KUUSANKOSKEN TEHTAIDEN SAIRAUSKASSAN YLEISOHJEET
(sääntöjen 25 §)
Vahvistettu 19.8.2022 (edelliset vahvistettu 18.3.2021)
YLEISTÄ
Etuuslajikohtaiset säännökset maksettavista lisäetuuskorvauksista löytyvät
sääntöjen 14 pykälästä.
Yleisohjeiden tarkoituksena on vastata mm. seuraaviin kysymyksiin:
1) ketä sääntöjen 15 §:n 1 momentissa tarkoitettua lääkäriä tai asianmukaisen ammattikoulutuksen saanutta henkilöä on käytettävä, kun on
kyse lisäetuutena korvattavasta hoidosta
2) mitä sairaanhoito- tai tutkimuslaitosta on käytettävä, kun on kyse
lisäetuutena korvattavasta hoidosta
3) mistä kustannuksista ja milloin on haettava ennakkopäätöstä
4) mitkä ovat sopimusapteekit ja –hoitolaitokset

KAIKKIA ETUUKSIA KOSKEVAT YLEISET JA YHTEISET KORVAUSKRITEERIT
Tarpeellisuus
Sairauskassa korvaa vain tarpeellisen sairaanhoidon kustannuksia.
Kosmeettisista syistä annettua hoitoa/tehtyä toimenpidettä ei korvata.
Yhtenevä korvauskäytäntö
Sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvauksien ratkaisuissa noudatetaan pääsääntöisesti samoja korvausperusteita, ellei lainsäädännöstä tai kassan
hallituksen tekemistä erillisistä päätöksistä muuta johdu.
Hoitoon hakeutuminen
Pääsääntöisesti jäsenen tulee hakeutua hoitoon ensisijassa perussairaanhoitoon työterveyskeskukseen tai oman kunnan/kuntayhtymän terveyskeskukseen. Tarvittaessa perussairaanhoito tekee tutkimusten perusteella lähetteen erikoissairaanhoitoon sairaalaan tai erikoislääkärille. Jäsen voi
kuitenkin myös itse tilata ajan suoraan erikoislääkärille.
Yksityisillä lääkäriasemilla ja vastaanotoilla annetuilta hoidoilta tai
tehdyiltä tutkimuksilta edellytetään, että ne on suoritettu yleisesti
hyväksytyn ja hyvän hoitokäytännön mukaisesti tarpeettomia kustannuksia
välttäen. Lisäksi pääsääntöisesti edellytetään ne ovat sairausvakuutuskorvauksen piiriin kuuluvaa hoitoa.
Tutkimus- ja hoitolaitos
Tutkimuksen suorittajan tai hoidon antajan on oltava asianmukaisen ammattikoulutuksen saanut henkilö, joka on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, tai hoito annettu yksityisestä terveydenhuollosta
annetun lain tarkoittamassa terveydenhuollon toimintayksikössä tai julkisessa terveydenhuollon yksikössä.
Kassan hyväksymistä hierojista, naprapaateista ja kiropraktikoista on
julkaistu oma luettelonsa, joka löytyy kassan kotisivuilta.
Julkisen laitoshoidon määrittely
Sääntöjen 22 §:n 10-kohdassa mainitun julkisen laitoshoidon määrittelyssä

2
noudatetaan sairausvakuutuslain säännöksiä. Julkisen laitoshoidon aikana
jäsenellä ei pääsääntöisesti ole oikeutta sairausvakuutus- eikä lisäetuuskorvauksiin.
ENNAKKOPÄÄTÖSHAKEMUKSET JA LISÄETUUSKORVAUKSET ERITTÄIN KALLIISTA TUTKIMUKSISTA,
HOIDOISTA JA LEIKKAUKSISTA YKSITYISILLÄ LÄÄKÄRIASEMILLA TAI YKSITYISSAIRAALOISSA
Kun kyseessä on yksityisellä lääkäriasemalla tai yksityissairaalassa tehtävä
kallis leikkaus, hoito tai tutkimus, korvataan kustannuksista hallituksen
harkinnan mukaan. Jos toimenpiteen arvioidut kustannukset ylittävät 2.000
euroa, on ennen sitä haettava kassan hallitukselta ennakkopäätöstä kustannusten mahdollisesta korvaamisesta. Jos ennakkopäätöstä ei ole haettu, ei
lisäetuuskorvausta yleensä voida maksaa.
Ennakkopäätöksen avulla selvitetään hoidon tarpeellisuus, kiireellisyys,
oikeus lakisääteiseen sairausvakuutuskorvaukseen, mahdollisuus saada hoito
julkisessa sairaanhoidossa ja arvioidut kustannukset sekä niistä mahdollisesti maksettavat korvaukset etukäteen. Kiireellistä hoitoa tarvitsevien
tulisi päästä hoitoon ensisijaisesti julkisen sairaanhoidon kautta eikä
julkisen sairaanhoidon kustannuksista tarvitse ennakkopäätöstä hakea.
Hallituksen tekemän periaatepäätöksen mukaan yksityisillä lääkäriasemilla
tehtyihin leikkauksiin tai kalliisiin tutkimuksiin ja hoitoihin liittyvistä
lääkärinpalkkiosta ja tutkimuksista maksetaan pääsääntöisesti lisäetuuskorvausta 50 %, jos kyse on tarpeellisesta sairaanhoidosta eikä hoitoa ole
julkisessa sairaanhoidossa saatavilla kohtuullisessa ajassa. Mahdolliset
hoitovuorokausimaksut korvataan enintään julkisen sairaanhoidon lyhytaikaisesta laitoshoidosta perimän enimmäismaksun mukaan. Yksityiset hoitolaitokset ja lääkäriasemat perivät lisäksi laitosmaksuja, leikkaussalin ja
laitteiden vuokria, tarvike- ja toimistokuluja tai vastaavia maksuja,
joista ei makseta korvausta.
Ennakkopäätöstä haettava yli 2.000 € maksavista toimenpiteistä
Ennakkopäätöstä haetaan kassan hallitukselta. Hakemus liitteineen on toimitettava kassalle ennen toimenpiteeseen tai tutkimuksen menoa. Hakemuslomake
on saatavissa kassan toimistolta tai tulostettavissa kassan kotisivujen
www.kuusankoskensairauskassa.fi Lomakkeet-sivulta. Sen liitteeksi tarvitaan
kopio hoitavan lääkärin lähetteestä, josta selviää hoidon tarpeellisuus ja
kiireellisyys. Lisäksi tarvitaan suunnitellusta toimenpiteestä hoitolaitoksen antama kustannusarvio, josta käyvät eriteltyinä ilmi lääkärinpalkkioista, tutkimuksista ja laitosmaksuista perittävät hinnat sekä tehtävän
toimenpiteen kelakorvauskoodi. Hakemuksessa on selvitettävä myös se, onko
hoitoa ensin yritetty saada hoitotakuuta koskevien säännösten nojalla
julkisen sairaanhoidon yksiköstä ja julkiseen sairaanhoitoon pääsyn mahdollinen odotusaika.
Ennen päätöksen antamista kassan hallitus kuulee asiantuntijalääkäriään
hoidon tarpeellisuudesta ja mahdollisuudesta saada hoito julkisen hoitotien
kautta. Ennakkopäätöksessä joudutaan myös harkitsemaan, aiheutuuko kassalle
korvaamisesta kohtuuttomia kustannuksia jäsenmaksutuloon nähden. Kyseessä
on siis harkinnanvarainen etuus eikä kustannuksia korvata kokonaan.
Kaihileikkauksista ei tarvitse hakea ennakkopäätöstä
Yksityissairaaloissa tehtävistä kaihileikkauksista ei ennakkopäätöstä ole
tarpeen hakea, vaikka leikkauksen kustannukset ylittäisivät 2.000 euroa.
Korvausta leikkauksesta haettaessa on hakemukseen kuitenkin liitettävä
kaihileikkausta suositelleen lääkärin lähete tai leikkauskertomus.
TARVIKEKULUT, PIENTOIMENPIDE- JA LAITOSMAKSUT
Yksityislääkärin vastaanottokäynnin yhteydessä saatetaan asiakkaalta periä
lääkärinpalkkion lisäksi tarvikekuluja tai pientoimenpide- tai laitosmaksuja, jos vastaanoton yhteydessä on tehty jokin pieni toimenpide (esim.
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annettu lääkepistos). Niistä ei makseta lisäetuuskorvausta.
SOPIMUSAPTEEKIT
Sopimusapteekkeja Kouvolassa ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elimäen apteekki
Inkeroisten apteekki
Kauppakeskus Veturin apteekki
Kouvolan Hansa-apteekki
Kouvolan Salpa-apteekki
Kouvolan Uusi apteekki
Kouvolan Ykkösapteekki
Kuusankosken Ykkösapteekki
Myllykosken apteekki
Tornionmäen apteekki
Valkealan apteekki
Voikkaan apteekki

+ Korian sivuapteekki

+ Utin sivuapteekki

+ Jaalan sivuapteekki

Sopimusapteekkeja Mikkelin seudulla ovat:
•
•
•
•
•
•

Kangasniemen apteekki
Mikkelin I apteekki
Mikkelin Stella apteekki
Mikkelin Omega apteekki
Ristiinan apteekki
Urpolan apteekki

+ Anttolan sivuapteekki
+ Suomenniemen sivuapteekki

Sopimusapteekkeja muualla Suomessa ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haminan apteekki
Heinolan 3. apteekki
Hollolan apteekki
Karhulan Tori apteekki
Kausalan apteekki
Keski-Kotkan apteekki
Kotkan II, Pasaatin apteekki
Lahden keskusapteekki
Lapinlahden apteekki
Mäntyharjun apteekki
Orimattilan apteekki
+ Artjärven sivuapteekki
Parikkalan apteekki
+ Saaren sivuapteekki
Parkanon apteekki
Porin Asema-apteekki
+ Itä-Porin sivuapteekki
Puumalan apteekki
Savarin apteekki, Ylivieska
Savitaipaleen apteekki
+ Lemin sivuapteekki
Suonenjoen apteekki
Yliopiston apteekin kaikki toimipisteet
Ypäjän apteekki

Sopimusapteekeissa työntekijä- ja eläkeläisjäsenet saavat kelakorttinsa ja
ulkojäsenet lisäksi lisäetuuskorttinsa esittämällä korvauksen piiriin
kuuluvat lääkkeet kassan laskuun. Muissa apteekeissa lääkkeet on maksettava
itse ja korvaus haettava kassalta.
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Lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet korvataan vuosittaisen alkuomavastuun (50 €) täyttymisen jälkeen, jos niistä tulee myös
sairausvakuutuskorvaus = kelakorvaus. Lääkkeet korvataan enintään siihen
hintaan asti, josta lääkkeen sairausvakuutuskorvauskin lasketaan eli ns.
viitehintaan asti. Jos jäsen ei halua vaihtaa lääkärin määräämää lääkettä
halvempaan viitehintaiseen valmisteeseen, maksaa hän määrätyn ja viitehintaisen lääkkeen hinnan erotuksen itse apteekille. Lääkkeet, jotka eivät
ole kelakorvattavia, jäsen maksaa apteekille itse, vaikka ne olisivat
lääkärin reseptillä määräämiä valmisteita.
SOPIMUSHOITOLAITOKSET
Sairauskassalla on suorakorvaussopimus seuraavien hoitolaitosten kanssa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Synlab
Ikimagneetti
Kymiterveys
Lääkärikeskus Ikioma
Mehiläinen
Mikkelin Fysioteam OMT
Pihlajalinna Lääkärikeskukset
Suomen Terveystalo

(kaikki toimipisteet)
Mikkeli
Kuusankoski
Mikkeli
(kaikki toimipisteet)
Mikkeli
(kaikki toimipisteet)
(kaikki toimipisteet)

Suorakorvauksen piiriin kuuluvat lääkärin normaalit vastaanottopalkkiot
(aikaperusteiset) ja lääkärin määräämät tutkimukset. Lääkärin toimenpidepalkkiot eivät sisälly suorakorvaussopimukseen vaan ne jäsen maksaa hoitolaitokselle itse ja hakee korvauksen Sairauskassasta. Mikkelin Fysioteamissa suorakorvauksen piiriin kuuluu vain fysioterapia, josta korvataan
50 %, mutta enintään 400 € kalenterivuodessa.
Sopimuspaikoissa työntekijä- ja eläkeläisjäsenten on esitettävä kelakorttinsa ja ulkojäsenten lisäksi lisäetuuskorttinsa edut saadakseen.
Eläkeläisjäsenten on myös hyvä mainita olevansa eläkeläisjäsen, jos se
esimerkiksi iän perusteella ei käy selville.
KORVAUSHAKEMUSTEN LIITTEET JA MAKSUAIKATAULU
Hakemuksen liitteet
Korvaushakemuksiin on liitettävä hoitolaitokselta saatu lasku ja mahdolliset kelalomakkeet. Myös maksukuitti on hyvä liittää hakemukseen, mutta se
ei pääsääntöisesti ole välttämätöntä muulloin kuin silmälaseista tai kelataksin omavastuuosuudesta korvausta haettaessa. Kuitti saatetaan kuitenkin
joutua pyytämään jälkikäteen, jos näyttää siltä, että korvauksen hakuaika
kuusi kuukautta maksupäivästä olisi jo umpeutunut. Kuitti voi olla käteistai pankkikorttikuitti, pankin antama kuitti, pankin maksuautomaatista
tulostettu kuitti, verkko- tai mobiilipankista saatava kuittia vastaava
tosite (esim. arkistointitunnuksella varustettu maksutosite) tai tiliotekopio.
Korvaushakemusten jättämisen ja käsittelyn aikataulu
Sairauskassalla on käytössä vuosittain laadittava maksuaikataulu. Siitä
selviävät päivämäärät, johon mennessä hakemus on toimitettava kassalle
niin, että se ehtii seuraavaan maksuun, ja korvausten maksupäivät. Aikataulu löytyy kotisivuilta www.kuusankoskensairauskassa.fi Kokousaikataulutsivulta.
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Siirtopäätös
Käsittelyaikataulu ei toteudu silloin, jos asiakirjat ovat joltakin osin
puutteellisia ja niihin joudutaan pyytämään jäseneltä tai hoitolaitokselta
lisäselvityksiä. Tarvittaessa voidaan asiasta antaa erillinen siirtopäätös.
Korvausten maksaminen
Korvaukset maksetaan jäsenen ilmoittamalle pankkitilille pääsääntöisesti
joka toinen maanantai (sairaanhoitokorvaukset) ja tiistai (lisäpäivärahat).
Sairausvakuutuslain mukaisten lakisääteisten sairauspäivä- ja vanhempainpäivärahojen sekä erityishoitorahojen maksamisesta huolehtii Kela päätöksestä löytyvien maksupäivien mukaisesti. Päiväraharatkaisut tehdään
kuitenkin edelleen Sairauskassassa.
ESIMERKKEJÄ RATKAISUISTA, JOISSA KORVAUS SUORITETAAN JOKO KOKONAAN TAI OSITTAIN
1.

Silmälasit tai piilolinssit
Silmälaseilla tarkoitetaan kehyksiä ja linssejä tai piilolinssejä, jotka on
valmistettu optisesti näkökykyä korjaaviksi. Silmälasien sijaan jäsen voi
vaihtoehtoisesti ostaa piilolinssit. Niitä korvataan yhtä ostokertaa kohden
yhdet jatkuvakäyttöiset piilolinssit tai 180 paria kertakäyttöisiä tai 6
paria kuukausittain vaihdettavia piilolinssejä.
Enimmäiskorvaus on 300 euroa ja uudelleen oikeus korvaukseen on kahden
vuoden kuluttua (maksavaa jäsenyysaikaa) edellisen silmälasihankinnan
maksupäivästä lukien. Myös ulkomailta ostetuista silmälaseista tai piilolinsseistä maksetaan korvaus yllä kerrotun mukaisesti, kun ostosta on
esitetty yksilöity kuitti eli siitä löytyy ostajan nimi. Lisäksi kuitista
tulee käydä ilmi se, mitä on ostettu eli kuitin täytyy olla eritelty.

2.

Silmälasihankinta kaihileikkauksiin liittyen
Jos jäsen on kaihileikkauksen jälkeen ostanut vain yhden linssin ja ostaa
toisen linssin myöhemmin sen jälkeen, kun toinenkin silmä on leikattu,
korvataan ensimmäisen linssin ja myöhemmin ostetun toisen linssin kustannuksista yhteensä enintään 300 euroa. Seuraavan kerran oikeus silmälasikorvaukseen on kahden vuoden kuluttua laskettuna myöhemmän linssin ostosta
lukien.

3.

Oikomishoito
Oikomishoitoa korvataan yhdessä normaalin hammashoidon kanssa enintään 680
euroa kalenterivuodessa. Korvaamisen edellytyksenä on se, että kassan
hallitukselta on ennen oikomishoidon aloittamista haettu ennakkopäätöstä
sen korvaamisesta. Ennakkopäätöshakemukseen on liitettävä oikomishoidon
erikoishammaslääkärin hoitosuunnitelma kustannusarvoineen. Hoitoa korvataan
yleensä enintään 2 - 3 vuoden ajalta, minkä suunnitelman mukaisen hoidon
yleensä arvioidaan kestävän.
Kosmeettisista syistä tehdystä oikomishoidosta ei makseta korvausta.

4.

Lymfaterapia
Lymfaterapiasta korvataan vain, jos siitä voidaan maksaa myös sairausvakuutuskorvaus. Sairausvakuutuskorvausta maksetaan vain poikkeustapauksissa
esim. suurten ja laajojen leikkausten jälkitiloissa, kun lymfajärjestelmä
on vaurioitunut. Lisäksi edellytetään, että hoidon antaja on lymfaterapiaan
erikoiskoulutuksen saanut henkilö ja merkitty Valviran terveydenhuollon
ammattihenkilöiden rekisteriin. Lymfaterapia korvataan fysioterapiana,
josta korvaus on 50 %, mutta enintään 400 € kalenterivuodessa.
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5.

Tietokonetomografia- ja magneettikuvaukset
Tietokonetomografiatutkimuksista (kerros, TT, CT) ja magneettitutkimuksista
(MRI) aiheutuneet kustannukset korvataan silloin, kun ne on määrännyt
erikoislääkäri ja ne ovat sairausvakuutuksesta korvattavia tutkimuksia.

6.

Hivenaine- ja vastaavat tutkimukset
Hivenaine- tai vastaavien tutkimusten ei ole voitu katsoa kuuluvan lääketieteellisesti perustellun sairaanhoidon piiriin kuuluviksi, jolloin niitä
ei yleensä korvata. Asian ratkaisemisessa noudatetaan sairausvakuutuksen
korvauskäytäntöä.

7.

Apuvälinekorvaukset
Apuvälineet ovat hallituksen harkinnan piiriin kuuluvia etuuksia. Korvattavuutta ratkaistaessa tärkeänä pidetään sitä, että kyse on henkilökohtaiseen
käyttöön tarkoitetusta apuvälineestä. Lisäksi korvauksia apuvälineistä suoritetaan vain, jos niitä ei Valtava- tai SVOL-lainsäädännön nojalla korvaa
sairaanhoitopiiri tai kuntayhtymä lääkinnällisenä kuntoutuksena.
Apuvälineen on oltava lääkärin etukäteen kirjallisesti määräämä. Ennen apuvälineen ostamista jäsenen tulee selvittää oikeutensa saada se lääkinnällisenä kuntoutuksena kaupungin, kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin antamalla
maksusitoumuksella.
Ennakkopäätöstä haettava yli 400 euroa maksavista apuvälineistä
Korvattavat apuvälineet ovat yleensä hinnaltaan 20 - 300 euroa. Yli 400
euroa maksavasta apuvälineestä on haettava kassan hallitukselta ennakkopäätöstä ennen sen ostamista. Ennakkopäätöshakemus on saatavissa kassan toimistosta tai tulostettavissa kotisivujen www.kuusankoskensairauskassa.fi
Lomakkeet-osiosta. Siihen on liitettävä lääkärin kirjallinen määräys apuvälineen tarpeesta, kustannusarvio sen hinnasta ja selvitys siitä, onko
apuvälinettä mahdollista saada kaupungin, kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin antamalla maksusitoumuksella lääkinnällisenä kuntoutuksena. Oikeuden
selvittämistä varten jäsenen tulee ottaa yhteyttä kotikuntansa terveyskeskukseen, lääkinnällisen kuntoutuksen toimistoon tai erikoissairaanhoitoon.
Esimerkkejä tyypillisimmistä apuvälineistä tehdyistä korvausratkaisuista:
KORVATTUJA APUVÄLINEITÄ (hinnaltaan yleensä 20 – 300 euroa):
▪ polvituki (ei urheilijan)
▪ tukipohjalliset (yleensä yksi pari, tarvittaessa kahdet)
▪ rannetuki ja rannelasta
▪ tukisukkahousut (yleensä kahdet/vuosi)
▪ nilkkatuki
▪ tukisukat (yleensä kahdet/vuosi)
▪ kenkien korokkeet
▪ kyynärpäätuki
▪ tukiliivit, ellei SVOL/sairaanhoitopiiri korvaa
▪ purentakiskon tekninen työ/hammashoito
EI KORVATTUJA APUVÄLINEITÄ:
• urheilijan polvituki
• verensokerimittari
• verenpainemittari
• kävelykengät
• kuulolaitteet ja niiden patterit
• niskatyyny
• kertakäyttökatetrit
• apuvälineen tarvitsemat paristot
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•
•
•
•
•
•
•
•
8.

sykemittari
kuumemittari
kolmioliinat
puhallusmittari
kylmä- tai kuumapakkaukset
TNS-laite elektrodeineen
pyörätuoli
moottori-/säätösänky

Esimerkkejä kustannuksista, joista ei makseta lisäetuuskorvausta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kuntoutuskustannukset ja niihin liittyvät matkakustannukset
kotilääkäripalvelun perimät palkkiot ja maksut
kotisairaanhoidosta terveyskeskuksen perimät palkkiot tai kotisairaalan
maksut
kotona annettu fysioterapia, hieronta, naprapaatti- tai kiropraktikkohoito
kotona annettu hammashoito
terveyskeskuksessa tai julkisessa sairaalassa annettu fysioterapia ja
ravintoterapeutin vastaanotosta perityt maksut
yksityisten lääkäriasemien sairaanhoitajan vastaanottopalkkiot, jos ei
lääkärinmääräystä sairaanhoitajan antamaan hoitoon
psykoterapeutin vastaanottopalkkiot
ajokorttitodistus, C-lausunto hoitotukea varten ja muut vastaavat
lääkärinlausuntopalkkiot, kun todistuksen perusteella ei haeta sairausvakuutuslain tai kassan sääntöjen mukaista etuutta tai korvausta
lääkkeet, joista ei tule kelakorvausta = sairausvakuutuskorvausta ja
lääkkeiden kalenterivuosittainen 50 euron alkuomavastuu
yksityisten hoitolaitosten perimät leikkaussalivuokrat, tarvike-, toimenpide- ja laitosmaksut tai vastaavat
sähköisistä resepteistä perityt maksut (ns. kantamaksut)
jalkahoitajan tekemä tutkimus ja antama hoito
asumispalvelumaksut, omaishoitajan loman aikainen asumispalvelu ja hoiva
turvapalvelumaksut

KASSAN YHTEYSTIEDOT
Osoite
Puhelin

Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassa
Keskusaukio 3 B
45700 KUUSANKOSKI
020 415 2430 tai
040 583 1902(kassanjohtaja)

Sähköpostit

sairauskassa.kuusankoski@upm.com tai
kuusankosken.tehtaiden.sairauskassa@kela.fi
ext-etunimi.sukunimi@kela.fi

Kotisivut

www.kuusankoskensairauskassa.fi

Sähköinen korvaushakemuspalvelu Iris
https://kuusankoski.omasairauskassa.fi
Sähköisen korvaushakemuspalvelu Iriksen kautta korvauksia voi
hakea vain kokonaan lisäetuutena korvattavista kustannuksista
kuten julkisen sairaanhoidon kustannuksista, hieronnasta,
naprapaatin tai kiropraktikon antamasta hoidosta, apuvälineistä tai silmälaseista.
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Irikseen tunnistaudutaan Suomi.fi -tunnistautumispalvelussa
henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Kassan toimisto on avoinna
KESKIVIIKKO - TORSTAI klo 8 - 16/asiakaspalvelu
MAANANTAI – TIISTAI, PERJANTAI vain puhelinpalvelu klo 8 – 16

