Toimintaohje
Asioidessasi käytä nimeä Porin KTV:n sairauskassa tai KELA – kortissa olevaa numeroa 30815.
Sairauskassan osoite: Otavankatu 8 B 72, 28100 Pori.
Toimita korvaushakemukset (myös kelan) suoraan sairauskassaan, jotta saat myös sairauskassan
lisäetuuden. Hakuaika on 6 kk laskun maksupäivästä tai eräpäivästä.
Puhelinpalveluajat p. 02 633 0205
tiistai
klo 9.00 – 15.00
keskiviikko klo 9.00 – 15.00
torstai
klo 9.00 – 15.00
Mikäli asiasi vaatii henkilökohtaista käyntiä kassassa, varaa aika puhelinpalvelusta.
Voit tiedustella myös sähköpostitse: kassa@ktvkassa.fi
Jäsenyys
1. Jäsenmaksu on 1,5 % bruttopalkasta (minimijäsenmaksu 26 €.) Palkattomalla jaksolla tulee
itse suorittaa minimijäsenmaksua. Sovi maksamisesta etukäteen. Palkkaa ja eläkettä
samanaikaisesti saavaan henkilöön sovelletaan näiden sääntöjen mukaisia työsuhteessa olevaa
henkilöä koskevia määräyksiä. Jäsen vastaa itse jäsenmaksujen oikeellisuudesta.
Jäsenyyttä on haettava neljän (4) kuukauden kuluessa kassan toimintapiirin ehtojen täyttymisestä,
(työsuhteen/koeajan alkamisesta).
2. Kassa ei sulje korvauksista pois jäsenen olevia sairauksia.
3. Vuorotteluvapaalla, äitiyslomalla, vanhempainlomalla tai hoitovapaalla, lomautettuna, sairauslomalla
tms. oleva voi liittyä heti, kun toimintapiirin ehdot täyttyvät, tai liittyä neljän kk:n kuluessa töihin
paluusta. Mikäli liittyy heti, voi valita minimijäsenmaksun, jolloin on oikeutettu korvauksiin, tai
anoa maksuvapautta siihen asti kun palaa työhön (jolloin ei oikeutta korvauksiin ole). Jäsen tekee
kassalle tarvittavat selvitykset.
Virkavapaalla/työlomalla ei voi olla sairauskassan jäsen, mikäli on tänä aikana työssä työnantajalla, joka
ei kuulu toimintapiiriin. Kassan toimintapiirin sisällä tapahtuvat työnantajamuutokset eivät oikeuta
liittymään kassan jäseneksi.
4. Mikäli jäsen on eronnut/erotettu kassasta työsopimuksen loppumisen vuoksi, voi hän uuden
työsopimuksen tehtyään liittyä kassaan vanhana jäsenenä. Sääntöjen mukaisia määräaikoja laskettaessa
otetaan huomioon myös aikaisemmat jäsenyydet kassassa.
5. Jäsen saa postissa uuden KELA -kortin, jonka taakse on merkitty sairauskassan tunnus.
Kassan jäsenyys alkaa seuraavan kuukauden 1. päivästä, jona hallitus on jäsenyyden hyväksynyt. Jos
jäsenyys päättyy kesken kuukauden, peritään koko kuukauden maksu ja jäsenyys on voimassa koko
kuukauden.
6. Jos jättää jäsenmaksut maksamatta 2 kk:lta, niin katsotaan eronneeksi.
7. Mikäli joutuu rästierotetuksi liitosta, katsotaan JHL:n ja sairauskassan jäsenyys päättyneeksi.
Eläkejäsenyys
Eläkejäsenyyttä on haettava neljän (4) kuukauden kuluessa siitä, kun on saanut oman
työeläkevakuutusyhtiönsä eläkepäätöksen. Ota yhteyttä sairauskassaan ennen kuin jäät eläkkeelle.
Eläkejäsenyys myönnetään, mikäli on ollut kassan jäsenenä ennen eläkkeelle siirtymistä vähintään:
1.12.2005 alkaen
5 vuotta
1.1.2016 alkaen
10 vuotta
1.1.2021 alkaen
15 vuotta
Kokoaikaista eläkettä saavan eläkejäsenen jäsenmaksu on 30 €/kk, maksutavat E-maksu,
suoramaksu. 1.1.2021 alkaen kokoaikaista eläkettä saavan eläkejäsenen ei ole pakollista kuulua
JHL yhdistykseen.
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Osatyökyvyttömyyseläkejäsenyys
Osatyökyvyttömyyseläkeläinen voi hakea osatyökyvyttömyyseläkejäsenyyttä, mikäli sairauskassan eläkeehdot täyttyvät. Haettava neljän (4) kk:n kuluessa siitä, kun on saanut osatyökyvyttömyyseläkepäätöksen.
Jäsenmaksun perintä siirtyy hallituksen hyväksymisen jälkeen sairauskassaan, työnantaja ei enää
peri jäsenmaksua.
Jäsenmaksu on 26 €/kk.
Osatyökyvyttömyyseläkejäsenen pitää kuulua JHL:lään.
Sitten kun kokoaikainen eläke alkaa, ota yhteys sairauskassaan. Jäsenyys muuttuu kokoaikaista
eläkettä saavan eläkejäsenyyden mukaiseksi. Sairauskassaan on toimitettava kopio eläkepäätöksestä
tai irtisanomisilmoitus.
Ulkojäsenyys
Ulkojäseneksi voi hakea jäsen, joka eläkkeelle siirtymättä on erotettu työnantajan palveluksesta ilman
omaa syytään.
Jäsenen on oltava oikeutettu työttömyysturvalain mukaisiin ns. työttömyyspäivärahan lisäpäiviin, eikä voi
olla ansiotyössä toimintapiirin ulkopuolella tai toimia yrittäjänä. Eläke-ehdon tulee täyttyä.
Ulkojäsenen jäsenmaksu on 26 €/kk ja ulkojäsenen pitää kuulua JHL:lään.
Ulkojäsen on oikeutettu kaikkiin niihin lisäetuuksiin, mihin varsinainen jäsenkin.
Ulkojäsenyyttä on haettava neljän (4) kuukauden kuluessa työttömäksi jäämisestä. Ulkojäsen ei voi
liittyä eläkejäseneksi, mutta voi jatkaa ulkojäsenenä eläkeiän saavuttamisen jälkeenkin.
Sitten kun kokoaikainen eläke alkaa, ota yhteys sairauskassaan. Täydellä eläkkeellä olevan
ulkojäsenen jäsenmaksu on 30 euroa kuukaudessa. Täydellä eläkkeellä olevan ulkojäsenen ei
ole pakollista olla JHL:n jäsen. Toimita sairauskassaan kopio eläkepäätöksestä.
Mikäli kassan jäsenen eläke-ehto on täyttynyt, voi hän jatkaa kassan jäsenenä suoraan
työsuhteesta kuntoutustuelle kuntoutustukiajan loppuun. Mikäli työnantaja irtisanoo työntekijän
terveydellisiin syihin vedoten kesken kuntoutustukiajan, voi työntekijä jatkaa kassan jäsenenä,
kunnes lopullinen eläkepäätös tulee tai kuntoutustuki päättyy.
Korvaukset
1. Lisäetuuksia maksetaan jäsenelle enintään 3000 €/kalenterivuosi.
2. Kassa maksaa myös sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset (KELA:n korvaukset).
3. Työterveyshuolto tai julkinen terveydenhuolto on jäsenen ensisijainen hoitopaikka.
4. Matkoista sairauskassa korvaa vain kelan korvaukset. Alle omavastuun matkat kerryttävät
Kelan matkakattoa, joka vuonna 2021 on 300 €.
5. Lääkekaton ylityksen jälkeistä omavastuuta sairauskassa ei korvaa.
6. Kokonaan korvattavat laskut voi toimittaa myös maksamattomana.
7. Mikäli lasku on maksettu, tarvitaan lasku ja kuitti tai kuitin sijaan voit kirjoittaa laskuun “maksettu”.
Tarvittaessa voimme kuitenkin pyytää toimittamaan kuitin. Apteekkiostoista tarvitaan aina
alkuperäinen kassakuitti!
Muuta:
- Kela –kortilla saat korvaukset suoraan sopimusapteekeista ja –lääkäriasemilta. Lista löytyy
kassan kotisivuilta www.ktvkassa.fi tai listan voi pyytää sairauskassan toimistosta.
- Korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun maksu, josta korvausta haetaan, on
suoritettu tai laskun eräpäivästä.
- Sairaanhoidon ja hammashoidon Kela -korvauksia haettaessa muista täyttää ja allekirjoittaa
KELA:n korvaushakemus, liitä mukaan SV – selvityslomake ja alkuperäiset laskut ja kuitit. Kuitin sijaan
voit kirjoittaa laskuun “maksettu”.
LISÄETUUDET
Sairauskassa korvaa tarpeellisesta sairauden hoidosta:
Lääkärinpalkkio-, lääke-, tutkimus- ja hoitokustannuksista, sekä röntgentutkimuksista syntyneistä
kustannuksista edellytetään, että korvausta maksettaisiin myös sairausvakuutuksen perusteella.
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a) Yleislääkärin ja erikoislääkärin palkkiot, yhdessä kelan korvauksen kanssa
80 %
b) Lääkärin määräämät kela -korvattavat lääkkeet, vitamiinit, hivenaineet, kliiniset
ravintovalmisteet yms. Korvaus lasketaan siitä hinnasta (viitehinta), josta sv – lain mukainen
korvaus on maksettu
80 %
c) Lääkärin määräämät laboratoriokokeet ja näytteenotto
80 %
d) Lääkärin määräämät radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet
80 %
e) Lääkärin määräämä sytostaatti ja keinomunuaishoito ja valohoito
80 %
f) Lääkärin määräämät patologian alaan kuuluvat tutkimukset ja näytteenotot
80 %
g) Lääkärin määräämä kynsien ureahoito
50 %
h) Terveydenhoitajan tekemät ns. luomihuolitarkastukset (nimellinen kuitti oltava!) 20 €/kerta
i) Optikon palkkio 3 vuoden jäsenyyden jälkeen, kerran kalenterivuodessa
100 %
j) Lääkärin tai optikon määräämät, optisesti näkökykyä korjaaviksi hiotut linssit
140 €
(silmälasit, aurinkolasit, piilolinssit) tai näköä korjaava leikkaus, 3 vuoden
jäsenyyden jälkeen. Korvaus ei koske silmälasileasing-sopimuksia.
Huom! Ei korvata samana vuonna, jona on korvattu hammashoitoa.
k) Hammashoidosta 3vuoden jäsenyyden jälkeen kalenterivuosittain,
140 €
Huom! Hammashoitoa ei korvata samana vuonna, jona on korvattu silmälasit.
l) Psykoterapiahoito enintään3 kertaa/kalenterivuosi
80 %
m) Lääkärin määräämä vastaanotolla annettu lääke,
80%, enintään 150 €
n) Lääkärin määräämät apteekista ostetut reseptilääkkeet, joista ei saa kelan korvausta, 80 %,
enintään100€/kalenterivuosi.Sairauskassaan pitää toimittaa aina alkuperäinen kuitti ja apteekin
laskelma tai Kanta-palvelusta tulostettu tieto ostosta.Hakuaika 6 kuukautta kuitin päiväyksestä.
o) Fysikaalinen hoito
11,40 €
15 x kalenterivuodessa
lääkärin määräämästä fysioterapiasta, fysikaalisesta hoidosta silloin,kun on saatu korvausta
myös sairausvakuutuslain nojalla, sekä terveyskeskuksessa annettavasta kuntoutuksesta ja
fysioterapiasta, enintään avosairaanhoidon fysioterapian (kuntoutuksen) alimman käyntimaksun
mukaan.
p) Korvaus yksityisistä sairauden vuoksi tehdyistä leikkauksista on 20 % leikkauksen
kustannuksesta, josta on vähennetty Kelan korvaus. Korvaus on enintään 400 €/leikkaus.
q) Sairaudenhoitoon liittyvästä palvelusetelin omavastuusta enintään 30 €.
Ei koske hammashoidon palvelusetelin omavastuuta.
r) Sairauskassa korvaa kalenterivuosittain jäsenen julkisen terveydenhuollon kustannuksia
kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen vuotuiseen maksukattoon asti.
Vuonna 2021 maksukatto on 683 euroa.
Sairauskassan sähköinen palvelu (eAsiointi) Iris.
Sähköinen palvelu (eAsiointi) toimii Iris-järjestelmän kautta. Maksettuasi laskun voit hakea
lisäetuuskorvauksia. Maksamattomia laskuja ei voi toimittaa sähköisesti! Iris-palvelussa voit
päivittää tietojasi sekä tarkastella maksettuja lisäetuuskorvauksia.
Aloita palvelun käyttö https://ktvkassa.omasairauskassa.fi/ (linkki kassan nettisivuilla). Hae
tunnusta sivuilla olevan ohjeen mukaisesti. Lue ohjeet tarkkaan!
Käytämme Suomi.fi tunnistautumista.
Uusi käyttäjä: kun olet tehnyt tunnistautumisen Suomi.fi palvelun kautta, pystymme aktivoimaan
E-Asiointisi voimaan (voi mennä muutamia päiviä)
Mikäli olet jo aiemmin käyttänyt Iris-palvelua, tunnistautumisen jälkeen palaat takaisin Irispalveluun ja sinut kirjataan automaattisesti sisään.
Säilytä alkuperäiset tositteet 12 kuukautta tarkastuksia varten.
Toimintaohjetta voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä tarvittaessa. Tämän ohjeen viimeisin versio on
osoitteessa www.ktvkassa.fi ja sieltä löytyvät myös kassan säännöt.
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