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Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle jonka, terveyden edistämiseksi ja 

ylläpitämiseksi, sairauden hoitamiseksi ja raskauden ja synnytyksen johdosta on turvauduttava lääkärin, 

hammaslääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon. 

 

Keinohedelmöityksestä johtuvista kustannuksista sekä yksityisessä hoitolaitoksessa annetuista syövästä johtuvista 

kustannuksista lisäetuutta ei kuitenkaan korvata. 

 

Lisäetuuskorvauksesta vähennetään ennen sen maksamista sairausvakuutuslain (tai muun lain) mukainen korvaus. 

Vastaavasti, jos jäsenellä on oikeus saada korvausta muun maan kuin Suomen lainsäädännön perusteella, kyseinen 

korvaus voidaan hallituksen harkinnan mukaan ottaa huomioon kokonaan tai osittain kassan korvausta määrättäessä. 

 

Kustannuksina korvataan: 

 

1. LÄÄKÄRINPALKKIOT 

70 % lääkärinpalkkiosta, mikäli kyseessä on muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi 

välttämätön hoito. 

Ei kuitenkaan leikkauksista tai yksityisessä sairaanhoitolaitoksessa peritystä palkkiosta 

 

2. SAIRAALAHOITO 

Julkisen sektorin sairaalan, kotisairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksu enintään 70 % ja enintään 

30 vuorokautta kalenterivuodessa 

 

3. POLIKLINIKKAMAKSUT 

Terveyskeskusmaksuista, poliklinikkamaksuista ja julkisen sektorin tekemästä päiväkirurgiasta 70 % 

 

4. LÄÄKKEET 

65 % lääkärin, hammaslääkärin ja rajoitetun määräämisoikeuden saaneen terveydenhuollon 

ammattihenkilön määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niistä vastaavista tuotteista ja 

perusvoiteista silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla.  

Korvaus lasketaan viitehinnasta.  

 

Sairausvakuutuslain mukaisten lääkkeiden vuosittaista alkuomavastuuta ei korvata. 

 

5. TUTKIMUKSET 

70 % lääkärin tai hammaslääkärin määräämästä laboratorio- ja röntgentutkimuksesta, patologian alaan 

kuuluvista tutkimuksista ja radiologisista tutkimuksista silloin, kun korvausta saa myös sairausvakuutuslain 

mukaan. 

Korvausta ei makseta tutkimuksiin liittyvistä laitosmaksuista. 

 

6. HIERONTA JA FYSIKAALINEN HOITO 

Vuoden maksavana jäsenenä olleelle 60 % lääkärin määräämästä fysikaalisesta hoidosta, naprapatia-, 

osteopatia-, akupunktio- tai kiropraktiikkahoidosta sekä hieronnasta, kuitenkin yhteensä enintään 15 

hoitokertaa, max 500 euroa saman kalenterivuoden aikana. 

Lääkärin määräys on hankittava ennen korvaukseen oikeuttavaa tapahtumaa. 

 

7. SILMÄLASIT 

Vuoden maksavana jäsenenä olleelle lääkärin tai optikon määräämien silmälasien tai piilolinssien tai laser-

leikkauksen hinta 300 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti. 

 

Korvausta voidaan suorittaa uudelleen, jos uudet silmälasit tai piilolinssit vahvuuksilla on hankittu sen 

jälkeen, kun on kulunut vähintään kaksi vuotta edellisten silmälasien tai piilolinssien hankkimisesta tai 

laserleikkauksesta. 

 



Mikäli edellisestä silmälasien, piilolinssien tai laserleikkauksen hankinnasta on kulunut kolme vuotta,  

on korvaus 400 euroa, tai neljä vuotta, on korvaus 500 euroa. 

Ensimmäinen maksettava korvaus on aina enintään 300 euroa. 

 

Perheenjäsenelle optikon tai lääkärin määräämät silmälasit yhden kerran 150 euron enimmäismäärään asti. 

 

Optikon perimä näöntarkastusmaksu korvataan kokonaan. 

 

8. HAMMASHOITO 

Vuoden maksavana olleelle hammaslääkärin, suuhygienistin ja erikoishammasteknikon suorittamasta 

hoitotyöstä peritty muu kuin kohdassa 1 mainittu palkkio tai maksu. 

 

Hoitotyönä pidetään myös hampaiden tutkimusta, oikomishoitoa, proteettisia toimenpiteitä ja 

hammasteknistä työtä. 

 

Lisäetuutena korvataan enintään 300 euroa kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta aiheutuneista 

kustannuksista. 

 

Tutkimuksen suorittajan tai hoidon antajan tulee olla asianmukaisen ammattikoulutuksen saanut terveydenhuollon 

oikeusturvakeskuksen ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkitty henkilö tai yksityisessä terveydenhuollossa 

suoritettu tutkimus tai hoito on tapahtunut sairausvakuutuslain 3 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetussa 

terveydenhuollon toimintayksikössä. 

 

Edellä mainittuja etuuksia kassa suorittaa ainoastaan silloin, kun korvauksen perusteena oleva hoito on annettu 

Suomessa. 

 

Kohdissa 7 ja 8 mainittuja enimmäismääriä voidaan kassankokouksen päätöksellä tarkistaa kassankokousvuoden 

kustannusten nousua vastaaviksi. 
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HAUTAUSAVUSTUS 

Jäsenen kuoltua suoritetaan hautausavustuksena 340 euroa. 

Hautausavustusta maksetaan kuolinpesälle anottaessa, 6 kk:n kuluessa jäsenen kuoltua. 

 


