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Postiosoite:
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20101 TURKU

Käyntiosoite:
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9.00 - 12.00

Puhelimitse tavoitat meidät numeroista:
050 433 5523 / Kivelä Minna, kassanjohtaja
050 552 4775 / Varjonen Taina

Sähköposti:
laiva@sairauskassalaiva.fi
Kotisivut:
www.sairauskassalaiva.fi

HALLITUS 2022:
varsinainen jäsen

varajäsen

Seilo Jyrki, puheenjohtaja
Lehtonen Mara, varapj
Arvola Pirjo
Latvaniemi Sari
Tamminen Pasi
Vänni Pasi

Lehtiö Janne
Laaksonen Arto
Juusti Miika
Kangasmäki Sini
Kakko Juhani
Jusa-Martti Ervasti

Tämän yleisohjeen tarkoituksena on kertoa lyhyesti sairauskassasta ja
sairauskassan maksamista korvauksista.
Tarkemmat ohjeet löydät Sairauskassa Laivan säännöistä ja
lisätietoa saat ottamalla yhteyttä sairauskassaan.

JÄSENYYS
Kassan jäseniä ovat kaikki tuntipalkkaisessa työsuhteessa olevat
lukuun ottamatta alle 4 kk:n pituisia työsopimuksia.
Kassan jäsenyys ja oikeus korvauksiin alkaa työsopimuksen allekirjoittamista seuraavan
kuukauden alusta.
Poikkeuksena hammashoito (6 kk:n karenssi) ja silmälasit (12 kk:n karenssi).

JÄSENMAKSU
Kassan jäsenmaksu on 1,50 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.
Työnantaja perii jäsenmaksun suoraan palkasta ja tilittää sairauskassalle.
Jäsenmaksu ei ole vähennyskelpoista verotuksessa.

KELA-KORTTI
Saat uuden, sairauskassan numerolla (37504) varustetun Kela-kortin noin
kahden viikon kuluessa jäsenyyden alkamisesta. Kortti postitetaan suoraan kotiin.
Hävitä vanha Kela-kortti.
Lääkäriasemilla saat Kela-kortin esittämällä sovitut alennukset, eikä toimistomaksua peritä.

LOMAUTUS TAI MUU PALKATON POISSAOLO
Korvauksia maksetaan palkattoman sairaus- ja vanhempainloman ajalta.
Korvauksia ei makseta lomautuksen, hoito-, opinto-, tai vuorotteluvapaan aikana
syntyneistä kustannuksista.

SAIRAUSKASSAN KORVAUKSET LYHYESTI
Sairauskassa Laivan säännöt ovat ensisijaiset näihin yleisohjeisiin nähden.
JÄSENYYDEN ALUSTA
Sairaalamaksut
(hoitopäivä-, poliklinikka- ja päiväkirurgiamaksu sekä sarjahoito)

100 %

Terveyskeskusmaksut
(käynti-, päivystys- ja vuosimaksu sekä sarjahoito)

100 %

Lääkkeet (Kela-korvattavat + alkuomavastuu 50 €)

100 %

Lääkärinpalkkiot
(Huom! Leikkaukset yksityisellä lääkäriasemalla kuitenkin aina
hallituksen harkinnan mukaan, lisätietoja saat sairauskassasta)

75 %

Laboratorio-, röntgen-, ultraääni- ja magneettitutkimukset (Kela-korvattavat)

75 %

Tähystystutkimukset kehon luonnollisten aukkojen kautta

75 %

Lymfa-, siedätys-, kryo- ja valohoito (Kela-korvattavat)

75 %

Psykoterapia, edellyttää Kelan kuntoutuspäätöstä

75 %

Lääkärin määräämä fysioterapia, naprapatia ja kiropraktiikkahoito
(hoidon antajalla on oltava asianmukainen ammattikoulutus)

50 %
max. 10 kertaa
kalenterivuodessa

Matkakustannukset
lähimpään hoitopaikkaan halvinta kulkuneuvoa käyttäen, jos kustannukset
ylittävät sairausvakuutuslain mukaisen omavastuun.
Matkakustannukset erityiskulkuneuvoa käyttäen (esim. taksi),
mikäli se sairauden laadun tai liikenneolosuhteiden vuoksi on välttämätöntä.
Erityiskulkuneuvon käytön tarpeellisuudesta on esitettävä lääkärin tai
sairaanhoitolaitoksen todistus ja Kela-taksi on tilattava numerosta 0800 130001.
Yksityisen lääkäriaseman perimät toimenpide- tai laitosmaksut

100 %

50 €/hoitokerta
800 €

Hautausavustus

HUOMIOI, ETTÄ MAKSETTAVASTA KORVAUKSESTA VÄHENNETÄÄN KELAN MAKSAMA
KORVAUS.
Esimerkki:

kustannus

Kela-korvaus

sairauskassan korvaus

lääkärin käyntipalkkio

100 €

16,50 €

58,50 €

(100 € x 75 % - 16,50 € = 58,50 €)

6 KUUKAUDEN JÄSENYYDEN JÄLKEEN
Hammashoidosta

300 €
kalenterivuodessa

12 KUUKAUDEN JÄSENYYDEN JÄLKEEN
Silmälaseista tai piilolinsseistä
seuraavista korvaus 2 vuoden kuluttua edellisten hankkimisesta

250 €

Silmien laserleikkauksista ja vastaavista korvataan enintään 700 €.
HUOM! ei vaadi 12 kuukauden jäsenyyttä.

KORVAUSTEN HAKUAIKA ON 6 KUUKAUTTA MAKSUN SUORITTAMISESTA

SOPIMUKSET
Esittämällä Kela-korttisi saat sairauskassan jäsenenä seuraavat edut:
CORONARIA RAISIO, NAANTALI JA TURKU
- ei toimistomaksua
- fysioterapiapalveluista -10%
- yksilöllisistä tukipohjallisista ja alaraajatutkimuksesta -10%
HAMMAS MEHILÄINEN
- ei toimistomaksua
- suun perustutkimus 49 €
- yleishammaslääkärin toimenpiteet -5 %
KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIKESKUS VARIAATIO OY
- ei toimistomaksua, koskien fysioterapiasarjahoitoa
- lääkärin määräämästä fysioterapiasta 10 % alennus
- fysioterapian yhteydessä 5 kerran ilmaiset kuntosalikäynnit sekä 10 kerran
kuntosalikortista 10 % alennus
LÄÄKÄRIKESKUS AAVA
- ei toimistomaksua, kantamaksua eikä laskutuslisiä
- tutkimuksista alennuksia
MEHILÄINEN
- ei toimistomaksua
- tutkimuksista alennusta
PIHLAJALINNA HAMMASKLINIKAT
- ei palvelumaksua
- perushammashoidosta -10%
- suuhygienistin palveluista -15%
PIHLAJALINNA LÄÄKÄRIKESKUKSET
- ei toimistomaksua
- tutkimuksista alennusta

RAISION FYSIOTERAPIA KY
- ei toimistomaksua
- lääkärin määräämästä fysioterapiasta ja naprapatiasta 10 % alennus
RECUROR
- ei toimistomaksua, etuus koskee myös perheenjäseniä
SILMÄASEMA
- ei toimistomaksua
- silmälaseista -30 %
- aurinkolaseista -20 %
- piilolinsseistä -25 %
Myös perheenjäsenet saavat alennukset.

SYNLAB
- ei toimistomaksua
- tutkimuksista alennusta
SYNSAM
- silmälaseista 30%
- aurinkolaseista 25%
- piilolinsseistä 25%
Saat alennukset, kun kerrot kuuluvasi Sairauskassa Laivaan. Myös perheenjäsenet saavat
alennukset.
TERVEYSTALO
- ei toimistomaksua
- tutkimuksista alennusta

SAIRAUSKASSA EI KORVAA
-

toimistomaksuja
laskutuslisiä
rokotuksia
katkaisuhoitoa
hierojan tai osteopaatin hoitoa
apuvälineitä tai tukia
ajokorttia tai vakuutusyhtiötä varten kirjoitettuja todistuksia

