YLEISOHJE
HIETALAHDEN TELAKAN SAIRAUSKASSAN
JÄSENILLE
6.8.2020

YHTEYSTIEDOT
Postiosoite:
Hietalahden telakan Sairauskassa
PL 666
20101 TURKU
Käyntiosoite:
Meyer Turku Oy
Telakkakatu 1
20240 TURKU
Hakemukset voi jättää Helsinki Shipyard Oy:ssä työsuojeluvaltuutetun toimiston
(71-101) läheisyydessä olevaan postilaatikkoon tai terminaalin pääsisäänkäynnin
ala-aulassa olevaan postilaatikkoon (42-128), josta ne toimitetaan postin välityksellä
sairauskassaan.

Puhelimitse tavoitat meidät numerosta:
050 362 8728
Palvelemme:
ma – to 9.00 - 12.00 ja
pe
9.00 - 12.00

13.00 - 15.00

Sähköposti: sairauskassa.laiva@kela.fi
Kotisivut:
https://www.hietalahdentelakansairauskassa.fi/

HALLITUS 2020:
varsinainen jäsen

varajäsen

Markku Kyröläinen, puheenjohtaja
p. 044 769 7932
markku.kyrolainen@helsinkishipyard.fi

Pertti Vuolle

Ilpo Haaja
Heidi Hanski
Seppo Rokkanen, varapj
Paula Väisänen

Kimmo Ilmonius
Esa Zuban
Jukka Inkeroinen
Niklas Björk

JÄSENYYS
Kassan jäseniä ovat kaikki sääntöjen 4 §:ssä mainitut henkilöt,
jotka saavat työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa.
Jäseniä eivät kuitenkaan ole henkilöt, joiden työsuhteen kesto
on alle 4 kuukautta.
Sairauskassan jäsenyys alkaa työsuhteen alkaessa ja päättyy työsuhteen
päättyessä tai kun pääasiallinen toimeentulo ei enää tule työnantajalta
(esim. määrä-aikaiset kuntoutustuet).

JÄSENMAKSU
Kassan jäsenmaksu on 1,5 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja
työnantaja perii sen suoraan palkasta.
Jäsenmaksu ei ole vähennyskelpoista verotuksessa.

KELA-KORTTI
Saat uuden, sairauskassan numerolla (48006) varustetun Kela-kortin noin kahden
viikon kuluessa jäsenyyden alkamisesta. Kortti postitetaan suoraan kotiin.
Hävitä vanha kela-kortti. Mikäli Kela-korttisi katoaa, ota yhteyttä sairauskassaan.

KORVAUKSET PALKATTOMAN LOMAN AIKANA
Korvauksia maksetaan palkattoman sairausloman, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan
aikana.
Lomautuksen, hoito-, opinto- tai vuorotteluvapaan aikana EI ole oikeutta sairauskassan
korvauksiin
Kts. säännöt 18 §.
POIKKEUKSENA ON HAMMASHOITO JA SIIHEN LIITTYVÄT
RÖNTGENTUTKIMUKSET, JOISTA MAKSETAAN KORVAUKSET NORMAALISTI
MYÖS LOMAUTUKSEN AIKANA.
TÄMÄ PÄÄTÖS ON VOIMASSA AJALLA 1.1.2020 – 31.12.2020.

KORVAUKSET LYHYESTI
Tässä kerromme lyhyesti sairauskassan maksamista yleisimmistä korvauksista.
Huomioithan, että Hietalahden telakan Sairauskassan säännöt ovat ensisijaiset tähän
lyhennelmään nähden.
Julkisen sairaanhoidon kustannukset, esim. sairaalan hoitopäivä- ja
100 %
poliklinikkamaksut sekä terveyskeskuksen käynti- ja vuosimaksut
(HUOM! Ei koske hammashoitoa)
Lääkkeet (Kela-korvattavat + alkuomavastuu 50 €)

100 %

Lymfa-, siedätys-, kryo ja valohoito (Kela-korvattavat)

100 %

Lääkärin määräämä jalkahoitajan antama hoito

100 %

Lääkärin käyntipalkkiot yksityisellä lääkäriasemalla (Kela-korvattavat)
(HUOM! Leikkaukset yksityisellä lääkäriasemalla kuitenkin aina
hallituksen harkinnan mukaan, lisätietoja saat sairauskassasta)

85 %

Psykoterapia (edellyttää Kelan kuntoutuspäätöstä)

85 %

Laboratorio-, röntgen-, ultraääni- ja magneettitutkimukset (Kela-korvattavat)

85 %

Tähystystutkimukset kehon luonnollisten aukkojen kautta

85 %

Lääkärin määräämä fysioterapia, hieronta, naprapatia- ja kiropraktiikkahoito
85 %
(hoidon antajalla on oltava asianmukainen ammattikoulutus)
max. 30 kertaa
kalenterivuodessa

HUOMIOI, ETTÄ MAKSETTAVASTA KORVAUKSESTA VÄHENNETÄÄN KELAKORVAUS.

Esimerkki:

kustannus

Kela-korvaus

sairauskassan
korvaus

jäsenen
omavastuu

lääkärin käyntipalkkio

100,00 €

16,50 €

68,50 €

15,00 €

(100 € x 85% - 16,50 € = 68,50 €)

Matkakustannukset lähimpään hoitopaikkaan halvinta kulkuneuvoa käyttäen,
jos kustannukset ylittävät sairausvakuutuslain mukaisen omavastuun.
Matkakustannukset erityiskulkuneuvoa käyttäen (esim. taksi tai oma auto), mikäli se
sairauden laadun tai liikenneolosuhteiden vuoksi on välttämätöntä.
Erityiskulkuneuvon tarpeellisuudesta on esitettävä lääkärin tai sairaanhoitolaitoksen
todistus, ja taksi on tilattava Kelan kanssa sopimuksen tehneestä
tilausvälityskeskuksesta.
Yksityisen lääkäriaseman perimät toimenpide- tai laitosmaksut

50 €/ hoitokerta

Lääkärin määräämien sidosten, apuvälineiden ja tekojäsenten
ensimmäinen hankkiminen

200 €

Hautausavustus

700 €

Hammashoidosta kalenterivuodessa
- 105 €
- 150 €
- 250 €

6 kk kassaan kuuluneelle
24 kk kassaan kuuluneelle
60 kk kassaan kuuluneelle

Silmälaseista tai piilolinsseistä
- 120 €
6 kk kassaan kuuluneelle
- 210 €
24 kk kassaan kuuluneelle
- Seuraavista korvaus kahden vuoden kuluttua edellisten hankkimisesta
Sairauskassa ei korvaa esimerkiksi:
-

toimistomaksuja, laskutuslisiä, viivästyskorkoja
kantamaksuja
parkkimaksuja
osteopaatin hoitoja
käsikauppalääkkeitä, vitamiineja, luontaistuotteita
rokotuksia
lääkärinlausuntoja, jotka on kirjoitettu ajokorttia tai vakuutusyhtiötä varten
optikon palkkioita
katkaisuhoitoa
keinohedelmöityshoitoja
kosmeettisia hoitoja tai toimenpiteitä

ALENNUKSET
Saat alennusta seuraavista paikoista, kun esität kela-korttisi kassalla ja kerrot olevasi
Hietalahden telakan Sairauskassan jäsen:
HAMMAS & HAMMAS HIETALAHTI
ei toimistomaksua
perushammashoidosta -15 %

HAMMASMEHILÄINEN
ei toimistomaksua
suun perustutkimus 49 €
yleishammaslääkärin toimenpiteet – 5 %

MEHILÄINEN
ei toimistomaksua
tutkimuksista alennusta

SAIRAALA EIRA
ei toimistomaksua
tutkimuksista alennusta

SYNLAB
ei toimistomaksua
tutkimuksista alennusta

SYNSAM
silmälaseista -30 %
aurinkolaseista -25 %
piilolaseista -25 %
Alennukset koskevat myös perheenjäseniä

TERVEYSTALO
ei toimistomaksua
tutkimuksista alennusta

KELAN ETUUDET

Sairauskassan kautta hoidetaan jäsenten sairausvakuutuslain mukaiset etuudet.
Näitä ovat:


sairaanhoitokorvaukset



lääkekorvaukset ja erityiskorvattavat lääkeoikeudet



kela-kortin tilaukset



sairauspäivärahat ja osasairauspäivärahat



erityishoitorahat



äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahat

Muut Kelan hoitamat etuudet, esim. asumistuet, eläkkeet, kuntoutukset ja toimeentulotuet
hoidetaan Kelan kautta.

