
 

 

 

 

 

 

 

 

 

YLEISOHJE KASSAN ETUUKSIIN 

(korvauksiin vaikuttavat muutokset esillä punaisella) 

19.1.2023 

  



 

KORVATTAVAT KUSTANNUKSET: 

Lääkärinpalkkio 

70 %, silloin kun vastaanottokäynnistä on saatu korvausta sairausvakuutuslain nojalla, 150 euron 

enimmäismäärään saakka. Ei kuitenkaan hammaslääkärinpalkkiota, joka korvataan kohdan 3 

perusteella, eikä hammashoitoon liittyvää muun lääkärin palkkiota. Leikkauksesta tai siihen 

verrattavasta toimenpiteestä perittyä palkkiota ei myöskään korvata. 

 

Julkinen terveydenhuolto 

100 % julkisen terveydenhuollon muun kuin hammashoidon asiakasmaksuista (hammashoito 

korvataan kohdan 3. Hammashoito mukaan). Korvausta maksetaan enintään sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) mukaisista enimmäismääristä. 

 

Julkisen sektorin asiakasmaksuina korvataan: 

• Poliklinikkamaksu  

• Terveyskeskusmaksu 

• Lääkärintodistus ja lausunto siltä osin, kun se ei kuulu ajokortin uusimiseen. 

• Päivystyskäynti 

• Ensihoito 

• Sairaankuljetuksen maksut 

• Laboratoriotutkimukset lääkärin määräyksestä  

• Päiväkirurginen, sairauden hoidon osalta 

• Sairaalan ja psykiatrisen hoidon hoitopäivämaksu enintään 90 vuorokaudelta saman 

sairauden johdosta. 

• Päivä- tai yöhoito sairaalassa 

• Kuntoutuksen käyntimaksu lääkärin määräyksestä 

• Yksilöllinen fysioterapia 

• Sarjahoidot 

• Tilapäinen kotisairaanhoito 

• Hoitajakäynnit 

• Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet 

 



 

Hammashoito 

Julkisen puolen hammashoito korvataan 100 %:sti ja yksityisen sektorin hammashoito 70 %:sti. 

Kalenterivuonna annetusta hoidosta aiheutuneista kustannuksista korvataan: 

alle 12 kuukautta kassaan kuuluneelle enintään 100 euroa, 

vähintään 12 kuukautta kassaan kuuluneelle enintään 200 euroa, 

vähintään 24 kuukautta kassaan kuuluneelle enintään 300 euroa ja 

vähintään 36 kuukautta kassaan kuulumisen jälkeen enintään 400 euroa. 

Hammashoidon korvaus koskee hammaslääkärin, hammasteknikon, hammashoitajan tai 

suuhygienistin palkkioita. 

 

Lääkkeet 

Lääkärin määräämät lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet, niitä vastaavat tuotteet ja perusvoiteet 

silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla. Sairausvakuutuslain mukainen 

lääkkeiden alkuomavastuu korvataan. Korvaus lasketaan siitä hinnasta, josta sairausvakuutuslain 

mukainen korvaus on maksettu. 

 

Yksityisen terveydenhuollon tutkimukset ja hoito 

Laitosmaksu 

yksityisen sairaanhoitolaitoksen maksu enintään 136,80 euroa/ käyntikerta.  

 

 Tutkimukset 

lääkärin määräämistä muista, kuin laboratoriotutkimuksista, yksityisellä sektorilla otetuista 

tutkimuksista 50 % enintään 200 euroa kalenterivuodessa. 

  

Laboratoriotutkimukset 

a) lääkärin määräämistä yksityisellä sektorilla otetuista laboratoriotutkimuksista, patologian alaan 

kuuluvista tutkimuksista näytteenottoineen 50 %, enintään 200 euroa kalenterivuodessa. 



 

b) 70 % hammaslääkärin, psykiatrian erikoislääkärin ja suu- ja leukakirurgin määräämistä 

laboratoriotutkimuksista, patologian alaan kuuluvista tutkimuksista ja radiologisista tutkimuksista 

vain silloin, kun korvausta saa myös sairausvakuutuslain nojalla. 

Julkisella puolella otetuista laboratoriotutkimuksista korvataan kohdan julkinen terveydenhuolto 

mukaisesti.  

 

Kuvantamiset 

100 % lääkärin määräämistä radiologisista tutkimuksista, ultraäänitutkimuksista ja toimenpiteistä 

Kuvantamistutkimusten osalta korvausta maksetaan enintään 330 € / kerta.  

 

Fysioterapia 

Lääkärin määräämästä fysioterapiasta, fysioterapeuttisista tutkimuksista 70 %. Kalenterivuonna 

annetusta hoidosta aiheutuneista kustannuksista korvataan: 

alle 12 kuukautta kassaan kuuluneelle enintään 200 euroa,  

vähintään 12 kuukautta kassaan kuuluneelle enintään 300 euroa,  

vähintään 24 kuukautta kassaan kuuluneelle enintään 400 euroa ja  

vähintään 36 kuukautta kassaan kuuluneelle enintään 600 euroa.  

 

Hieronta, naprapatia, osteopatia ja kiropraktiikka  

Työterveyshoitajan tai lääkärin määräämästä, hierojan, naprapaatin, osteopaatin ja kiropraktikon 

antamasta hoidosta korvataan 70 %. Kalenterivuonna annetusta hoidosta aiheutuneista 

kustannuksista korvataan: 

alle 12 kuukautta kassaan kuuluneelle enintään 150 euroa,  

vähintään 12 kuukautta kassaan kuuluneelle enintään 200 euroa,  

vähintään 24 kuukautta kassaan kuuluneelle enintään 250 euroa ja  

vähintään 36 kuukautta kassaan kuuluneelle enintään 300 euroa kalenterivuodessa.  

Hierojan, naprapaatin, osteopaatin ja kiropraktikon tulee olla kohdassa 11 tarkoitetun 

asianmukaisen ammattikoulutuksen saanut koulutettu hieroja, naprapaatti, osteopaatti tai 

kiropraktikko.  



 

 

Kelan kuntoutuspsykoterapia 

Kelan hyväksymän kuntoutuspsykoterapiapäätöksen saaneelle korvataan kelakorvauksen jälkeen 

vakuutetulle jäävästä omavastuuosuudesta 50 %, enintään 700 € vuodessa. 

 

Psykologi, psykoterapia ja lyhytterapia 

Kassaan kuuluvalle korvataan työnantajan työterveyslääkärin hoitomääräyksen mukaisesti 

psykologin tai psykoterapeutin antamasta hoidosta 70 prosenttia enintään 150 € kerta ja enintään 

1000 euroa kalenterivuodessa.  

 

Sytostaatti- ja keinomunuaishoidot 

70 % lääkärin määräämästä sytostaatti- ja keinomunuaishoidosta, sekä valohoidosta enintään 1000 

€ vuodessa.  

 

Muut korvattavat kustannukset 

Matkat  

Sairaanhoidon, lääkärin määräämien apuvälineiden tai laitteiden hankkimisen tai ylläpitämisen 

kannalta välttämättömät matkakustannukset silloin kun korvausta on saatu myös 

sairausvakuutuslain nojalla.  

 

Apuvälineet 

lääkärin määräämien  

• sidosten,  

• apuvälineiden,  

• tukipohjallisten,  

• hammaskiskojen,  

• tekojäsenten, 

• hoitovälineiden, 



 

• laitteiden, 

• mittarien  

ensimmäinen hankkiminen joko kokonaan tai osaksi 70 %, enintään 200 euron 

enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti, jos niitä ei ole mahdollista saada joko 

pysyvästi tai tilapäisesti ilmaiseksi ja rajoittaen kassan vastuu enintään siihen määrään, jossa 

on otettu huomioon muualta saatavissa oleva korvaus tai maksualennus. Korvausta voidaan 

suorittaa uudelleen, jos vastaava on hankittu sen jälkeen, kun on kulunut vähintään kaksi 

vuotta edellisen vastaavan apuvälineen korvaamisesta. 

 

Silmälasit 

Vähintään kolme (3) vuotta kassaan kuuluneelle vakuutetulle 70 % lääkärin tai optikon määräämistä 

yksitehosilmälaseista enintään 300 euroa korvauskertaa kohti. Moniteholaseista korvaus enintään 

600 euroa korvauskertaa kohti. Korvauksen edellytyksenä on, että silmälasien linssit on hiottu 

optisesti näkökykyä korjaaviksi. Korvausta voidaan suorittaa uudelleen, kun on kulunut vähintään 

kaksi ja puoli (2,5) vuotta edellisten silmälasien korvaamisesta. 

 

Silmien laser-, linssi- ja kaihileikkaus 

Silmien leikkauksesta korvataan 900 euroa sisältäen kaikki leikkauksesta aiheutuneet kulut. 

Edellyttäen, että edellisetä silmälasikorvauksesta on kulunut kaksi ja puoli (2,5) vuotta. 

Toimenpiteen jälkeen silmälasikorvaus tai silmien laserleikkaus voidaan suorittaa uudelleen kuuden 

(6) kalenterivuoden jälkeen. 

 

 


