
Miksi kuulua sairauskassaan? 
 

 

Sairauskassa korvaa vakuutetuilleen osan (60 %) lääkärin vastaanottokäyntipalkkioista (myös 
silmälääkärin palkkio) ja lääkärin määräämistä tutkimuksista. Korvattavia tutkimuksia ovat 
laboratorio-, röntgen- ja magneettitutkimukset. Sairauskassa korvaa 60 % myös tähystystutkimusten 
(skopia) laitosmaksuista. 

Sairauskassan vakuutetulla on valinnanvapaus valita lääkäriasema tai vastaanotto, koko Suomen 
alueelta. Sairauskassalla on suorakorvaussopimuspaikkoja, joissa kassan vakuutettu maksaa vain 
omavastuuosuuden 40%. Jos vakuutettu asioi palveluntuottajalla, jonka kanssa sairauskassalla ei ole 
suorakorvaussopimusta, maksaa hän ensin kustannukset itse ja toimittaa sitten korvaushakemuksen 
sairauskassalle. 

Vakuutetun ei tarvitse hakea lähetettä yleislääkäriltä tai työterveyslääkäriltä mennäkseen 
erikoislääkärille, vaan voi suoraan varata ajan haluamalleen erikoislääkärille. 

Sairauskassa korvaa 100 % ne julkisen terveydenhuollon maksut, jotka kerryttävät vuotuista 
terveydenhuollon maksukattoa. Näitä maksuja ovat mm. poliklinikkamaksut, terveyskeskuksen 
käyntimaksut, terveyskeskuksen hammashoitomaksut, päiväkirurgian ja sairaalan hoitopäivämaksut, 
myös synnytyksestä aiheutuneet poliklinikka- ja sairaalan hoitopäivämaksut. Julkisen 
terveydenhuollon laskuissa on yleensä +) tai *) tapahtuman edessä ja toisaalla laskulla selitetty, että 
+) tai *) –tapahtumat kerryttävä vuotuista julkisen terveydenhuollon maksukattoa. 

Sairauskassa korvaa myös Kela-taksin ja ambulanssin omavastuuosuuden (25,00 €). Jos Kela-
taksimatkan summa jää alle 25,00 €, tätä summaa sairauskassa ei korvaa, mutta summa kerryttää 
vuotuista Kelan matkakattoa. 

Lääkärin määräämistä alemman erityiskorvausoikeuden lääkkeistä tai peruskorvattavista lääkkeistä 
sairauskassa korvaa 80 % viitehinnasta. Kelan korvaus lääkkeiden viitehinnasta on 40/65 %. 
Sairauskassan maksama korvaus 80 % sisältää tuon Kelan korvauksen. 

Fysioterapiasta sairauskassa korvaa 60 % kokonaiskustannuksesta, kun fysioterapiaan on lääkärin 
lähete ja hoidonantaja on fysioterapeutti. Hierojan antamaa hoitoa ei korvata. 

Kiropraktikon, naprapaatin ja osteopaatin antaman hoidon kustannuksista korvataan 60 %, kun 
hoitoon on lääkärin määräys. Se, mistä hoitomuodosta haetaan korvausta, tulee olla kirjattuna myös 
lääkärin suosittamana hoitomääräyksessä. Jos lääkärin on määrännyt fysioterapiaa, sillä ei voi hakea 
korvausta esim. osteopaatin antamasta hoidosta. 

Sairauskassa on sopinut joidenkin lääkäriasemien kanssa, että sairauskassan vakuutetulta ei peritä 
toimistomaksua. Tämä koskee myös ’muita vakuutettuja’ (ent. ulkojäseniä). Näistä toimipaikoista 
löydät tiedon kassan kotisivuilta. 

 

Lisätietoa korvauksista ja ajankohtaiset tiedotteet löydät sairauskassan kotisivuilta www.repolanth-sk.com tai 
voit soittaa asiakasneuvojillemme numeroihin 02 620 4671, 02 620 4672, 02 620 4674 ja 02 620 4675 
(puhelinpalveluaika arkisin klo 13 – 15.30). Sähköpostiosoitteet ja muut yhteystiedot löydät kotisivuiltamme 
yhteystiedot –välilehdeltä. 


