KUTSU TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSAN KASSANKOKOUKSEEN

Aika:
Paikka:

Tiistaina 20.4.2021 klo 16.30
Osallistumisoikeuden tarkistus kokouspaikalla klo 16.00 - 16.30
Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa, Aleksis Kiven katu 10 e 56 Tampere
Vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi suositellaan osallistumista ja äänioikeuden käyttämistä
asiamiehen välityksellä. Kokoukseen ei tule osallistua, mikäli on flunssaoireita.
Kokouksessa noudatetaan THL:n suosituksia käsi- ja yskimishygieniasta, etäisyyksistä sekä
kasvomaskien käytöstä. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Katso
liitteestä etäosallistumisen edellytykset.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
- Esitetään vakuutuskassan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2020
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vakuutuskassan hallituksen jäsenille ja
kassanjohtajalle
- Päätetään ylijäämän käyttämisestä
- Päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös antavat
aihetta
- Valitaan vakuutuskassan hallituksesta eroavien jäsenten tilalle jäsenten ja osakkaiden
uudet jäsenet
- Käsitellään hallituksen sääntömuutosesitys
o muutosesitys koskee pykäliä 14 ja16
o tarkennetaan pykälän 14 kohtaa 10 psykologin vastaanottopalkkio:
”10) psykologin antama hoito. Hoidon antajan tulee olla merkitty Valviran
ammattihenkilöiden keskusrekisteriin psykologiksi;”
o muutetaan pykälä 16 vastaamaan kassan laskentakäytäntöä suhteessa Suomen lain
mukaisin etuuksiin:
”Edellä 14§:ssä määriteltyjä etuuksia kassa suorittaa siten, että kustannuksista
vähennetään ensin sairausvakuutuslain ja muun Suomen lain nojalla saatavat
vastaavanlaiset korvaukset. Jäljelle jääneestä kustannuksesta lasketaan lisäetuuden
määrä. Suomen lain mukainen korvaus vähennetään kassan lisäetuuskorvauksesta,
vaikka sitä ei olisi haettu. Lisäetuuskorvaus voidaan evätä, mikäli Suomen lain
mukaisen korvauksen määrää ei voida selvittää.”
- Käsitellään jäsenten sääntömuutosesitykset
o yksityisen silmälääkärin tutkimuksesta johtuvien kustannusten korvaaminen
o silmälasien korvaaminen
o silmälääkärin/ silmätautien erikoislääkärin vastaanottomaksun korvaaminen
Vakuutuskassan tilinpäätös vuodelta 2020, sääntömuutosesitykset sekä vakuutuskassan voimassa olevat
säännöt ovat nähtävinä vakuutuskassan toimistossa aukioloaikana sekä vakuutuskassan internetsivuilla
(www.tampereenvakuutuskassa.fi) 6.4.-20.4.2021.
Kokoukseen osallistuvan on ilmoittauduttava puhelimitse soittamalla numeroon 044 75 34101 tai
sähköpostilla osoitteeseen vakuutuskassa@tampere.fi viimeistään 13.4.2021 klo 15.00. Osanottajan on
todistettava henkilöllisyytensä kokouspaikalla. Mikäli kokoukseen haluaa osallistua etäyhteydellä, siitä tulee
kertoa kokoukseen ilmoittautuessa. Tässä tilanteessa on huomioitava erilliset etäosallistumisen ohjeet.

Jäsen käyttää äänioikeuttaan kassankokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä
voi toimia ainoastaan kassan toinen jäsen ja hänellä on oikeus edustaa enintään 100 jäsentä. Jäsenen
asiamiehen tulee esittää päivätty ja yksilöity valtakirja.
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Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitus
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