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YLEISOHJE VUODELLE 2019 
 
 
Sairauskassa korvaa voimassaolevien sääntöjen mukaisesti:  
 

1. Lääkärin- ja erikoislääkärinpalkkiosta  70% enimmäiskorvausmäärä 150 € / kerta, 
sairausvakuutusosuus kassan hyväksi. Toimistomaksut (esim. 5 € - 20 €) eivät ole korvattavia. 

2. Lääkärin määräämät sairausvakuutuksen korvaamat lääkkeet 100 % alkuomavastuun täytyttyä (50€), 
alkuomavastuuta ei korvata. Mainitse apteekissa olevasi Sairauskassa Kometin jäsen! 

3. Sairaalamaksut, enintään 90 vrk, alimman taksan mukaan, sekä sairaalassa perittävä perusmaksu 
100 %:sti, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuksen nojalla  

4. Poliklinikkamaksut 100 %, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuksen nojalla (vuonna 2019 
41,20 €) 

5. Terveyskeskusmaksut 100 %, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuksen nojalla (vuonna 2019 
lääkärikäynti 20,60 € ensimmäiseltä kolmelta käyntikerralta. Erikoislääkärikäynti vuonna 2019 41,20 
€/ kerta) 

6. Lääkärin määräämät laboratoriotutkimukset, patologian alaan kuuluvat tutkimukset näytteenottoineen 
sekä radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet 330 €/ kerta, yhteensä enintään 1 000 euroa/ vuosi. 
Laboratoriotutkimuksissa 50% omavastuu yksityissektorilla, julkisen sektorin laboratoriotutkimuksen 
korvataan 100%:sti. 

7. Lääkärin määräämä kynsien ureahoito 70 %  

8. Kolme vuotta kassaan kuuluneelle lääkärin määräämä fysioterapia 70 %, kun korvausta on saatu 
myös sairausvakuutuksen nojalla, enimmäiskorvausmäärä 500 € / vuosi 

9. Kolme vuotta kassaan kuuluneelle työterveyshoitajan määräämä hieronta Valviran hyväksymän 
ammattikoulutuksen saaneella hierojalla, omavastuu 30 prosenttia. Korvaus enintään 300 euroa 
vuodessa. 

10. Lääkärin määräämät apuvälineet 50% enimmäiskorvausmäärä 200 € / kerta / 3 vuoden välein  

11. Matkakorvaukset 100 %, edellyttäen Kelan korvausta  

12. Kolme vuotta kassaan kuuluneelle hammashoito 400 € / vuosi. Kassa korvaa yksityissektorilla 70%, 
julkisen puolen käynnit korvataan 100%:sti.   

13. Kolme vuotta kassaan kuuluneelle lääkärin tai optikon määräämien yksitehosilmälasit 70% enintään 
400 euron enimmäismäärään saakka tai monitehosilmälasit 70% enintään 700 euron 
enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti kolmen vuoden välein.  

14. Lasertoimenpiteestä korvataan 900 euroa sis. kaikki kulut. Edellyttäen, että silmälasikorvaus on 
käytettävissä. Korvauskertymäkausi leikkauksen jälkeen kuusi (6) vuotta.  

15. Lääkärin suorittaman toimenpiteen yhteydessä peritystä laitos- tai vastaavasta maksusta korvataan 
enintään päiväpolikliinisen hoidon maksua vastaava summa (vuonna 2019 135,10 €) 

16. Vähintään kolme vuotta kassaan kuuluneelle korvataan työnantajan työterveyslääkärin 
hoitomääräyksen mukaisesti psykologin/ psykoterapeutin antamasta hoidosta enintään 70 prosenttia/ 
5 kertaa vuodessa. Korvausta voidaan suorittaa uudelleen, kun on kulunut vähintään vuosi edellisestä 
korvauksesta. Lisäksi lisäetuutena korvataan psykiatrian erikoislääkärin määräämästä 
psykoterapiasta peritystä maksusta 70 prosenttia, enintään 10 kertaa vuodessa, kun korvausta on 
saatu myös sairausvakuutuslain nojalla.   

 

HUOM!  

 

- Sairauskassan yhteistyö/sopimuspaikat löydät osoitteesta www.komet.fi. Mainitse olevasi 
Sairauskassa Komet:n jäsen! 

 

- Kassan jäsenen jäädessä palkattomalle vapaalle (esimerkiksi opinto-, vuorottelu-, äitiysvapaa) on 
etuudet mahdollista säilyttää voimassa suorittamalla jäsenmaksu sairauskassalle. Ole yhteydessä 
kassanjohtajaan! 
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