Vakuutuskassa on sun juttu
Hei jäsen: Muistatko miksi vakuutuskassa on olemassa? Vakuutuskassa on jäsenten oma ”vakuutusyhtiö”
joka ei tavoittele voittoa. Korvaamme sinulle sairaanhoidosta aiheutuneita kustannuksia ja meillä on myös
ennaltaehkäiseviä etuuksia – kuten vaikkapa hammashoito ja hieronta. Tämä meidän vakuutuskassa on
vielä erityisen hyvä siksi, että myös työnantajamme osallistuvat korvausten kuluihin. Tämä on harvinaista
kassamaailmassa.
Vakuutuskassa on historiallinen laitos ja meillä on pitkät perinteet sairauden aiheuttamien kustannusten
korvaamisessa. Viimeiset vuodet olemme olleet muutosten tiellä - kehitämme vakuutuskassamme
tulevaisuutta ja sinua varten. Olemme tehneet useita toimintaamme notkistavia ja jäseniämme
hyödyntäviä sääntömuutoksia.
Tämän vuoden alusta nostimme vuosittaisen korvauskiintiön 500 euroon, lisäsimme jalkaterapeutin
antaman jalkahoidon korvattaviin etuuksiin, poistimme vaatimuksen lähetteestä hierontakorvaukseen
saamiseksi ja myöhemmin vapautimme vielä hieronnan koskemaan kaikkea koulutetun hierojan antamaa
hierontahoitoa. Poistimme säännöistämme myös vaatimuksen vuoden jäsenyysedellytyksestä silmälasien ja
hammashoidon korvaamiseen – jäsenet saavat nämäkin edut heti ensimmäisestä jäsenyyspäivästä alkaen.
Itse pidän erityisesti meidän uudesta selkeästä linjauksestamme – korvaamamme etuudet joko
kokonaisuudessaan tai sitten niistä korvataan puolet vuosikiintiöön saakka. Ja kaikki etuuslajit ovat
jäsentemme käytössä heti ensimmäisestä jäsenyyspäivästä lukien. Jäsenenä sinulla on nyt enemmän
mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mistä etuuksista haet korvausta.
Muistathan muuten, että edelleen korvaamme kokonaisuudessaan välittömästä sairaanhoidosta
aiheutuneet kustannukset; julkisen sairaalan hoitopäivämaksut, ja näiden poliklinikka-, sarjahoito- ja
päiväkirurgiamaksut.
Etuuksien hakemistakin olemme helpottaneet. Etuudet voit hakea sähköisen asiointipalvelumme kautta tai
toimittamalla asiakirjat toimistoomme perinteisesti paperisina. Sähköiseen asiointipalveluumme
tunnistaudutaan nykyisin pankkitunnuksilla, tämä sujuvoittaa asiointiasi huomattavasti. Sähköisen
asiointipalvelun etuina on erityisesti 24/7 aukiolo ja omien hakemustesi seurannan mahdollisuus.
On meillä muutosten keskellä jotain jätetty ennalleenkin: hakuaika lisäetuuksissamme on kuusi kuukautta
maksupäivästä. Ja nimenomaan kustannuksen maksupäivästä, ei käyntipäivästä tai hoitosarjan
päättymispäivästä.
Omien lisäetuuksiemme ohella toimimme sairausvakuutuslain mukaisena työpaikkakassana. Tämä
tarkoittaa sitä, että olemme jäsentemme Kelan toimisto sairausvakuutuksen etuuksissa. Käsittelemme
esimerkiksi sairauspäivärahahakemukset ja neuvomme jäseniämme näissäkin etuuksissa.Haluamme
kehittää etuuksiamme yhä enemmän terveyden edistämisen ja sairauden estämisen suuntaan. Tähän
kehitystyöhön haastamme myös kaikki jäsenemme. Toivomme sinulta aktiivista osallistumista lisäetuuksien
kehittämiseen; keskustelua työpaikoilla, ideoiden ja toiveiden esittämistä luottamushenkilöille,
vakuutuskassan hallituksen jäsenille tai suoraan meille vakuutuskassaan. Toivomme myös, että jäsenet
osallistuisivat kassankokouksiin. Kassankokoushan on se paikka, jossa tehdään kaikki kassan sääntöjä
koskevat päätökset.
Seuraava kassankokous kolkutteleekin jo ovelle, siellä tarkoituksenamme on edelleen lisätä jäsenillemme
etuja. Esitämme kassankokoukselle aivan uusina etuuksina psykologin vastaanottokäyntien ja muutaman
rokotteen lisäämistä sääntöihin. Lisäksi ehdotamme vuotuisen etuuskiintiön nostamista 600 euroon,
kiropraktikon ja napra- sekä osteopaatin antamien hoitojen korvaamista ja jalkahoidon korvaamisen
laajentamista. Tarkemmat sääntömuutosesitykset löydät nettisivuiltamme kassankokouskutsun liitteistä.
Käy kurkkaamassa ja osallistu kokoukseen vaikkapa valtuuttamalla luotettu henkilö asiamieheksesi.

Lisätietoja vakuutuskassan toiminnasta, eduista ja säännöistä löydät kassan nettisivuilta
www.tampereenvakuutuskassa.fi . Kannattaa vierailla nettisivuillamme usein! Sieltä löydät aina
ajankohtaisen tiedon kassan toiminnasta.
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