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Työ nantaja ta rjoaa hyvi nvo i nti ed u n va paae htoi sena terveyde
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Tarjottavaa hyvinvointietua ei tu[e sekoittaa pakoL[isen työterveyshuo[Lon
kanssa, Hyvinvointietu on vapaaehtoista terveydenhuoLtoa josta tuLee mainita
työhyvi nvoi nti - tai työterveyssuun n iteLmassa.
EduLLa

voidaan maksaa mm. seuraavat paLvetut verovapaasti

Hieronta
Eivaadi l.äheiettä

Hammashoito

ErikoisLääkärit

Fysioterapia

Työnantajan kir.laama
yteisLähete ePassi-

Työnantajan kirlaama
yleisLähete ePassi-

Työterveyden
tähetteettä

paLvetussa

paLvelussa

HUOMI Nyt myös työntekijän koronavirustestin tai kasvomaskin voi maksaa
verovapaasti ePassin hyvinvointiedu[[a,

Yl.i

4ooo toimipistettä käytettävissä

ePassin hyvinvointipal"veluiden verkostoon kuuLuu valtakunna[Lisestijo yli 4ooo
toimipistettä. Niiden joukossa mm. Terveysta[o, MehiLäinen, PihLajatinna, Oralja
P[uSTerveys. Näiden Lisäksi mukana ovat kaikki suurimmat hierontapalveluiden ja
fysi kaatisten hoitojen tuottajat.
Näin saat ePassin hyvinvoinnin käyttöösi ->

Yksi budjetti Liikuntaan, kulttuuriin ja
hyvinvointiin - ePassi Flex
Suosituin tapa Lisätä hyvinvointi ePassi-etujen piiriin on antaa työntektlöidesi
käyttöön yksi ePassi Fl.ex-budjetti, joka sisättää vaLitsemasi edut,
Näin työntekrlä voivaLita itse, mihin henkiLöstöetunsa käyttää ja järjestelmämme
pitää huol.en, että edut noudattavat verottajan ohjetta edun maksimimäärästä,

Esimerkiksi 6oo euron ePassi Fl.ex-budjetista voi käyttää Sportti & Kutttuuriin
enintään +oo€ ja toput 2oo€ voi käyttää vaikkapa hierontaan tai hammashoitoon
oman tarpeen mukaan.
Valinnanvapauden ansiosta entistä useampi Löytää avaimet säännöLliseen
hyvi nvo n n n yl.[äp itoon, m kä nä kyy työntek1öiden ja ksam isessa,
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Toiminäin
Jos oLet jo ePassin asiakas, saat Lisättyä hyvinvoinnin mukaan etuihisi seuraava[[e
vuode[[e i[moittamaLta siitä mei[[e osoitteeseen aftersales6uepassi.fi
Jos et ole vielä ePassin asiakas, voit Liittyä mukaan epassi.fi./flex

Kysymyksiä & vastauksia
Mitkä palvelut eivät kuulu verovapaan
hyvinvointiedun piiriin?
Kosmeettiset ja kauneudenhoitoon
Liittyvät paLvelut eivät kuulu veroetujen
piiriin, esimerkiksi hampaiden valkaisu,
kasvohoidot, manikyyrit, pedikyyrit tai
kampaamopalveIut.
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Miten hyvinvointipalvelut maksetaan
ePassi[ta?
Hyvinvointi paLvelut ha[[in noidaan
yhtä heLposti ja maksetaan samoi[[a
maksutavoil"La kuin muutkin ePassi[[a
ytLäpidetyt henkiLöstöedut - suosituin
ja hetpoin maksutapa on ePassin
mobiiIisovellus,

itä tarkoitetaan työnantajan

Lähetteel.tä?

Työnantajan lähetteettä tarkoitetaan mitä
ta hansa ki r.1a llista ohjetta työntek tiätte ja
patve[untuottqatLe. Sen tarkoituksena on,
että palveluntuottaja tietää, että kysymys
on työterveyteen kuuluvasta paLvelusta,
Suositte[emme työnantajan oman
työterveyspatve[u iden tuottaj ien kanssa
Lisäämään vuosisuunnitelmaan tekstin:
"Verottajan hyväksymät terveyspalvelut,
ei kosmeettisia palve[uita,"

Tarvitseeko sopimuspai kkoja erikseen
valita ePassin verkostosta?
ePassin palvelussa työnantala vaLitsee
ePassin verkostosta patve[untaUoajat
hen kil"östönsä käyttoön. Tämän
valinnan yhteydessa syntyy sopimus
työnantajan ja pa[ve[untarjoajan väl"i tle
(KYL.zaV/:o). Paikkojen määrää ei ole
rajoitettu, joten useimmat valitsevat koko
valtakunna[[isen verkoston kayttöönsä.

