
Näin haet korvauksia 
IRIS –asiointipalvelun 
kautta



ALOITUS

 Iris –asiointipalveluun kirjaudutaan osoitteessa 
repola.omasairauskassa.fi 

 Kirjautuminen tapahtuu Suomi.fi –tunnistuksella, johon tarvitaan 
omat pankkitunnukset

 Siirry tunnistautumiseen -> tunnistaudu pankkitunnuksilla -> Jatka 
palveluun

 HUOM! Kun olet tehnyt tunnushakemuksen sairauskassalle, se 
hyväksytään kassalla ja tunnukset avataan. Saat antamaasi 
sähköpostiin vahvistuksen, kun IRIS –tunnukset on avattu, jonka 
jälkeen voit käyttää palvelua.



 Etusivulla näet mahdolliset sinulle lähetetyt viestit, maksetut korvaukset sekä 
sairaalahoitopäivien vuosikiintiön.

 Vasemmassa laidassa on linkkejä sivuston eri osioihin.

 Kun haluat tehdä korvaushakemuksen, valitse oikealta ylhäältä ”UUSI HAKEMUS”



 Ensimmäisellä sivulla on ohjeita hakuajasta, 
korvaushakemusten sisällöstä, sähköisen 
hakemuksen ohjeista, korvausedellytyksistä, 
liitteistä ja suurten kustannusten 
korvauskäsittelyistä.

 Aloita valitsemalla ”LISÄÄ RIVI”



 Avautuvalla ruudulla on Korvauslaji –
alasvetovalikko. Tämän alta saat valittua 
millaisia kustannuksia olet hakemassa. Tässä 
esimerkissä haemme silmälääkärinpalkkiosta 
korvauksia.

 Valitse kohta ”Lääkärinpalkkio” ja näkyviin 
tulee uusi näkymä…



 Pakollisena on syötettävä kustannus sekä käyntipäivä. Kustannukseen voi laittaa laskun kokonaissumman. 

 Vasemmassa reunassa, Kelan korvaushakemuslomake –kohtaan liitä lomake SV127 tai vapaamuotoinen asiakirja, 
jossa on henkilötietosi sekä tilinumerosi.

 Kuittia pyydämme pakollisena, koska näin voimme tarkistaa onko kelakorvaukset jo peritty ja mitä muita 
kustannuksia loppusummassa on.

 Lääkärinpalkkiolomake on lomake SV120, josta käy ilmi hoidon antaneen lääkärin tiedot, käynnin kustannus ja 
käyntipäivä. Jos olet jo saanut Kelan korvauksen vastaanotolla, tätä lomaketta ei tarvitse toimittaa.

 Lisää liitteitä voi toimittaa myös myöhemmässä kohdassa, ’lisätiedot’.-sivulla.

 Kun olet liittänyt kaikki pyydetyt tiedot ja asiakirjat, valitse ”Tallenna”. Huomaathan, että jos Tallenna –painike ei 
muutu siniseksi, jokin liite tai tieto puuttuu.



 Kun olet tallentanut asiakirjat, voit lisätä uuden kustannuksen 
alareunassa näkyvällä ”LISÄÄ RIVI” –painikkeella, jolloin voit lisätä 
esimerkiksi lääkekorvausten hakemuksen tai kelataksien 
omavastuukuitit samaan hakemukseen.

 Kun olet laittanut tarvittavat hakemukset ja liitteet, jatka 
eteenpäin valitsemalla ”SEURAAVA”…



 Pankkitiedot –kohdassa voit valita joko olemassa olevan / aiemmin 
syötetyn tilinumeron tai lisätä uuden tilinumeron.

 Valittuasi maksuosoitteen, valitse ”SEURAAVA”…



 ”Hakemuksen nimi” ja ”Vapaamuotoinen viesti kassalle” ovat 
vapaaehtoisia eikä niihin tarvitse laittaa mitään.

 Tässä kohtaa voit lisätä lisää liitteitä ”VALITSE LIITE” –painikkeen 
alta. Voit tarvita tätä, jos hakemuksesi kaikki liitteet eivät ole 
mahtuneet Korvauslaji –kohdan pyydettyihin kenttiin.

 Kun kaikki on viimeistelty, jatka eteenpäin painamalla 
”SEURAAVA”…



 Viimeisellä sivulla voit  tarkistaa antamasi tilinumeron, korvauslajit 
ja esikatsella liitteet.

 Jos kaikki on kunnossa, voit lähettää hakemuksen sairauskassalle 
painamalla ”LÄHETÄ”…



 Kun hakemuksesi on saapunut sairauskassalle, näet sen IRIS -palvelun etusivulla. Kun hakemuksen tila on 
”Odottaa käsittelyä”, se on saapunut sairauskassalle. Kun sen tilaksi muuttuu ”Käsittelyssä”, hakemus on 
tarkistettu ja siirretty käsittelyjonoon odottamaan käsittelyä. Hakemusten käsittelyaika on 2-4 viikkoa.

 Jos hakemuksesta puuttuu jotain, lähetämme sen IRIS –palvelun kautta täydennettäväksi ja laitamme IRIS-
palvelun kautta viestiä siitä, mitä hakemuksesta puuttuu.

 Kun hakemus on ”Käsitelty” –tilassa, se on laitettu maksuun, jolloin mahdolliset korvaukset näkyvät tililläsi 
muutaman pankkipäivän kuluttua. 

 Huomaathan, että jos olemme maksaneet kelakorvaukset kustannuksista, saat Kelan päätöksen kotiin ennen 
kassan päätöstä. Kelan päätöksessä näkyy vain kelakorvauksen osuus, kassan lähettämässä päätöksessä näkyy 
sekä kelakorvaus että kassan lisäetuus. 

 Jos lähetät meille maksamattomia poliklinikka- tai terveyskeskusmaksuja, niiden tilaksi tulee ”Maksettu”. Nämä 
laskut maksamme eräpäivänä hoitolaitokselle.



KIITOS!

 IRIS –asiointipalvelun käyttö nopeuttaa tiedonkulkua 
sairauskassan ja jäsenten välillä. IRIS on tietoturvallisempi 
vaihtoehto kuin sähköposti.

 Kysymyksiä voi laittaa meille sairauskassan kotisivujen kautta (Ota 
yhteyttä/Yhteystiedot painikkeen alta löytyy 
Yhteydenottolomake) tai sähköpostitse osoitteeseen repolanth-
sk@repolanth-sk.com

 Puhelinaikamme on arkisin 13.00-15.30. Asiakasneuvojakohtaiset 
puhelinnumerot löytyvät kassamme kotisivuilta osoitteesta 
www.repolanth-sk.com/yhteystiedot


