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          YLEISOHJE 

          AHTAUSALAN SAIRAUSKASSAN VAKUUTETUILLE 

 

 

 

 

 

Kesä 2022-Kevät 2023 

Tämän yleisohjeen tarkoituksena on kertoa lyhyesti Ahtausalan sairauskassasta ja sen yleisimmin 

maksamista korvauksista. Tarkemmat ohjeet löydät Ahtausalan sairauskassan säännöistä ja 

tiedustelemalla sairauskassasta.  

YHTEYSTIEDOT 

Ahtausalan sairauskassa 

Huolintakatu 5, 20200 Turku 

p. 010 229 2000 /Toimitusjohtaja Katri Leskinen 

sähköposti: katri.leskinen@ahtausalansairauskassa.fi 

kotisivut: wwww.ahtausalansairauskassa.fi 

VAKUUTUSSUHDE 

Sairauskassan vakuutetuksi on oikeutettu liittymään ne henkilöt, jotka työskentelevät vakituisesti 

sairauskassan toimintapiirin muodostavissa yrityksissä.  

Yritykset löydät sairauskassan säännöistä.  

Vakuutussuhdetta haetaan 12 kuukauden kuluessa vakituisen työsuhteen alkamisesta.  

Kassan hallitus päättää vakuutetuksi hyväksymisestä ja vakuutussuhde alkaa hallituksen päätöstä 

seuraavan kalenterikuukauden alusta.  

Vakuutetun tulee itse ilmoittaa sairauskassaan kirjallisesti esim. tilinumeron-, osoitteen-, tai 

nimenmuutoksesta.  

Vakuutettu eroaa kassasta lakatessaan kuulumasta sen toimintapiiriin tai tehtyään kassalle eroamista 

koskevan kirjallisen ilmoituksen.  

Henkilö, joka työsuhteen päättymättä on eronnut tai erotettu kassasta, ei ole oikeutettu liittymään 

kassaan uudelleen.  
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VAKUUTUSMAKSU 

Vakuutusmaksu on 0,95 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Työnantaja perii 

vakuutusmaksun suoraan palkasta ja tilittää sairauskassalle. Vakuutetun velvollisuus on seurata, 

että vakuutusmaksu peritään palkasta. Vakuutusmaksu ei ole vähennyskelpoista verotuksessa. 

PALKATON LOMA 

Jäädessään palkattomalle lomalle, tulee vakuutetun itse ilmoittaa tieto sairauskassaan. Koska 

palkattoman loman ajalta ei peritä vakuutusmaksua, on myös korvausten saaminen rajattu pois 

palkattoman loman aikana syntyneistä kustannuksista. Palkattomia lomia ovat esim. kuntoutustuki, 

vuorotteluvapaa, opintovapaa ja hoitovapaa.  

Huom poikkeukset! Lomautuksen aikana sairauskassan lisäetuudet ovat käytettävissä.  

Myös Kelan myöntämän sairauspäivärahan aikana on oikeutettu sairauskassan etuuksiin, 

vaikkakaan sinä aikana ei vakuutusmaksua makseta sen jälkeen, kun työnantajan palkanmaksu on 

päättynyt.  

KORVAUSTEN HAKEMINEN 

Korvausta haetaan kirjallisesti kuuden kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta.  

Korvauksia voi hakea toimittamalla alkuperäiset laskut ja tositteet sairauskassaan. Jos toimitat 

korvaushakemuksen postitse, mukaan liitetään kassan korvaushakemus. Hakemus löytyy kassan 

kotisivuilta. 

Korvauksia voi hakea myös sähköisesti sairauskassan eAsioinnin kautta.  

eAsioinnin tunnuksia suositellaan haettavaksi, koska eAsiointiin saa aina kuitin maksetusta 

etuudesta.  

Sairauskassan eAsiointi: 

https://ahtausala.omasairauskassa.fi 

Kun haet eAsioinnin kautta korvauksia, säilytä itselläsi alkuperäiset kuitit vuoden ajan 

tapahtumasta. Sairauskassa pyytää niitä satunnaisesti.  

Mikäli Sinulla ei ole lähettää alkuperäisiä kuitteja pyydettäessä sairauskassaan, on sairauskassalla 

oikeus periä maksetut korvaukset takaisin.   

Ohjeita ennen korvauksen hakemista kassasta:  

Kaikista kustannuksista on annettava vähentää sairausvakuutuslain mukainen korvaus eli Kela-

korvaus. Mikäli Kela-korvausta ei ole vähennetty suorakorvauksena, pitää korvaus itse hakea 

Kelasta ennen korvauksen hakemista sairauskassasta. 

Kun Kela-korvaus on vähennetty suorakorvauksena, kassan sääntöjen mukaista korvausta haetaan 

omavastuukuitilla. Pyydä apteekista laskelma lääkeostoista ja toimita se alkuperäisen apteekin 

kassakuitin kanssa sairauskassaan.  

Kun Kela-korvaus on haettu jälkikäteen Kelasta, kassan korvausta haetaan Kelan alkuperäisellä 

korvauspäätöksellä.  
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SAIRAUSKASSA KORVAA: 

- 90 % lääkärinpalkkiosta silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa. 

Lääkärinpalkkioihin kuuluvat myös lääkärin perimät palkkiot yksityisen hoitolaitoksen 

leikkauksista ja niihin verrattavista toimenpiteistä, luonnollisten aukkojen kautta perityistä 

tähystystoimenpiteistä perityt lääkärinpalkkiot, sekä hammaslääkärin suorittama hoitotyö silloin, 

kun kysymyksessä on muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi välttämätön hoito. 

Hammashoidon korvausratkaisua varten hakemuksen liitteenä tulee olla lausunto, josta ilmenee 

muun sairauden kuin hammassairauden diagnoosi, sairauden kuvaus ja hoitosuunnitelma.                                                                

Korvausta maksetaan enintään 1200 €/hoitokerta.  

- 90 % yleisen sairaalan tai terveyskeskuksen perimästä hoitopäivä-, poliklinikka-, sarjahoito-, ja 

päiväkirurgiamaksusta  

- 100 % Kela-korvattavien lääkkeiden viitehinnasta alkuomavastuuosuuden jälkeen. 

Alkuomavastuuosuus on 50€/kalenterivuodessa. Apteekki seuraa alkuomavastuuosuuden 

täyttymistä vuoden ensimmäisistä ostoista.  

- 85 % lääkärin tai hammaslääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista, radiologisista 

tutkimuksista ja patologian alaan kuuluvista tutkimuksista.  

- 75 % lääkärin määräämästä fysikaalisesta hoidosta (Huom! korvataan, jos hoidosta saa myös 

Kela-korvauksen, esim. urheiluhierojan antama hoito ei ole korvattavaa) 

- 75 % lääkärin määräämästä naprapaatin, kiropraktikon tai osteopaatin antamasta hoidosta  

- 90 % matkakustannuksista, silloin kun siitä on saatu myös Kela-korvaus  

-  Alle Kelan omavastuuosuuden jäävistä taksimatkoista korvataan 90 %, mikäli matkasta on esittää 

hoitolaitoksen todistus taksin käytön tarpeellisuudesta.  

 

Matkakorvauksia maksetaan kuitenkin enintään 300 € kalenterivuodessa.  

 

- 90 % yöpymiskustannuksista, mikäli jäsen on Kela-korvattavan matkan aikana joutunut 

yöpymään 

- 90 % lääkärin määräämistä apuvälineistä, laitteista ja mittareista, lukuun ottamatta tukipohjallisia, 

           enintään 400 euroa kolmen vuoden aikana.  

 

-  lääkärin määräämien tukipohjallisten hankkimisesta, maksamissaan kerran vuodessa 75 €. 

 

- väh. 6 kk jäsenenä olleelle 600 €/kahden kalenterivuoden aikana hammaslääkärin, suuhygienistin 

tai erikoishammasteknikon palkkioista (huom! Hampaiden valkaisuhoitoa ei korvata) 

Käyntipäivä määrää kustannusvuoden, ei laskun maksupäivä.  

- väh. 6 kk jäsenenä olleelle vahvuuksilla olevista silmälaseista 560 €/kolmen vuoden aikana.  

Ajanjakso alkaa ensimmäisen silmälasioston päivämäärästä. 

- Yksityisten lääkäriasemien perimistä laitosmaksuista 150 euron enimmäismäärään saakka 

korvauskertaa kohti.  
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- 100 % lääkärin määräämästä, psykologin tai psykoterapeutin antaman terapian kustannuksista 

silloin, kun terapia on kyseiselle jäsenelle myös Kelan kuntoutusvaroista korvattavaa; kuitenkin 

enintään 24 hoitokerralta kalenterivuodessa.  

Huom! Sairauskassan korvaus lasketaan alkuperäisestä kustannuksesta, jonka jälkeen 

korvauksesta vähennetään muun lain mukaiset korvaukset (esim. Kelan maksama korvaus) 

Esimerkki; lääkärinpalkkion kustannus 100 €, josta 90 % = 90 €. Tästä summasta vähennetään 

kelakorvaus (esim. 16,50 €) ja loppuosa on sairauskassan lisäetuutta. 

100 €:sta 90 % = 90 € - kelakorvaus 16,50 € = sairauskassan lisäetuus 73,50 € 

 

Sairauskassa EI korvaa mm: 

- Toimistomaksuja, laskutuslisiä, viivästyskorkoja, pysäköintimaksuja ym.  

- Käsikauppalääkkeitä, vitamiineja, rokotuksia, luontaistuotteita ym. Sairauskassa ei myöskään 

korvaa lääkkeitä, joista Kela ei korvaa, vaikkakin lääke olisi reseptilääke. 

- Lääkärinlausuntoja, jotka on kirjoitettu vakuutusyhtiötä, eläkettä, kuntoutusta, verotusta, 

ajokorttia yms. varten 

- Katkaisuhoitoa 

- Yksityisessä hoitolaitoksessa annetuista lääkehoidoista perittyjä toimenpidemaksuja, esim. 

kortisonipiikistä perittyjä maksuja.  , v 

i 
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Varsinaiset jäsenet 

- Ari Juhola, Puheenjohtaja, Euroports Rauma Oy, Rauma                                               

puh. 0400 802 398, e-mail: ari.juhola@euroports.fi 

- Pasi Suonpää, varapj  Finnsteve Oy, Turku                                                                                                                      

puh. 050 565 7574,  e-mail: pasi.suonpaa@finnsteve.fi      

- Pauli Keränen    Herman Andersson Oy, Oulu                                              

puh. 040 541 1165, e-mail: ha.luottamusmies@hermanandersson.fi    

- Dennis Finnberg  Oy Hangö Stevedoring Ab, Hanko                                 

puh. 040 726 5707, e-mail: dennis.finnberg@hangostevedoring.fi 

- Jani Järvi  Euroports Rauma Oy, Rauma                           

puh. 040 577 4537, e-mail: jani.jarvi@euroports.fi   

- Juhani Autio  Oy M. Rauanheimo Ab, Kokkola                  

puh. 050 387 3319, e-mail: juhani.autio@mrauanheimo.fi 

- Matti Kuikko  Steveco Oy, Kotka 

puh. 050 378 6580, e-mail: matti.kuikko@kymp.net 

- Harri Kuusisto  Oy Hacklin Port Service Ltd, Mänytluoto 

puh. 050 553 6555  e-mail: harri.kuusisto@hacklin.fi 

 

- Varajäsenet 

- Juha Janhunen  Containersteve Oy Ab, Helsinki    
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puh. 040 700 6266                                  

- Ville Sädevuo,  Finnsteve Oy, Helsinki 

puh. 040 835 3080, e-mail: ville.sadevuo@finnsteve.fi  

- Jukka Määttänen Steveco Oy, Kotka 

puh. 050 372 6071,  e-mail: jukka.maattanen@steveco.fi 

- Jari Kallio,   Kemi Shipping Oy, Kemi,  

p. 050 402 1550, e-mail: jari.kallio@kemishipping.fi 
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