Sääntömuutosesitys (säännöt voimaan 1.1.2021 alk.)
Esitys koskee pykäliä 14 ja 18.
14§
Nyt:
Vakuutuskassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle, jonka terveyden
edistämiseksi ja ylläpitämiseksi, sairauden estämiseksi ja hoitamiseksi sekä raskauden tai synnytyksen
johdosta on turvauduttava lääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon.
Korvausta maksetaan siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen olisi tullut maksamaan.
Suoritettavasta korvauksesta tehdään ennen sen maksamista 16 §:ssä tarkoitettu vähennys.
Kustannuksina korvataan:
Kohtien 1-2 mukaisina kustannuksina korvataan enintään sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun asetuksen (912/1992) enimmäismäärän mukaisesti
1a) julkisen sairaalan ja siihen verrattavan sairaalan lyhytaikaisesta hoidosta perittävän hoitopäivämaksun
mukainen maksu;
1b) kuntoutuslaitoksen hoitopäivämaksu, mikäli hallitus yksittäistapauksessa katsoo kohtuulliseksi siihen
suostua;
2) julkisen sairaalan ja siihen verrattavan samaa palvelua tuottavan toimintayksikönpoliklinikka-, sarjahoito-ja
päiväkirurgiamaksu sekä edellä mainituissa yksiköissälääkärin kirjoittamasta B-lausunnosta peritty maksu.
Seuraavista, kohtien 3-8 kustannuksista, korvataan 50 % siten, että korvausten yhteissumma on enintään
500 euroa kalenterivuodessa
3) lääkärin määräämät ulkoiset tuki-ja liikuntaelinvaivoihin tarkoitetut sidokset ja tuet;
4) lääkärin määräämä lymfahoito, valohoito, fysioterapia ja fysioterapeuttiset tutkimukset;
5) hieronta. Hoidon antajan tulee olla merkitty Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin koulutetuksi
hierojaksi, fysioterapeutiksi tai kuntohoitajaksi. Hieronnan antajiksi hyväksytään myös vakuutuskassan
internet-sivuilla mainituissa hierontakouluissa annettu hierontahoito;
6) lääkärin tai optikon määräämät silmälasit ja piilolinssit ja näönkorjausleikkauksesta aiheutuneet
kustannukset. Lisäksi korvataan piilolinssien kanssa samalla kerralla ostetut piilolinssien hoitotarvikkeet.
Linssit tulee olla hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi. Aurinkolaseista ei makseta korvausta. Internetostoissa hakemukseen tulee liittää alle kaksi vuotta vanha optikon tai silmälääkärin antama määräys;
7) hampaiden ja suun hoidosta aiheutuneet kustannukset. Hoidon antaja voi olla hammaslääkäri,
erikoishammasteknikko tai suuhygienisti. Lisäksi korvataan purentakiskon ja protetiikan kustannukset sekä
hammaslääkärin määräämät suun ja hampaiden hoitoon liittyvät tutkimukset. Korvausta ei makseta
kosmeettisten toimenpiteiden kustannuksista;
8) jalkahoito, jonka on antanut Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin jalkaterapeutiksi tai
jalkojenhoitajaksi merkitty ammattihenkilö.

UUSI:
Vakuutuskassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle, jonka terveyden
edistämiseksi ja ylläpitämiseksi, sairauden estämiseksi ja hoitamiseksi sekä raskauden tai synnytyksen
johdosta on turvauduttava lääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon.
Korvausta maksetaan siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen olisi tullut maksamaan.
Suoritettavasta korvauksesta tehdään ennen sen maksamista 16 §:ssä tarkoitettu vähennys.
Kohtien 1-2 mukaisina kustannuksina korvataan enintään sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun asetuksen (912/1992) enimmäismäärän mukaisesti
1a) julkisen sairaalan ja siihen verrattavan sairaalan lyhytaikaisesta hoidosta perittävän hoitopäivämaksun
mukainen maksu;
1b) kuntoutuslaitoksen hoitopäivämaksu, mikäli hallitus yksittäistapauksessa katsoo kohtuulliseksi siihen
suostua;
2) julkisen sairaalan ja siihen verrattavan samaa palvelua tuottavan toimintayksikön poliklinikka-, sarjahoitoja päiväkirurgiamaksu sekä edellä mainituissa yksiköissälääkärin kirjoittamasta B-lausunnosta peritty maksu

Seuraavista, kohtien 3-11 kustannuksista korvataan 50 % siten, että korvausten yhteissumma on
enintään 600 euroa kalenterivuodessa
3) lääkärin määräämät ulkoiset tuki- ja liikuntaelinvaivoihin tarkoitetut sidokset ja tuet;
4) lääkärin määräämä lymfahoito, valohoito, fysioterapia ja fysioterapeuttiset tutkimukset;
5) hieronta. Hoidon antajan tulee olla merkitty Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin koulutetuksi
hierojaksi, fysioterapeutiksi tai kuntohoitajaksi. Hieronnan antajiksi hyväksytään myös vakuutuskassan
internet-sivuilla mainituissa hierontakouluissa annettu hierontahoito;
6) lääkärin tai optikon määräämät silmälasit ja piilolinssit ja näönkorjaus-leikkaukset. Lisäksi korvataan
piilolinssien kanssa samalla kerralla ostetut piilolinssien hoitotarvikkeet. Linssit tulee olla hiottu optisesti
näkökykyä korjaaviksi. Aurinkolaseista ei makseta korvausta. Internet-ostoissa hakemukseen tulee liittää alle
kaksi vuotta vanha optikon tai silmälääkärin antama määräys;
7) hampaiden ja suun hoito. Hoidon antaja voi olla hammaslääkäri, erikoishammasteknikko tai suuhygienisti.
Lisäksi korvataan purentakiskot ja protetiikkaa sekä hammaslääkärin määräämät suun ja hampaiden hoitoon
liittyvät tutkimukset. Korvausta ei makseta hammashoitovälineistä eikä kosmeettisista toimenpiteistä;
8) jalkahoito, jonka on antanut Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkitty ammattihenkilö;
9) punkki eli puutiaisaivotulehdus-, hepatiitti- ja pneumokokkirokote;
10) psykologin vastaanottokäyntipalkkio;
11) naprapaattinen, kiropraktinen ja osteopaattinen hoito. Hoidon antajan tulee olla merkitty Valviran
ammattihenkilöiden keskusrekisteriin naprapaatiksi, kiropraktikoksi tai osteopaatiksi.

Tutkimuksissa ja hoidoissa kustannuksen katsotaan syntyneen hoidon käyntipäivänä. Silmälasit,
piilolinssit, sidokset ja tuet sekä hierontasarjakortit korvataan ostopäivän mukaan.
18§
NYT:
Korvausta ei suoriteta siltä ajalta, minkä jäsen on yli kolme peräkkäistä kalenteripäivää:
1) palkattomasti pois työstä muun syyn kuin sairauden vuoksi;
2) pois työstään työnseisauksen tai lomautuksen vuoksi.
Ulkomailla aiheutuneita kustannuksista korvataan vain silloin, kun ne ovat sairausvakuutuslain mukaan
korvattavia
UUSI:
Korvausta ei suoriteta siltä ajalta, minkä jäsen on yli kolme peräkkäistä kalenteripäivää:
1) palkattomasti pois työstä muun syyn kuin sairauden vuoksi;
2) pois työstään työnseisauksen tai lomautuksen vuoksi.
Ulkomailla aiheutuneita kustannuksista korvataan vain silloin, kun ne ovat sairausvakuutuslain mukaan
korvattavia.
Edellä tarkoitetuissa tilanteissa 14 §:n mukaista korvausta voidaan kuitenkin suorittaa hallituksen harkinnan
mukaan käyttörahastosta.

