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä. Hallitus edustaa kassaa sekä huolehtii 

toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. 


