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SAIRAUSKASSA WALKIA 

Korvaukset ja yleisohjeet alkaen 13.2.2023 

Sairauskassa Walkia korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kohtuullisia kustannuksia. Kohtuullisina 

kustannuksina pidetään suorakorvaussopimuspaikkojen hintoja. Sairauskassalla on erilaisia 

suorakorvaussopimuksia useiden eri palveluntuottajien kanssa. Katso tarkemmat tiedot näistä paikoista 

verkkosivujen Sopimuspaikat-osiosta. 

Suorakorvaussopimus tarkoittaa, että kassan vakuutettu maksaa korvattavan kustannuksen 

omavastuuosuuden itse, ja palveluntuottaja laskuttaa kassasta sääntöjen mukaisen korvausosuuden. 

Korvaus sisältää mahdollisen kelakorvauksen ja kassan korvauksen. Suorakorvauksen saamiseksi 

vakuutetun pitää näyttää Kela-korttia, josta sairauskassan vakuutussuhde ilmenee. Kortin kääntöpuolella 

näkyy kassan numero 33302. Muu vakuutettu todistaa vakuutussuhteensa kassasta saamallaan valkoisella 

kortilla. 

Korvaushakemuksiin on liitettävä tarpeelliseksi katsottava selvitys kustannuksista. Useimmiten tarpeellinen 

selvitys tarkoittaa alkuperäistä laskua tai nimellistä erittelykuittia ja yksityisen palveluntuottajan 

tutkimuksen ja hoidon osalta lisäksi lääkärin lähetettä. Yleensä kuittia laskun maksamisesta ei tarvita. 

Korvausta sairaanhoidon kustannuksista on haettava 6 kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta. 

LÄÄKÄRINPALKKIOT 

Kassa korvaa 80 % yksityisen palveluntuottajan kelakorvattavasta lääkärin vastaanottokäyntipalkkiosta 

sekä lääkärinpalkkion osuudesta vastaanotolla tehtävissä pientoimenpiteissä ja muissa toimenpiteissä. 

Pientoimenpiteistä, leikkauksista ja niihin verrattavista kustannuksista korvataan enintään 6 500 euroa 

lääkärinpalkkion osuudesta. Kassan sääntöjen 13 §:ssä on määritelty erikseen ne lääkärinpalkkiot ja 

toimenpiteet, joista ei korvata. Toimenpiteisiin liittyviä laitosmaksuja tai muita vastaavia maksuja ja 

toimistomaksuja ei korvata.  

Sopimuspaikoissa ei korvattavien käyntien yhteydessä yleensä peritä toimistomaksuja, usein ei myöskään 

Kanta-maksuja (kts. lisätietoa verkkosivujen Sopimuspaikat-osiosta). 

TUTKIMUS JA HOITO 

Kassa korvaa 80 % lääkärin määräämistä tarpeellisista yksityisen terveydenhuollon tutkimuksista. 

Tutkimuskerralta korvataan enintään 400 euroa. Ei-korvattavat tutkimukset on lueteltu kassan sääntöjen 

13 §:ssä. 

Laboratorio- ja röntgentutkimuksissa kassalla on suorakorvaussopimuksia useiden palveluntuottajien 

kanssa (lisätietoa verkkosivujen Sopimuspaikat-osiossa).  

Fimlab Laboratoriot Oy:n tekemät tutkimukset korvataan vakuutetulle kokonaan. Fimlabiin voi mennä 

tutkimuksiin myös yksityislääkärin lähetteellä. 

PSHP Valkeakosken röntgentutkimusten kustannukset korvataan vakuutetulle kokonaan. Tutkimuksiin voi 

mennä myös yksityislääkärin lähetteellä. Lasku tulee suoraan kassaan, kun vakuutettu näyttää Kela-

korttia, josta sairauskassan vakuutussuhde ilmenee. Suoralaskutus ko. laitoksessa ei kuitenkaan koske 

kassan ns. muita vakuutettuja.  

http://personal.inet.fi/palvelu/walkia/sopimuspaikat.htm
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Magneettikuvauksiin kassalla on suorakorvaussopimus Pihlajalinnan ja Synlabin kanssa. Pihlajalinnan 

sopimuksessa magneettitutkimusten hinta on 290 euroa kaikille kohteille ja tutkimuslaajuuksille. Jos 

kassan vakuutettu menee magneettitutkimukseen muulle palveluntuottajalle, täytyy kustannus maksaa 

ensin itse ja hakea korvaus tämän jälkeen sairauskassasta.  

Lääkärin määräämästä sairaanhoitajan antamasta hoidosta korvataan 50 %. Yhdellä lääkärin lähetteellä 

korvataan enintään 15 hoitokertaa. Lähete on voimassa yhden vuoden. Sairaanhoitajan antamasta hoidosta 

korvataan enintään 1 500 euroa vuodessa. Kotona tehtyä yksityisen palveluntuottajan 

sairaanhoitotoimenpidettä ei korvata. Muu ei-korvattava hoito on lueteltu kassan sääntöjen 13 §:ssä. 

Lääkärin määräämistä puhdistusaineista ja sidostarpeista korvataan 50 %. 

FYSIOTERAPIA JA HIERONTA 

Kassa korvaa 50 % lääkärin määräämästä fysioterapeutin, hierojan, naprapaatin, kiropraktikon tai 

osteopaatin antamasta hoidosta. Lääkärin lähete tulee olla kirjoitettu kyseessä olevaa hoitoa varten.  

Kotona tai hoitolaitoksessa annettua fysioterapiaa tai fysikaalista tutkimusta korvata. 

Hoidon antajan on oltava terveydenhuollon rekisterissä. Asian voi tarkistaa terveydenhuollon 

ammattilaisten tietopalvelu Terhikistä osoitteessa julkiterhikki.valvira.fi  

Yhdellä lääkärin lähetteellä korvataan enintään 15 hoitokertaa. Lähete on voimassa yhden vuoden. Lähete 

tulee hankkia ennen hoidon alkamista. 

Fysioterapia- ja hierontapalveluja tarjoavat sopimuspaikat ovat listattuna verkkosivujen Sopimuspaikat-

osiossa. 

Jos vakuutettu asioi palveluntuottajalla, jonka kanssa kassalla ei ole suorakorvaussopimusta, täytyy 

kustannus maksaa ensin itse ja hakea korvaus tämän jälkeen sairauskassasta.   

HAMMASHOITO JA PROTETIIKKA 

Hammashoitokorvauksen saaminen edellyttää, että vakuutettu on kuulunut kassaan vähintään 1 vuoden. 

Kassa korvaa 90 % hammashoidon kustannuksista. Korvaus sisältää sekä mahdollisen kelakorvauksen että 

kassan korvauksen. Kassan korvaus on enintään 200 euroa vuodessa. 

Kassalla on suorakorvaussopimus hammashoidosta Coronaria Hammasklinikoiden kanssa. 

Proteettisen hoidon korvauksen saaminen edellyttää, että vakuutettu on kuulunut kassaan vähintään 5 

vuoden ajan.  Kassa korvaa 80 % osa- tai kokoproteesista, kuitenkin enintään 250 euroa per leuka. 

Vakuutussuhteen aikana ylä- ja alaleuan osaproteesin voi saada vain kerran. Ylä- ja alaleuan kokoproteesi 

korvataan vakuutetulle 10 vuoden välein.  

LÄÄKKEET 

Kassalla on suorakorvaussopimukset useiden eri apteekkien kanssa. Apteekit ovat listattuna nettisivujen 

Sopimuspaikat-osiossa. 

https://julkiterhikki.valvira.fi/
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Kassa korvaa 90 % sairausvakuutuslain nojalla korvattavista lääkkeistä. Korvaus sisältää sekä 

kelakorvauksen että kassan korvauksen. Apteekki veloittaa 10 % omavastuuosuuden, kun vakuutettu 

näyttää Kela-korttia, josta kassan vakuutussuhde ilmenee.  

Lääkekaton täyttymisoston vuosiomavastuusta korvataan 90 %. Korvaus ei kuulu apteekkien 

suorakorvaussopimukseen, vaan kassa seuraa täyttymisostoja ja käsittelee korvauksen erikseen. 

Muu vakuutettu saa kelakorvauksen apteekissa. Kassan osuus korvataan jälkikäteen apteekin antamalla 

kuitilla tai laskelmalla. Kuitista tulee näkyä asiakkaan nimi, lääkkeen bruttosumma ja annettu kelakorvaus, 

tai vakuutettu voi pyytää apteekista vastaavan apteekkilaskelman mukaansa. 

Kassa ei korvaa sairausvakuutuslain mukaista alkuomavastuuta (50 euroa), Kelan ylemmän 

erityiskorvausryhmän lääkkeiden omavastuuta (4,50 euroa), lääkekaton vuosiomavastuun täyttymisen 

jälkeistä omavastuuta (2,50 euroa/lääke) ja annosjakelupalkkioita.  

MATKAKUSTANNUKSET 

Kassa korvaa sairaanhoidon kannalta välttämättömät matkat halvimman kulkutavan mukaan. 

Jos vakuutetulla on sairautensa vuoksi oikeus Kelan korvaukseen taksimatkasta ja taksi on tilattu Kelan 

tilausvälityskeskuksesta, saa kelakorvauksen jo taksissa.  

Omavastuu 25 euroa/suunta korvataan taksin antamalla kuitilla sairauskassasta, mikäli matka on 

kelakorvattava.  Ambulanssin omavastuu 25 euroa/suunta korvataan myös kokonaan. 

Erityiskulkuneuvon käytön tarpeen arvioi julkiseen terveydenhuoltoon tehtyjen matkojen osalta 

tilausvälityskeskus ja yksityisen terveydenhuollon osalta yleensä lääkäri tai muu terveydenhuollon henkilö. 

Yksityisen terveydenhuollon käyntien yhteydessä tulee pyytää palveluntuottajalta todistus 

erityiskulkuneuvon tarpeesta. Näillä matkoilla kelataksin käyttöoikeus koskee pääasiassa vain 

kelakorvattavia käyntejä (ei esim. tutkimuskäyntejä). Todistus kannattaa säilyttää tai toimittaa kassaan, 

sillä Kela voi kysyä sitä takautuvasti.  

Kelan korvaamat taksit tilataan numerosta 0800 415 710 tai 0800 414 606 (ei taksien omista numeroista). 

Huom! Myös lyhyillä matkoilla (kustannus alle 25 euroa) tulee käyttää Kela-taksia. Myös lyhyet taksimatkat 

kerryttävät Kelan matkakattoa, joka on 300 euroa/vuosi. Tämän jälkeen Kela korvaa matkakustannukset 

kokonaan. 

Oman auton käytöstä maksettava korvaus on 0,33 euroa/km 7.3.2023 alkaen tehdyistä matkoista 

(aiemmin tehdyistä matkoista korvaustaksan 0,20 e/km mukaan). Korvauksen saaminen edellyttää, että 

matkakustannukset ylittävät 4 euroa/suunta (= vähint. 12,12 km/suunta).  

Kassa korvaa matkoja korkeintaan Kelan matkakaton täyttymiseen asti. 

SAIRAALA- JA TERVEYSKESKUSMAKSUT 

Kassa korvaa 80 % sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksuista sekä terveyskeskuksen 

kotisairaalahoidosta perityistä maksuista. Korvausta maksetaan kummastakin enintään 40 vrk 

kalenterivuodessa.   
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Kassa korvaa kokonaan julkisen terveydenhuollon poliklinikkamaksut, päiväkirurgiamaksut, 

terveyskeskuksen käyntimaksut, sarjahoitomaksut ja sairaanhoitajan antamasta hoidosta perityt maksut.  

SILMÄLASIT 

Kassa korvaa vähintään yhden vuoden yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle vakuutetulle 200 euroa lääkärin 

tai optikon määräämistä silmälaseista tai piilolinsseistä.  Korvauksen saa joka toinen kalenterivuosi.  

Silmälasikorvausta vastaavan summan voi halutessaan käyttää myös silmien taittovirheiden 

korjausleikkauksista perittäviin maksuihin. Silmien taittovirheiden korjausleikkauksesta perittävistä 

maksuista korvataan 400 euroa kerran vakuutussuhteen aikana. 

APUVÄLINEET 

Kassa korvaa lääkärin määräämistä tietyistä apuvälineistä enintään 200 euroa/kohde. Tukipohjalliset 

korvataan joka kolmas vuosi.  

 

 

ESIMERKKEJÄ EI-KORVATTAVISTA KUSTANNUKSISTA  

Varmista kustannusten korvattavuus epäselvissä tilanteissa aina etukäteen kassasta! 

Laitosmaksut ja toimistomaksut 

Ajokorttitodistukset, E-lääkärinlausunnot 

Jalkahoidot 

Kotisairaanhoito 

Kuntoutushoito, psykoterapia 

Paketti-, seulonta- ja ryhmätutkimukset 

Annosjakelupalkkiot 

Hedelmöityshoidot ja niihin liittyvät tutkimukset 

Hautauskustannukset 

 

 

VAKUUTUSMAKSU 

Työsuhteessa olevalta kassan vakuutetulta 1,4 % kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta työtulosta. 

Eläkeläis- ja muulta vakuutetulta 2,8 % eläkkeestä / työttömyysetuudesta.  
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Työssä olevan osatyökyvyttömyyseläkeläisen ja osittaista varhennettua vanhuuseläkettä nostavan 

vakuutetun, joka on vastaavasti vähentänyt työntekoaan työnantajan palveluksessa, vakuutusmaksu on  

1,4 % palkasta ja 2,8 % eläkkeestä.   

Palkattomien vapaiden aikana, mikäli vakuutettu haluaa säilyttää oikeutensa lisäetuuksiin, 30 euroa/kk 

(vakuutusmaksu maksetaan 1-2 erässä, maksupäivä ko. vapaan alussa). Halukkuudesta maksaa 

vakuutusmaksu palkattoman vapaan aikana tulee ilmoittaa ennen palkattoman kauden alkua. 

Vakuutusmaksu on kaikilla vakuutetuilla enintään 650 euroa ja vähintään 200 euroa vuodessa. 

 

 

 

YHTEYSTIEDOT 

Sairauskassa Walkia, Apiankatu 5, 37600 Valkeakoski 

Asiakaspalvelu avoinna tiistaisin klo 10–14.30 

Puh.  040 6765 394            

sähköposti:  sairauskassa.walkia@kela.fi 

Sairauskassan ollessa suljettuna voit jättää korvaushakemuksesi kassan postilaatikkoon. Korvauksia voi 

hakea myös sähköpostilla liittämällä laskut sähköpostiin. 

Otamme yhteyttä, mikäli korvaushakemuksessasi on jotain epäselvää.  

 

 


