
 

Lisäetuudet kassan jäsenille ja perheenjäsenille 

Jäsenten etuudet 
 

Omavastuu 

Lääkärinpalkkio, mikäli kyseessä on muun sairauden kuin hammassairauden 
parantamiseksi välttämätön hoito, ei kuitenkaan leikkauksesta tai siihen verrattavasta 
toimenpiteestä perittyä palkkiota, ellei hallitus yksittäistapauksessa katso kohtuulliseksi 
suostu palkkion korvaamiseen joko kokonaan tai osaksi. 
 

25 % 

Avosairaanhoidon lääkäripalvelusta terveyskeskuksessa peritty maksu, 
sairaalan poliklinikkamaksu, sekä päiväkirurgiasta peritty maksu enintään 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) 
mukaisiin enimmäismääriin saakka. 
 

40 % 

Sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksu enintään keskussairaalan muun 
kuin psykiatrisen toimintayksikön, lyhytaikaisen hoidon, alimman maksuluokan 
määrään saakka ja enintään 60 vuorokaudelta kalenterivuodessa. 
Kuntoutuslaitoksen hoitopäivämaksu edellä mainittuihin enimmäismääriin saakka, 
mikäli hallitus katsoo kohtuulliseksi siihen suostua, sekä 
yksityisen sairaanhoitolaitoksen maksu joko kokonaan tai osaksi, mikäli hallitus 
yksittäistapauksissa katsoo siihen kohtuulliseksi suostua ja ellei se ole 1-8 kohdan 
nojalla muutoin korvattavaa. 
 

35 % 

Lääkärin määräämät lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet, niitä vastaavat tuotteet 
ja perusvoiteet silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla. 
Korvaus lasketaan siitä hinnasta (viitehinta), josta sairausvakuutuslain mukainen 
korvaus on laskettu. 
Lääkkeiden alkuomavastuu on 50€.  
Lääkkeistä saa korvausta, kun kustannukset ylittävät 50 euroa saman kalenterivuoden 
aikana. 

5 % 

Lääkärin määräämät laboratorio- ja patologian alan tutkimukset sekä niihin 
liittyvä näytteenotto 
 

35 % 

Lääkärin määräämät radiologiset- ja magneettitutkimukset, ei kuitenkaan 
tutkimuksen yhteydessä tehtäviä muita toimenpiteitä, ellei hallitus yksittäistapauksissa 
katso kohtuulliseksi suostua kustannusten korvaamiseen joko kokonaan tai osaksi. 
 

35 % 

Lääkärin määräämä sytostaatti- ja keinomunuaishoito sekä valohoito, silloin kun 
hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa 
 

35 % 

Lääkärin määräämä fysioterapia ja fysioterapeuttiset tutkimukset sekä lääkärin 
määräämä naprapatia- ja kiropraktiikkahoito, kassan lisäetuutta maksetaan 
enintään 420 euroa kalenterivuodessa. 
 

35 % 

Kassan jäsenelle aiheutuneet, kassan hallituksen antamien yleisohjeiden mukaiset 
sairaanhoidon tai lääkärin määräämien apuvälineiden ja muiden laitteiden 
hankkimisen tai ylläpitämisen kannalta välttämättömät matkakustannukset 
halvinta kulkutapaa käyttäen, ellei muuta matkustustapaa sairauden laadusta tai 
liikenneolosuhteista johtuen ole pidettävä välttämättömänä. 
Lääkärin tai muun 14§:n 1 momentissa tarkoitetun asianmukaisen 
ammattikoulutuksen saaneen henkilön käynnistä potilaan luona johtuvat 
matkakustannukset, sekä 
kassan hallituksen antamien yleisohjeiden mukaiset tarpeelliset 
majoittumiskustannukset, mikäli kassan jäsen on korvattavan matkan aikana 
joutunut yöpymään majoitusliikkeessä taikka tutkimus- ja hoitolaitoksen potilaita varten 
järjestetyssä majoituspaikassa. 
 

50% 

Lääkärin määräämien sidosten, apuvälineiden ja tekojäsenten ensimmäinen Korvataan kokonaan 



hankkiminen 252 euron enimmäismäärään saakka, jos niitä ei ole mahdollista 
saada joko pysyvästi tai tilapäisesti ilmaiseksi ja rajoittaen kassan vastuu enintään 
siihen määrään, jossa on otettu huomioon muualla saatavissa oleva korvaus tai 
maksualennus. 
 

Lääkärin tai optikon määräämien silmälasien hinta.  
Korvauksen edellytyksenä on, että silmälasien linssit on hiottu näkökykyä 
korjaaviksi. Korvausta voidaan suorittaa uudelleen jos uudet silmälasit on hankittu sen 
jälkeen kun on kulunut vähintään kaksi vuotta edellisten silmälasien hankkimisesta 
(korvaamisesta). 
 

55% 

Vähintään kaksi vuotta kassaan kuuluneelle laser- ja linssileikkaukset. 
Kassa korvaa laser- ja linssileikkauksista 500 euroa/ silmä.  
Leikkauksen jälkeen ei ole oikeutettu silmälasikorvaukseen kuuteen kalenterivuoteen 
edellä mainitun toimenpiteen suorittamisesta. 
 

 

Hammaslääkärin, erikoishammasteknikon ja suuhygienistin suorittamasta 
hoitotyöstä peritty palkkio tai maksu. Hoitotyönä pidetään myös hampaiden 
tutkimusta, oikomishoitoa, proteettisia toimenpiteitä ja hammasteknistä työtä. 
Kassan lisäetuutena korvataan enintään 350 euroa kunakin kalenterivuotena 
annetusta hoidosta aiheutuneista kustannuksista. 
 

 40% 

Jäsenen kuoltua suoritetaan hautausavustuksena 340 euroa. Hautausavustus 
maksetaan jäsenelle, puolisolle tai avopuolisolle, jäsenen lapsille, jäsenen vanhemmille 
tai kuolinpesälle. Milloin on syytä otaksua, että avustukseen oikeutettu ei huolehti 
hautauksesta, voi hallitus määrätä, että avustuksesta maksetaan ensin todelliset 
hautauskulut sille, joka on huolehtinut hautauksesta. 
 

 

 
Perheenjäsenten etuudet (koskee alle 16 -vuotiaita) 
 

Omavastuu 

Lääkärinpalkkio, mikäli kyseessä on muun sairauden kuin hammassairauden 
parantamiseksi välttämätön hoito, ei kuitenkaan leikkauksesta tai siihen verrattavasta 
toimenpiteestä perittyä palkkiota, ellei hallitus yksittäistapauksessa katso kohtuulliseksi 
suostua palkkion korvaamiseen joko kokonaan tai osaksi. 
 

50 % 

Avosairaanhoidon lääkäripalvelusta terveyskeskuksessa peritty maksu, 
sairaalan poliklinikkamaksu, sekä päiväkirurgiasta peritty maksu enintään 
sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) mukaisiin 
enimmäismääriin saakka. 
 

50 % 

Sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksu enintään keskussairaalan muun 
kuin psykiatrisen toimintayksikön, lyhytaikaisen hoidon, alimman maksuluokan 
määrään saakka ja enintään 60 vuorokaudelta kalenterivuodessa. 
 

35 % 

Lääkärin määräämät lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet, niitä vastaavat tuotteet 
ja perusvoiteet silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla. 
Korvaus lasketaan siitä hinnasta (viitehinta), josta sairausvakuutuslain mukainen 
korvaus on laskettu. 
 

25 % 

Lääkärin määräämät laboratorio- ja patologian alan tutkimukset sekä niihin 
liittyvä näytteenotto 
 

35 % 

Lääkärin määräämät radiologiset- ja magneettitutkimukset, ei kuitenkaan 
tutkimuksen yhteydessä tehtäviä muita toimenpiteitä, ellei hallitus yksittäistapauksissa 
katso kohtuulliseksi suostua kustannusten korvaamiseen joko kokonaan tai osaksi. 
 

35 % 

Lääkärin määräämä sytostaatti- ja keinomunuaishoito sekä valohoito, silloin kun 
hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa 

35 % 



 

Lääkärin määräämä fysioterapia ja fysioterapeuttiset tutkimukset, sekä 
naprapatia- ja kiropraktiikkahoito, kassan lisäetuutta maksetaan enintään 420 euroa 
kalenterivuodessa. 
 

50 % 

Kassan jäsenelle aiheutuneet, kassan hallituksen antamien yleisohjeiden mukaiset  
sairaanhoidon tai lääkärin määräämien apuvälineiden ja muiden laitteiden 
hankkimisen tai ylläpitämisen kannalta välttämättömät matkakustannukset 
halvinta kulkutapaa käyttäen, ellei muuta matkustustapaa sairauden laadusta tai 
liikenneolosuhteista johtuen ole pidettävä välttämättömänä. 
Lääkärin tai muun 14§:n 1 momentissa tarkoitetun asianmukaisen 
ammattikoulutuksen saaneen henkilön käynnistä potilaan luona johtuvat 
matkakustannukset, sekä 
kassan hallituksen antamien yleisohjeiden mukaiset tarpeelliset 
majoittumiskustannukset, mikäli kassan jäsen on korvattavan matkan aikana 
joutunut yöpymään majoitusliikkeessä taikka tutkimus- ja hoitolaitoksen potilaita varten 
järjestetyssä majoituspaikassa. 
 
. 

50% 

Lääkärin määräämien sidosten, apuvälineiden ja tekojäsenten ensimmäinen 
hankkiminen 252 euron enimmäismäärään saakka, jos niitä ei ole mahdollista 
saada joko pysyvästi tai tilapäisesti ilmaiseksi ja rajoittaen kassan vastuu enintään 
siihen määrään, jossa on otettu huomioon muualla saatavissa oleva korvaus tai 
maksualennus. 

Korvataan kokonaan 

Lääkärin tai optikon määräämien silmälasien hinta.  
Korvauksen edellytyksenä on, että silmälasit on hiottu optisesti näkökykyä 
korjaaviksi. Korvausta voidaan suorittaa uudelleen, kun on kulunut vähintään kaksi 
vuotta edellisten silmälasien hankkimisesta (korvaamisesta). 

55% 

Vähintään kaksi vuotta kassaan kuuluneelle laser- ja linssileikkaukset 
Kassa korvaa laser- ja linssileikkauksista 500 euroa/ silmä. 
Leikkauksen jälkeen ei ole oikeutettu silmälasikorvaukseen kuuteen kalenterivuoteen 
edellä mainitun toimenpiteen suorittamisesta. 

 

Perheenjäsenen kuoltua suoritetaan hautausavustuksena 340 euroa. 
 

 

 

 

 

 


