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TOIMINTAPIIRI JA JÄSENYYS
4 §
Kassan toimintapiirin muodostavat seuraavien yhtiöiden työsuhteessa olevat
henkilöt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.

Eltel Networks Pohjoinen Oy:n palveluksessa Kainuun Voima Oy:n
voimalaitoksella ja Kainuun Voima Oy:n Kajaanin kaukolämpötiimissä
työskentelevät henkilöt.
Fin-Terpuu Oy Kajaanin yksikkö.
Elementis Minerals B.V. Branch Finland.
Clean and Safe Lappalainen Oy.
Katera Steel Oy.
Kainuun Raskaskonehuolto Oy.
Tämän sairauskassan palveluksessa olevat henkilöt.
Terrafame Oy.
Sandvik Mining and Construction Finland Oy:n Terrafamen ja
Kajaanin toimipiste.
Kajaaniwood Oy.
LSAB Suomi Oy Kajaanin yksikkö.
Normaint Oy.
Teollisuuden Metsäpalvelu Oy,
kassaan kuuluvat vain ne henkilöt, jotka siirtyivät Silvesta Oy:n
palveluksesta Teollisuuden Metsäpalvelu Oy:n palvelukseen ja jotka
siirtymishetkellä olivat kassan jäseninä.

Edellä mainittuja yhtiöitä kutsutaan näissä säännöissä työnantajaksi.
Toimintapiiriin kuuluminen edellyttää, että henkilö saa työnantajalta tai sairauskassalta pääasiallisen toimeentulonsa. Jäsenyys kassassa on vapaaehtoinen.
Työntekijästä työnjohtajaksi tai toimihenkilöksi siirtyvällä henkilöllä on oikeus
säilyttää kassan jäsenyys.
Toimintapiiriin ei voi kuulua henkilö. joka on toisen sairaus- tai vakuutuskassan
jäsen.
Kassan hallituksen tehtävänä on todeta jäsenyyden edellytysten voimassaolo.
Kassan toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu henkilöt, joiden työsuhde on
tarkoitettu tilapäiseksi ja lyhytaikaiseksi, alle neljä kuukautta tai jotka saavat täyttä
lakisääteistä eläkettä tai kuntoutustukea.
Jäseneksi on liityttävä kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alettua.
Jäsenyys alkaa hakemista seuraavan kuukauden alusta.
Kassan toimintapiiriin kuuluvat myös henkilöt, jotka ovat palkattomalla vapaalla ja
haluavat ylläpitää oikeutta näiden sääntöjen mukaisiin lisäetuuksiin maksamalla
7 §:ssä määritellyn jäsenmaksun.
Hallitus voi erillisellä määräajaksi antamalla päätöksellä mahdollistaa jäsenyyden
hakemisen myös niille toimintapiirissä olevan työnantajan palveluksessa oleville
työntekijöille, jotka eivät ole aikaisemmin liittyneet kassan jäseniksi.
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VAKUUTUSMAKSUT
7 §
Kassan jäsenmaksu on 1,35 prosenttia jäsenen työnantajalta saamasta ennakkoperintälain (1118/1996) alaisesta palkasta, mutta työsuhdeoptioista ei jäsenmaksua
peritä.
Työsuhteen päättyessä maksettavasta lomakorvauksesta ja lomarahasta ei peritä
jäsenmaksua.
Palkattomalla vapaalla olevalta jäseneltä peritään 25,00 euroa kuukaudessa.
Jos palkaton vapaa alkaa tai päättyy kesken kuukauden, peritään jäsenmaksusta
suhteellinen osuus koko kuukauden maksusta.
Palkattoman vapaan aikainen jäsenmaksu sidotaan työntekijäin eläkelain
(395/2006) 96 §:n, 97 §:n ja 100 §:n mukaiseen palkkakertoimeen siten, että
tässä pykälässä olevat euromäärät vastaavat palkkakerrointa 1,417.
Kassan hallitus voi hakemuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisvelvollisuudesta pitkäaikaisen ulkomailla oleskelun ajaksi tai palkattoman vapaan
ajalle, siitä hetkestä kun jäsen antaa kirjallisen ilmoituksen.
Jäsenellä ei maksuvapautuksen aikana ole oikeutta näiden sääntöjen 13-15 §:n
mukaisiin etuuksiin.
Osaeläkettä saavalta jäseneltä peritään lisäksi 1,35 prosenttia hänen eläkkeestään,
mikäli hän jatkaa työskentelyään osa-aikaisena.
8 §
Työnantaja pidättää jäsenmaksun jäsenen palkasta palkanmaksun yhteydessä.
Jäsenmaksun tilitys kassalle tapahtuu ainakin kerran kuukaudessa.
Työnantajan palveluksessa osaeläkkeellä olevilta työntekijöiltä sairauskassa
laskuttaa jäsenmaksun eläkkeellä olon ajalta. Jäsenen on toimitettava
sairauskassalle jäsenmaksun määräämistä varten tarvittavat tiedot.
Mikäli jäsen laiminlyö jäsenmaksun maksamisen osaeläkkeestään yli kuukauden
ajalta, katsotaan hänen oikeutensa lisäetuuksiin päättyneen lopun osaeläkkeen
ajaksi.
Palkattomalla vapaalla olevat jäsenet maksavat jäsenmaksunsa hallituksen
määräämällä tavalla. Ajalta, jolta jäsenmaksun suorittaminen laiminlyödään, ei ole
oikeutta näiden sääntöjen mukaisiin lisäetuuksiin.
SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN TOIMINTA
10 §
Jäsenellä on oikeus saada sen mukaisesti kuin sairausvakuutuslaissa ja sen
nojalla annetuissa säännöksissä määrätään:
1) sairauden perusteella korvausta tarpeellisen sairaanhoidon kustannuksista;
2) sairaudesta johtuvasta työkyvyttömyydestä päivärahaa;
3) raskauden ja synnytyksen perusteella korvausta niistä johtuvista tarpeellisista
kustannuksista;
4) äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaa sekä erityisäitiysrahaa;
5) erityishoitorahaa;
6) ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain
(101/2001) 18 §:ssä tarkoitettua päivärahaa.
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LISÄETUUDET
13 §
Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle, jonka
terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi, sairauden hoitamiseksi sekä raskauden
ja synnytyksen johdosta on turvauduttava lääkärin, hammaslääkärin tai muun
asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon.
Näissä säännöissä tarkoitettuina korvattavina sairaudesta johtuvina kuluina ei
pidetä keinohedelmöityksestä eikä lapsettomuuden hoitoon liittyviä kustannuksia.
Korvausta maksetaan siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen,
jäsenen terveydentilaa kuitenkaan vaarantamatta, olisi tullut maksamaan.
Näissä säännöissä tarkoitettuna lääkärinä pidetään myös hammaslääkäriä.
Suoritettavasta korvauksesta tehdään ennen sen maksamista 16 §:ssä tarkoitettu
vähennys.
Kustannuksina korvataan:
1 a) 80 % lääkärinpalkkiosta. Ei kuitenkaan yksityishammaslääkärinpalkkiota, joka
korvataan 8 kohdan perusteella, eikä hammashoitoon liittyvää muuta lääkärin
palkkiota.
b) Leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittyä lääkärinpalkkiota
ei korvata.
c) Avoterveydenhuollon palvelusta terveyskeskuksessa peritty muusta kuin
hammashoidosta johtuva maksu, sarjahoitomaksu, sairaalan poliklinikkamaksu
sekä päiväkirurgiasta peritty maksu enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) mukaisiin enimmäismääriin saakka.
d) sairauden hoitoon liittyvistä lääkärinlausunnoista peritty maksu.
2 a) Sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksu enintään keskussairaalan
muun kuin psykiatrisen toimintayksikön alimman maksuluokan mukaiseen määrään
saakka. Korvausta suoritetaan enintään 180 vuorokaudelta saman sairauden
johdosta.
b) kumotaan 1.10.2020.
c) Yksityisen sairaanhoitolaitoksen perimistä maksuista ei korvata.
d) Kotisairaanhoidosta peritty maksu enintään sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) mukaisiin enimmäismääriin
saakka.
3 a) 80 % lääkärin ja rajoitetun lääkkeen määräämisoikeuden saaneen
terveydenhuollon ammattihenkilön määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista silloin kun ne ovat myös
sairausvakuutuslain nojalla korvattavia. Korvaus lasketaan siitä hinnasta (viitehinta),
josta sairausvakuutuslain mukainen korvaus on laskettu. Tästä poiketen lääkekustannuksista maksetaan 80 % korvaus myös sairausvakuutuslain mukaisen
alkuomavastuun osalta.
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b) Lääkärin ja rajoitetun lääkkeen määräämisoikeuden saaneen terveydenhuollon ammattihenkilön määräämät ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeet
kokonaan, mikäli jäsenellä on kyseisestä lääkkeestä oikeus sairausvakuutuslain
mukaiseen ylempään erityiskorvaukseen. Korvaus lasketaan siitä hinnasta
(viitehinta), josta sairausvakuutuslain mukainen korvaus on laskettu. Tästä poiketen
lääkekustannuksista maksetaan korvaus myös sairausvakuutuslain mukaisen alkuomavastuun osalta.
c) lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet, niitä vastaavat tuotteet ja perusvoiteet
sairausvakuutuslain mukaisen vuotuisen omavastuuosuuden ylittymisen jälkeen,
silloin kun lisäkorvausta on saatu sairausvakuutuslain nojalla.
d) 80 % lääkärin yksityisvastaanotollaan antamista lääkeainepistoksista,
(jotka eivät muutoin ole korvattavia).
e) 50 % lääkärin ja rajoitetun lääkkeen määräämisoikeuden saaneen terveydenhuollon ammattihenkilön määräämistä lääkkeistä, jotka eivät ole sairausvakuutuslain nojalla korvattavia ja joista ei ole saatu lainkaan sairausvakuutuslain mukaista
korvausta. Korvaus lasketaan viitehinnasta. Lisäetuutena korvataan kunakin
kalenterivuonna ostettujen lääkkeiden kustannuksista enintään 1000,00 euroa.
Em. 3 d ja 3 e kohdissa hoitokuluina ei korvata rokotus-, tupakanvieroitus-,
erektiohäiriö-, ehkäisy- eikä laihdutusvalmisteita.
4 a) 85 % lääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista, patologian alaan
kuuluvista tutkimuksista näytteenottoineen sekä radiologisista tutkimuksista ja
toimenpiteistä, valohoidosta perityistä maksuista silloin, kun tutkimus- ja hoito on
myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.
b) 70 % lääkärin määräämistä fysioterapeuttisista tutkimuksista ja
fysioterapiasta yhdellä hoitomääräyksellä kymmenestä hoitokerrasta silloin, kun
tutkimus tai hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.
c) Lääkärin määräämä julkisen terveydenhuollon yksikössä annettu
fysioterapia ja tehty fysioterapeuttinen tutkimus, josta on peritty sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) 2 luvun
mukainen maksu kokonaan.
d) Lääkärin määräämä julkisen terveydenhuollon yksikössä tehty laboratorioja radiologinen tutkimus sekä patologian alaan kuuluva tutkimus (josta peritty
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 912/1992
2 luvun mukainen julkisen terveydenhuollon yksikön kustannusten suuruinen
maksu) kokonaan.
e) 50 % laillistetun hierojan tai fysioterapeutin suorittamasta hieronnasta ilman
lääkärin lähetettä kuitenkin niin, että kunakin kalenterivuonna annetusta hieronnasta
korvataan enintään 10 kertaa lisäetuudesta.
Em. 4 e) kohdan kustannuksia korvataan kalenterivuoden aikana annetuista
hoidoista kuitenkin enintään 350,00 euroa lisäetuudesta
5/7

5 a) Kassan jäsenelle aiheutuneet, kassan hallituksen antamien yleisohjeiden
mukaiset sairaanhoidon tai lääkärin määräämien apuvälineiden ja muiden laitteiden
hankkimisen tai ylläpitämisen kannalta välttämättömät matkakustannukset halvinta
kulkutapaa käyttäen, ellei muuta matkustustapaa sairauden laadusta tai liikenneolosuhteista johtuen ole pidettävä välttämättömänä. Korvaus suoritetaan niistä
matkoista, jotka ylittävät sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuosuuden.
Korvausta ei kuitenkaan suoriteta niistä taksilla tehdyistä matkoista, joita ei ole
tilattu Kelan osoittaman keskitetyn tilausvälityskeskuksen kautta ja jotka eivät
kerrytä jäsenen vuotuista matkojen omavastuu osuutta.
b) Lääkärin tai muun 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön käynnistä potilaan luona johtuvat matkakustannukset. Korvaus suoritetaan niistä matkoista, jotka ylittävät sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuosuuden.
c) Kassan hallituksen antamien yleisohjeiden mukaiset tarpeelliset majoittumiskustannukset, mikäli jäsen on korvattavan matkan aikana joutunut yöpymään
tutkimus- ja hoitolaitoksen potilaita varten järjestetyssä majoituspaikassa.
d) Kassan jäsenelle aiheutuneet, kassan hallituksen antamien yleisohjeiden
mukaiset, kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain
(610/1991) kannalta välttämättömät matkakustannukset halvinta kulkutapaa
käyttäen, ellei muuta matkustustapaa sairauden laadusta tai liikenneolosuhteista
johtuen ole pidettävä välttämättömänä. Korvaus suoritetaan niistä matkoista, jotka
ylittävät sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuosuuden ja jotka kerryttävät
vuotuista matkakattoa.
6) 80 % lääkärin määräämien tarpeellisten tukisidosten, tukiliivien ja -sukkien,
tukipohjallisten, jalkatukien sekä apuvälineiden hankinnasta 150,00 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.
Apuvälineinä korvattavat lääkärin määräämät tukipohjalliset ja tukisukat korvataan kuitenkin aikaisintaan kahden vuoden välein ottaen huomioon 150,00
euron enimmäiskorvauksen määrä.
7) Suomesta ostetuista silmälaseista ja/tai piilolinsseistä, ei kuitenkaan aurinkolaseista korvataan, jos ne ovat lääkärin tai optikon määräämät, alla olevilla korvausja enimmäismäärillä. Korvauksen edellytyksenä on, että linssit on hiottu optisesti
näkökykyä korjaaviksi.
Silmälasirahaa vastaavan summan voi halutessaan käyttää myös silmien taittovirheiden korjausleikkaukseen. Tällöin korvaussummat ja korvauksen uudelleen
saamisen edellytykset ovat samat kuin silmälasi/piilolinssihankinnan osalta.
a) ensimmäinen silmälasikorvaus:
Jäsenelle, joka on maksanut sairauskassan jäsenmaksua vähintään
yhden vuoden ajan yhtäjaksoisesti välittömästi ennen korvaustapahtumaa,
korvataan silmälaseista/piilolinsseistä 85 %, kuitenkin enintään 350,00 euroa
korvauskertaa kohden.
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b) seuraava silmälasikorvaus kahden vuoden kuluttua:
Enimmäismäärään oikeuttava korvaus voidaan suorittaa uudelleen, jos uudet
silmälasit/piilolinssit on hankittu sen jälkeen, kun on kulunut vähintään kaksi vuotta
edellisestä korvauskerrasta. Korvauksen edellytyksenä on tällöin, että jäsen on
maksanut jäsenmaksua välittömästi ennen korvaustapahtumaa edeltäneen kahden
vuoden yhtäjaksoiselta ajalta. Jäsenelle korvataan silmälaseista/piilolinsseistä 85 %
kuitenkin enintään 350,00 euroa korvauskertaa kohden.
c) tai seuraava silmälasikorvaus kolmen vuoden kuluttua:
Enimmäismäärään oikeuttava korvaus voidaan suorittaa uudelleen, jos uudet
silmälasit/piilolinssit on hankittu sen jälkeen, kun on kulunut vähintään kolme vuotta
edellisestä korvauskerrasta. Korvauksen edellytyksenä on tällöin, että jäsen on
maksanut jäsenmaksua välittömästi ennen korvaustapahtumaa edeltäneen kolmen
vuoden yhtäjaksoiselta ajalta. Jäsenelle korvataan silmälaseista/piilolinsseistä 85 %
kuitenkin enintään 450,00 euroa korvauskertaa kohden.
d) tai seuraava silmälasikorvaus neljän vuoden kuluttua:
Enimmäismäärään oikeuttava korvaus voidaan suorittaa uudelleen, jos uudet
silmälasit/piilolinssit on hankittu sen jälkeen, kun on kulunut vähintään neljä vuotta
edellisestä korvauskerrasta. Korvauksen edellytyksenä on tällöin, että jäsen on
maksanut jäsenmaksua välittömästi ennen korvaustapahtumaa edeltäneen neljän
vuoden yhtäjaksoiselta ajalta. Jäsenelle korvataan silmälaseista/piilolinsseistä 85 %
kuitenkin enintään 600,00 euroa korvauskertaa kohden.
e) Optikon perimästä näöntarkastusmaksusta korvataan näiden sääntöjen
mukaisen korvattavan silmälasi- tai piilolinssihankinnan yhteydessä 85 %.
8 a) 85 % yksityisen hammaslääkärin, yksityisen hammasteknikon ja
suuhygienistin suorittamasta hoitotyöstä peritystä palkkiosta tai maksusta.
Hoitotyönä pidetään myös hampaiden tutkimusta, oikomishoitoa, proteettisia
toimenpiteitä ja hammasteknistä työtä. Lisäetuutena korvataan kunakin kalenterivuonna annetuista hoidoista aiheutuneista kustannuksista enintään 350,00 euroa.
Korvauksen edellytyksenä on, että henkilö on kuulunut kassaan ja maksanut
jäsenmaksua yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan.
b) Julkisen terveydenhuollon yksikössä annetusta hammashoidosta
perityt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen
912/1992 mukaiset palkkiot ja maksut kokonaan, kuitenkin kunakin kalenterivuonna annetuista hoidoista enintään 350,00 euroa.
9) 60 % lääkärin määräämästä jalkahoidosta diabeetikolle kerran vuodessa.
Korvauksen edellytyksenä on, että jäsenellä on erityiskorvausoikeus diabetekseen.
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