SAIRAUSKASSA PARKKI
Eläkeläiset
Päivitetty 1.6.2021

KASSAN YHTEYSTIEDOT
Postiosoite:
Kassanjohtaja:
Puhelinnumero:
Sähköposti:
Kotisivut:

Sairauskassa Parkki, PL 60, 28101 PORI
Liisa Vainionpää
050 500 1083
kipukassa@gmail.com
www.sairauskassaparkki.fi

Sairauskassan yhteyshenkilö on tavattavissa
•
•
•

tiistaisin kello 9.00 - 12.00 Porissa Luvata Pori Oy:n tiloissa huone 112, 1. krs
o postilaatikko Fysiosin ala-aulassa
tiistaisin kello 13.00 - 16.00 ja torstaisin kello 8.30 - 11.30 Porissa Sampo-Rosenlew
Oy:n entisen pääkonttorin 2. kerroksessa (Konepajanranta 2B)
o postilaatikko kaupungin puoleisen parkkipaikan yritysinfon alla
torstaisin kello 13.00 - 15.00 Harjavallassa Boliden Harjavallan web-kioskilla

JÄSENMAKSU
•
•
•
•

Jäsenmaksu on 35,00 euroa.
Sairauskassan tilinumero on: FI84 1269 3000 6278 26
Käytä aina viitenumeroa 1070 (viitekenttään, ei viestikenttään)
Jäsenmaksun voi maksaa yhden (35,00) maksupv kuun 15. pv ja viite: 1070,
kolmen (105,00), kuuden (210,00) tai kahdentoista (420,00) kuukauden erissä.

•

Eläkeläisjäsenyys voi kestää sen kuukauden loppuun, kun henkilö täyttää 75 v tai
maksimissaan 20 vuotta.

KORVAUSHAKEMUKSET
•
•
•

Toimita kassalle aina alkuperäiset maksukuitit ja laskut (ei sähköpostilla).
o e-laskut ja e-kuitit voi lähettää kassan sähköpostiin
Allekirjoita hoidonantajalta saamasi korvaushakemus
o kohdat 4. Allekirjoitus ja 5. Valtakirja.
Hakuaika on 6 kk maksamisesta.

SAIRAANHOIDON KORVAUKSET
•
•

•
•
•
•

Yleislääkärin ja erikoislääkärin palkkiot
Lääkärin määräämät sv-korvattavat tutkimukset
o laboratorio tutkimukset
o patologiset tutkimukset
o röntgentutkimukset
o erikoislääkärin määräämät magneettitutkimukset
o hammaslääkärin määräämä EB1HA-panoraamatomografia
Terveyskeskuksessa ja sairaalassa suoritetut tutkimukset
Lääkärin määräämä sv-korvattava fysikaalinen hoito
o laillistetun fysioterapeutin antama fysikaalinen hoito
Optikon perimä näöntarkastuspalkkio
Silmälaseista tai hammashoidosta korvataan kalenterivuosittain

80 %
80 %

80 %
50 %
100 %
95 euroa

SUORAKORVAUSSOPIMUS PAIKAT
Näissä yksityisissä hoitolaitoksissa asioidessasi saat korvauksen suoraan kertomalla
kuuluvasi Sairauskassa Parkkiin. Maksat vain omavastuuosuuden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Friitalan Fysioterapia
Fysikaalinen hoitolaitos Fixio
Fysios Satakunta Oy (ent. Ergos Tutkimuslaitos)
Fysioterapeutti Karoliina Paavilainen
Fysioterapeutti Petteri Joukamaa
Fysioterapeutti Mervi Gustafsson
Fysioterapia Milka Soini
Fysioterapeutti Tiina Stenman (myös tukipohjalliset)
JokiFysio Oy
Kuntotutka
Krämppä Center
Lääkäriasema Karhulinna Oy (ei toimistomaksua)
Medipori Oy
Mehiläinen Oy (ei toimistomaksua)
Nakkilan Fysioterapia
Satakunnan neurologiapalvelu Oy
Satakuulo Oy
Suomen Terveystalo; valtakunnallinen sopimus
Synlab Oy (ent. Cityterveys)

LÄÄKEKORVAUKSET
•
•

Kela-korvattavat lääkkeet viitehinnasta
80 %
Kela-korvattavien reseptilääkkeiden alkuomavastuu
80 % eli 40 e
Alkuomavastuu vuonna 2021 on 50 euroa.
Lisätietoa alkuomavastuusta löydät Kelan sivuilta: www.kela.fi/alkuomavastuu.
Huomio! Jos korvausta ei saa suoraan apteekista, niin korvaus pitää hakea erikseen
kassasta. Siinä tapauksessa toimita alkuperäinen maksukuitti ja apteekista saatu
lääkelaskelma sekä tilinumerosi kassalle.

Lääkekatto
•
•
•

Lääkekaton korvaus muuttui v. 2020 alusta reaaliaikaiseksi
Korvaus tulee suoraan apteekista
Ilmoita kassalle lääkekaton täyttymispäivä ja apteekki

SOPIMUSAPTEEKIT
Näissä apteekeissa asioidessasi saat korvauksen suoraan kertomalla kuuluvasi
Sairauskassa Parkkiin. Maksat vain omavastuuosuuden.
x) alkuomavastuun korvaus haettava sairauskassasta kuitilla ja lääkelaskelmalla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ahlaisten sivuapteekki
Euran apteekki
Eurajoen apteekki
Harjavallan
apteekki
Hopun apteekki
Huittisten apteekki
Itä-Porin apteekki
Kampuksen
sivuapteekki
Kankaanpään
Keskusapteekki
x) Kankaanpään
Vuokko apteekki
Karhu Apteekki
Kiukaisten
sivuapteekki
Kokemäen apteekki

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lapin apteekki
Luvian apteekki
Länsi-Porin Uusi
apteekki
Maantiekadun
apteekki
Nakkilan apteekki
x) Noormarkun
apteekki
Paroalhon apteekki
Peipohjan apteekki
Pihlavan apteekki
Pomarkun apteekki
Porin Asemaapteekki
Porin Keskusapteekki
Promenadiapteekki
Puuvillan apteekki

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Rauman
Keskusapteekki
Reposaaren
sivuapteekki
Sastamalan apteekki
Siikaisten apteekki
Säkylän apteekki
Toejoen apteekki
Tyrvään apteekki
Ulvilan
apteekki
Uudenkaupungin
apteekki

Yliopiston apteekki
(lisätietoja alla)

Porin Yliopiston Apteekissa asioidessasi tarkista, että
• Uniikki-korttisi asiakastietoihin on kirjattu Sairauskassa Parkki.
• Näin toimiessasi sinulla on mahdollisuus saada kassan korvaukset suoraan jokaisesta
Yliopiston Apteekista ympäri Suomen ja verkkoapteekissa.
• Jos sinulla ei ole Uniikki-korttia, niin voit saada sen joko lähimmästä Yliopiston
Apteekista tai netistä tilaamalla www.ya.fi.

MATKAKORVAUKSET
•

Matkakorvaukset (edellytetään Kelan korvausta)
100 %
o Kassan korvaus maksetaan 100 % silloin, kun matkan kustannus
(0,20 e/km/yhden suuntainen matka) ylittää 25 euroa (Kelan omavastuu
v. 2021) yhden suuntaiselta matkalta.

•

25 euron Kelataksikuitit (v. 2021 omavastuu)

•

Ambulanssin omavastuumaksut
100 %
o laskun voi lähettää kassalle maksettavaksi ja e-laskun sähköpostiin

•

Synlab Oy; kassa korvaa matkat (0,20 e/km) lähimpään Synlabiin (ent. Cityterveys),
korvaus haetaan omavastuukuitilla, jossa ilmoitettu matkan kilometrit.

100 %

LISÄETUUSKORVAUKSET
•

Hieronnasta korvataan 50 %
o kuitenkin enintään 20 euroa/hoitokerta
o enintään 10 hoitokertaa/kalenterivuosi
o yksi (1) hoitokäynti/päivä.
o tarvitaan lääkärin tai työterveyshoitajan määräys/lähete.

•

Naprapatia-, kiropraktiikka- ja osteopatiahoidoista korvataan 50 %
o kuitenkin enintään 20 euroa/hoitokerta
o enintään 10 hoitokertaa/kalenterivuosi
o yksi (1) hoitokäynti/päivä
o ei tarvita lääkärin määräystä/lähetettä.

•

Lääkärin B-lausunnot erityiskorvattavia lääkkeitä sekä sairauspäivärahaa varten
o julkinen sairaanhoito 100 %
o yksityislääkäri 80 %.

•

Psykoterapiahoidosta korvataan 80 %
o kuitenkin enintään 80 euroa/hoitokerta
o enintään 6 hoitokertaa/kalenterivuosi
o lääkärin määräys/lähete.

•

Ravitsemusterapeutin hoidosta korvataan 80 %
o kuitenkin enintään 80 euroa/hoitokerta
o enintään 3 kertaa/kalenterivuosi
o lääkärin määräys/lähete.

•

Henkilökohtaiset sidokset, jalka- ja rannetuet, tukiliivit ja muut tukisidokset
tai henkilökohtaiset laitteet / apuvälineet
o lääkärin tai terveydenhuollon henkilön lähete/määräys
o korvaus enintään 100 euroa/kalenterivuosi.

•

Jalkojenhoidosta (sairauden hoitoa) korvataan 50 %
o lääkärin määräys diagnoosilla
o hoidonantajan on oltava Valviran hyväksymä jalkojenhoitaja.

JULKINEN TERVEYSHUOLTO
asiakasmaksut, jotka kerryttävät asiakasmaksukattoa, korvataan 100 %:sti, lukuunottamatta
hammashoitoa.
• Sairaalamaksut 15 hoitopäivään asti 100 %.
Seuraavat laskut voi lähettää suoraan kassalle maksettavaksi.
Sähköpostilla ainoastaan nettipostiin tulleet e-laskut.
•
•
•
•

Poliklinikkamaksut
Sairaalan päiväkirurgiamaksut
Sarjahoitomaksut
Terveyskeskusmaksut

100 %
100 %
100 %
100 %

LAITOS- JA TOIMENPIDEMAKSU
•

Sairauskassa korvaa samana päivänä suoritetuista laitosmaksuista 41,20 euroa.
Jos yksityisten terveydenhuoltolaitosten veloittamien toimenpiteisin liittyviä
laitosmaksuja ei korvata suorakorvauksena hoitolaitoksesta, ne tulee hakea
erikseen sairauskassasta omavastuukuittia vastaan.

•

Silmälasikorvauksen 95 euroa voi vaihtoehtoisesti käyttää näkökykyä korjaavaan
leikkaukseen.

•

Yksityisessä sairaanhoitolaitoksessa tehtävistä vaativista ja kalliista hoitotoimenpiteistä kannattaa kysyä sairauskassan osuutta aiheutuvista kustannuksista.

EI KORVATTAVAT KUSTANNUKSET
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenssilääkkeet ja tupakanvieroitusvalmisteet
o silloin, kun niistä ei ole saatu sairausvakuutuslain mukaista korvausta.
Vitamiinit, hivenaineet, hivenainetutkimukset, rokotteet, ehkäisypillerit
Näytteenotto-, kanta- ja toimistomaksut
Lääkärintodistukset ajokorttia tai vakuutusyhtiötä varten eikä C-lausunnot
Ei kelakorvattavat lääkkeet. Korvattavuus poistunut 1.8.2015 alkaen.
Apuvälineiden vuokramaksut
Kuulolaitteet ja paristot
Aurinkolasit ilman voimakkuuksia

SYNSAM OY
tarjoaa jäsenedut Sairauskassa Parkin jäsenille ja perheille seuraavasti:
•
•
•
•

- 30 % silmälaseista
- 25 % aurinkolaseista
- 25 % piilolinsseistä
- 20 % Synsam Lifestyle -sopimuksen kuukausimaksusta

Edut ovat voimassa kaikissa Suomen Synsam –liikkeissä. Etua ei voi yhdistää muihin
tarjouksiin. Synsam-liikkeet yhteystietoineen löytyy www.synsam.fi.
Edut myönnetään, kun asioinnin aluksi mainitsee olevansa Sairauskassa Parkin jäsen.
Etu koskee myös perheenjäseniä.
Lisätietoja tarjouksesta saat Synsam-liikkeen henkilökunnalta. Jäsenedut ovat voimassa
toistaiseksi.

Hallitus 2021 – 2022 (04/22 asti)
varsinainen jäsen
- Marita Salmio, pj
- Taru Aaltojärvi
- Pilvi Aalto
- Pasi Saarinen

Yritys
Boliden Harjavalta Oy
Outotec (Finland) Oy
Luvata Pori Oy
Aurubis Oy

varajäsen
Markku Pavela
Kirsi Virta
Leena Marjanen
Pasi Karlsson

NÄIN TOIMIT ERI TILANTEISSA:

LÄÄKEKATTO
•
•
•

Lääkekaton korvaus muuttui v. 2020 alusta reaaliaikaiseksi
Korvaus tulee suoraan apteekista
Ilmoita kassalle lääkekaton täyttymispäivä ja apteekki

SAIRAALAN MAKSUKATTO
Kun saa ilmoituksen sairaanhoitopiiristä, että maksukattosi on täyttynyt, ilmoita silloin asiasta
SAIRAUSKASSALLE.

KELAN KORVAAMAT TAKSIMATKAT
Jos sinulla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, tilaa taksi alueellisesta
tilausnumerosta (alla). Saat matkakorvauksen heti taksissa ja maksat matkastasi enintään
25 euron omavastuun. Jos tilaat taksin muulla tavoin, Kela ei korvaa matkaasi.
Myöskään kassa ei korvaa matkaa.
Tilaa matka edeltävänä päivänä viimeistään klo 14.00. Voit tilata samalla kertaa kaikki
tiedossasi olevat matkat seuraavan 14 vuorokauden ajalle.
Tilaa matka taksin alueellisesta tilausnumerosta myös silloin, jos tarvitset taksin
päivystysluontoisesti tai et ole muistanut tilata taksia edellisenä päivänä klo 14.00
mennessä.
1.7.2018 alkaen Lounais-Suomen Taxidata Oy p. 0800 12 0001
Muut numeron löydät osoitteesta: www.kela.fi/nain-tilaat-taksin
Kun teet matkan terveydenhuollon yksikköön tai kuntoutukseen ja sinulla on sairautesi
vuoksi oikeus Kelan korvaukseen taksimatkasta, tilaa matka oman alueesi tilausnumerosta.
Myös puutteelliset liikenneyhteydet voivat oikeuttaa taksin käyttöön.
Muista näyttää autoilijalle Kela-kortti ennen matkan alkamista. Tilausnumerosta tilatusta
matkasta maksat vain 25 euron omavastuun yhdensuuntaisesta matkasta.
Säilytä terveydenhuollosta matkaa varten saamasi todistus (Todistus matkakorvausta
varten, SV67) tai muu selvitys oikeudestasi taksin käyttöön. Kela voi pyytää sitä sinulta
myöhemmin. Liitä käyntitodistus omavastuukuittiin, jonka lähetät sairauskassalle.
Kassa toimittaa todistuksen Kelaa, jos sitä pyydetään.

