Kuusankosken
Tehtaiden Sairauskassa
Korvaukset lyhyesti

Lääkärin vastaanottopalkkiot
➢
➢

työntekijäjäsenille kokonaan
eläkeläis- ja ulkojäsenille 80 %

Terveyskeskusmaksut
➢

lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotosta perityt käynti-, vuosi- ja päivystyskäyntimaksut
kokonaan (ei kotikäyntiä)

Sairaalan poliklinikka-, sarjahoito- ja päiväkirurgiamaksut
➢

julkisen sairaalan maksut kokonaan (ei fysioterapiaa)

Sairaalahoito
➢
➢
➢

julkisen sairaalan hoitovuorokausimaksu kokonaan
työntekijäjäsenille enintään 120 vrk tai yhdessä lisäpäivärahan kanssa 180 vrk /uudelleen
oikeus vuoden työssä olon jälkeen
eläkeläis- ja ulkojäsenille enintään 90 vrk eläkeläisjäsenyyden aikana /mukaan lasketaan
sairaalahoito- ja lisäpäivärahapäivät edeltävän vuoden ajalta ennen eläkeläisjäsenyyden
alkamista tai työttömyysputkeen jäämistä

Yksityisissä hoitolaitoksissa tehtävistä kalliista yli 2.000 € maksavista leikkauksista on
ennen toimenpidettä haettava kassan hallitukselta ennakkopäätöstä.
Kysy tarkemmin kassan toimistolta!

Hammashoito ja protetiikka
➢
➢
➢

vähintään 2 v. yhtäjaksoisesti jäsenenä olleelle
hammashoito kokonaan, mutta enintään 680 € kalenterivuoden aikana
proteettisesta hammashoidosta (sisältäen implantit) 60 %, mutta enintään 260 €
kalenterivuoden aikana

Silmälasit
➢
➢
➢

vähintään 2 v. yhtäjaksoisesti jäsenenä olleelle
enintään 300 € silmälaseista tai vaihtoehtoisesti piilolaseista joko yksistä jatkuvakäyttöisistä
tai 6 kk:n käyttöaikaa vastaavasta määrästä kertakäyttöisiä tai kk-linssejä
uudelleen oikeus 2 v. kuluttua

Tutkimusten, fysioterapian, hieronnan, naprapatian ja kiropraktikon antaman hoidon sekä
apuvälineiden korvaamisen edellytyksenä on, että ne on määrännyt lääkäri.
Kotikäyntejä ei korvata.

Tutkimukset
➢

laboratorio- ja kuvantamistutkimukset kokonaan

Fysioterapia
➢

50 %, mutta enintään 400 € kalenterivuoden aikana yksityisessä hoitolaitoksessa annetusta
hoidosta

Hieronta
➢

50 % kassan hyväksymän hierojan antamasta hoidosta, mutta enintään 200 €
kalenterivuoden aikana

Naprapaatti ja kiropraktikko
➢

50 % kassan hyväksymän hoidonantajan antamasta hoidosta, mutta enintään 200 €
kalenterivuoden aikana

Apuvälineet
➢

korvaus hallituksen harkinnan mukaan /yli 400 € maksavista apuvälineistä haettava kassan
hallitukselta ennakkopäätöstä

Lääkkeet
➢

vuosittainen alkuomavastuu 50 €, jonka jälkeen kelakorvattavat lääkkeet enintään
viitehintaan asti

Matkat
➢
➢
➢

pääsääntöisesti halvinta matkustustapaa käyttäen lähimpään hoitopaikkaan
erityiskulkuneuvon käyttöön oltava hoitohenkilön tai -laitoksen antama määräys sen
tarpeellisuudesta
kelataksin omavastuu kokonaan

Lisäpäiväraha
➢
➢
➢
➢

vähintään 6 kk yhtäjaksoisesti jäsenenä olleelle
maksetaan sen jälkeen, kun työnantajan sairausajanpalkan maksuvelvollisuus täyttynyt
0,08 % sairauslomaa edeltävistä 6 kk:n tuloista
enintään 120 arkipäivää /enimmäismäärän täytyttyä uudelleen oikeus vuoden työssäolon
jälkeen

Äitiyslisäpäiväraha
➢
➢
➢
➢

vähintään 6 kk yhtäjaksoisesti jäsenenä olleelle äidille, jolle työantaja on maksanut
äitiysloma-ajalta palkkaa
maksetaan työnantajan äitiysloma-ajan palkanmaksuvelvollisuuden päättymisen jälkeen
0,08 % äitiyslomaa edeltäneistä 6 kk:n tuloista
enintään 58 arkipäivää /enimmäismäärän täytyttyä uudelleen oikeus vuoden työssäolon
jälkeen

Jäsenmaksut
➢
➢
➢

työntekijäjäsenet 1,45 % palkasta
osa-aikaisesti työssä ja osaeläkkeellä olevalta työntekijäjäseneltä 1,45 % palkasta ja 2,85 %
osaeläkkeestä
eläkeläis- ja ulkojäsenet 2,85 % eläkkeestä (osaeläkkeellä olevalta jäseneltä, joka ei jatka
työntekoa, jäsenmaksu lasketaan täydestä eläkkeestä)

