
TAMFELTIN SAIRAUSKASSA     15.12.2020 

 
MAKSETTAVAT ETUUDET 1.1.2021 ALKAEN 
 
POLIKLINIKKA- , TERVEYSKESKUS-  YM.  VASTAAVAT  MAKSUT 
• terveyskeskusmaksu, sairaalan poliklinikkamaksu ja päiväkirurgiasta peritty maksu 

• leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä peritty lääkärinpalkkio, jos hallitus jäsenen hakemuk-
sesta päättää siihen suostua joko kokonaan tai osaksi. Hakemuslomakkeita saa palvelupisteestä. 

 
SAIRAALAN JA KUNTOUTUSLAITOKSEN, KOTISAIRAANHOIDON HOITOPÄIVÄMAKSUT 
• enintään 20 vrk:lta saman sairauden johdosta kalenterivuodessa 

• kuntoutuslaitoksen hoitopäivämaksu edellä mainittuun määrään saakka, jos hallitus jäsenen hakemuksesta 
päättää siihen suostua. 

• yksityisen sairaanhoitolaitoksen maksu joko kokonaan tai osaksi,  jos hallitus jäsenen hakemuksesta  päättää 
siihen suostua. Hakemuslomakkeita saa palvelupisteestä. 

 
LÄÄKKEET  
• Sairausvakuutuslain mukaista alkuomavastuuta ei korvata 

• Alkuomavastuun täytyttyä 75 % lääkärin määräämistä sairausvakuutuslain mukaan peruskorvattavista 
lääkkeistä ja alemman erityis-korvauksen piiriin kuuluvista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä 
vastaavista  tuotteista ja perus-voiteista silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla. 
Kassan korvaus lasketaan siitä hinnasta (viitehinta), josta myös sairausvakuutuslain mukainen korvaus 
lasketaan. Korvausta ei kuitenkaan suoriteta ylemmän erityiskorvauksen piiriin kuuluvista lääkkeistä eikä 
sairausva-kuutuslain mukaisen vuotuisen omavastuuosuuden ylittävistä lääkkeistä. Viitehintaa kalliimmista 
vaihto-kelpoisista lääkkeistä jäsenen on maksettava itse hinnanerotus ellei reseptissä ole lääkärin 
merkintää vaihtokiellosta. 

• 75 % Kelan korvauksien ulkopuolelle jäävistä muista reseptilääkkeistä, jos hallitus jäsenen hakemuksesta 
päättää siihen suostua. Hakemuslomakkeita saa palvelupisteestä. 

 

Sairauskassan jäsenkorttia esittämällä lääkkeet voit ostaa laskuun Apteekki Ideaparkin, Bonusapteekin, 
Kaukajärven, Apteekki Koilliskeskuksen (ent. Keskustorin apteekki), Peltolammin, Pirkkalan 1. apteekin, Atalan, 
Lielahden, Kangasalan, Syke apteekin, Tammedi apteekin, Tesoman, Turtolan, Villilän ja Yliopiston apteekeista. 
Ellet asioi sopimusapteekeissa, pyydä apteekkia tulostamaan laskelma lääkeostoista kassakuitin liitteeksi ja 
toimita kuitti laskelmineen sairauskassan postilaatikkoon korvauksen hakemista varten.  Kela-kortti on oltava 
mukana lääkkeitä ostettaessa. 

 
     YLEISLÄÄKÄRIN PALKKIO 

75 % yleislääkärin palkkiosta 100 euroon saakka kalenterivuodessa silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain 
nojalla korvattavaa. Kassan maksama %-korvaus lasketaan bruttosummasta, minkä jälkeen siitä vähenne-
tään Kelan korvaus. 
 

    ERIKOISLÄÄKÄRIN PALKKIO 
75 % erikoislääkärin palkkiosta 250 euroon saakka kalenterivuodessa silloin, kun hoito on myös sairausvakuu-
tuslain nojalla korvattavaa. Kassan maksama %-korvaus lasketaan bruttosummasta, minkä jälkeen siitä 
vähennetään Kelan korvaus. 
  

FYSIOTERAPIA 
75 % lääkärin määräämästä fysioterapiasta ja fysioterapeuttisista tutkimuksista enintään 300 euroon saakka 
kalenterivuodessa, kun tutkimus tai hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa. Kassan maksama  
%-korvaus lasketaan bruttosummasta, minkä jälkeen siitä vähennetään Kelan korvaus. 

 

• Tamfeltin sairauskassan jäseniä ovat Valmet Technologies Oy:n, Kudokset-liiketoimintayksikön 
Tampereen tehtaan työntekijät. Kassaan eivät kuitenkaan kuulu tarvittaessa töihin kutsuttavat  
harjoittelijat tai henkilöt, joilla on määräaikainen, enintään 4 kuukautta kestävä työsuhde.  

• Jäsenyys on pakollinen. 

• Jäsenmaksu on 1,25  % ennakonpidätyksen alaisesta ansiosta, kuitenkin enintään 45 euroa/kk ja se 
peritään palkanmaksun yhteydessä. 

• Korvaukset maksetaan jäsenen pankkitilille. 

• Korvaus on haettava 6 kk:n kuluessa maksun suorittamisesta. 

• Vuorotteluvapaan, yli 30 vrk kestävän lomautuksen, hoitovapaan, opintovapaan tai muun palkattoman vapaan ajalta 
korvauksia ei makseta. Palkattomalla vapaalla olevalle jäsenelle suoritetaan kassan etuuksia, jos hän ilmoittaa 
halukkuutensa jäsenmaksun maksamiseen koko palkattoman vapaan ajalta. Ilmoitus on tehtävä 30 vuorokauden kuluessa 
palkattoman vapaan alkamisesta. Palkattomalla vapaalla olevan jäsenmaksu on kiinteä 45,00 euroa kuukaudessa.  

• Jos jäsen on palkattomalla vapaalla sairauden tai synnytyksen vuoksi, korvaukset maksetaan normaalisti. 
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ORVAUS ON HAETTAVA 6 KK:N KULUESSA MAKSUN SUORITTAMISESTA. 
 
 
 

•  

• Etuutta on haettava 6 kk:n kuluessa maksun suorittamisesta. 
 



 
RADIOLOGISET TUTKIMUKSET 

75 % lääkärin määräämistä radiologisista tutkimuksista 300 euroon saakka kalenterivuodessa silloin, kun hoito on 
myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa. Kassan maksama %-korvaus lasketaan bruttosummasta, minkä 
jälkeen siitä vähennetään Kelan korvaus. 
  

KLIINISET RASITUSKOKEET JA ENMG-TUTKIMUS 
• 75 % lääkärin määräämistä kliinisistä rasituskokeista ja ENMG-tutkimuksista 250 euroon saakka kalenteri-

vuodessa silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa. Kassan maksama %-osuus 
lasketaan bruttosummasta, minkä jälkeen siitä vähennetään Kelan korvaus. 

 

AKUPUNKTIO-, KIROPRAKTIIKKA- , OSTEOPATIA-,  LYMFATERAPIA-  JA NAPRAPATIAHOITO, 
HIERONTA SEKÄ  JALKAHOITO  
• 75 % yhden vuoden kassaan kuuluneelle jäsenelle akupunktio-,  kiropraktiikka-, osteopatia-, naprapatia-, 

lymfaterapia- ja hierontahoidosta  200 euroon saakka kalenterivuodessa 

• 75 % yhden vuoden kassaan kuuluneelle jäsenelle jalkahoidosta  100 euroon saakka kalenterivuodessa, 
Jalkahoidon antajan tulee olla asianomaisen ammattikoulutuksen saanut henkilö, joka on merkitty 
Valviran ylläpitämään ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.  

 

HOITO- JA APUVÄLINEET 
• lääkärin määräämistä sidoksista, kenkien tukipohjallisista ja niihin liittyvistä arvioinneista, lääkärin määrää-

mistä  yksilöllisistä hoitosukista ja apuvälineistä yhteensä 300 euroon saakka kalenterivuodessa 

• lääkärien määräämien hoitovälineiden, laitteiden ja mittarien hankinta joko kokonaan tai osaksi,  jos hallitus 
jäsenen hakemuksesta päättää siihen suostua. Hakemuslomakkeita saa  palvelupisteestä. 

     Lääkärin määräys on hankittava ennen etuuteen oikeuttavaa tapahtumaa.  
 
SILMÄLASIT, LASERLEIKKAUS 

     Silmälasikorvaus maksetaan vain yksistä laseista. 

• vähintään kaksi (2) vuotta kassaan kuuluneelle jäsenelle lääkärin tai optikon määräämien silmälasien tai 
piilolasien hinnasta 85 % joka toinen vuosi 350 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti. Jos 
jäsen hankkii silmälasit joka kolmas vuosi, hänelle korvataan silmälasien tai piilolasien hinnasta 85 % 525 
euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti. Korvauksen edellytyksenä on, että silmälasien linssit 
on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi.  

• silmien laserleikkauksesta 1000 euroa,  jos jäsen kyseisenä vuonna on oikeutettu silmälasien hankintaan.  
Jos jäsenelle maksetaan korvausta silmien laserleikkauksesta, hän on oikeutettu uuteen korvaukseen viiden 
vuoden kuluttua edellisestä laserleikkauksen korvaamisesta. Myös silmälasien tai piilolasien korvaukseen hän    
oikeutettu  viiden vuoden kuluttua laserleikkauksen korvaamisesta.   

 
HAMMASHOITO 
• 350 euroa  kalenterivuodessa 

Maksukuitista pitää ilmetä, että  kuluista on vähennetty Kelan osuus.  
 

HAUTAUSAVUSTUS 
jäsenen kuoltua kuolinpesälle 1000 euroa 

 

MUU KUSTANNUS 
lääkärin määräämästä tarpeellisesta hoidosta tai tutkimuksesta johtuva muu kustannus, jos hallitus yksittäis- 
tapauksissa ja erittäin painavista syistä katsoo siihen kohtuulliseksi suostua. Hakemuslomakkeen voi tulostaa 
nettisivuilta tai hakea ilmoitustaululta.  

        

Sairauskassassa palvelee  
Kassanjohtaja Taina Tuominen  050-3173884 
Vakuutussihteeri Hanna Hautamäki  050-5056394 

Sähköpostia voit lähettää milloin vain osoitteisiin 
tamfeltinsairauskassa@gmail.com 
taina.tuominen@mogrouppartners.com 
hanna.hautamaki@mogrouppartners.com 

Postiosoite:  Tamfeltin sairauskassa, c/o Lokomon Sairauskassa, PL 306, 33101 Tampere 
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