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ETUUDET 
 
Sairauden hoito Rauten sairauskassa toimii sairausvakuutuslain tarkoittamana 

työpaikkakassana, jolloin kaikki sairausvakuutuslain mukaiset 
korvaukset ja päivärahat haetaan ja maksetaan sairauskassasta 
mm. sairauspäivärahat, äitiys-, ja isyys- ja vanhempainrahat sekä kaikki 
sairaanhoidon korvaukset.   

 Lisäksi kassa maksaa lisäetuuksia kokonaiskustannusten ja 
sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen erotuksesta seuraavasti: 

  
 - uniapneatutkimuksesta 75% 
 - lääkärinpalkkioista 75 % 
 - lääkkeistä 100 %  

(lääkärin sairauden hoitoon määräämät sairausvakuutuslain 
mukaan korvattavat lääkkeet, korvausperusteena se hinta, josta 
sairausvakuutuslain mukainen korvauskin on laskettu) 

- lääkärin määräämät laboratoriotutkimukset  ja patologian alaan 
kuuluvat tutkimukset 75% 

- radiologisista tutkimuksista 75 % 
 - matkoista 100 % (sairauden tai hoidon vuoksi tehdyt) 
 - fysioterapian korvaus on 75 % kokonaiskustannuksista 
 
 Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että kustannuksista suoritetaan 

myös sairausvakuutuslain mukaista korvausta, siten esimerkiksi 
useimmat käsikauppalääkkeet, hieronta tai kiropraktikon antama hoito ei 
ole korvattavaa. 

 
 Lisäksi korvataan: 
 
 - sairaalan poliklinikkamaksu ja terveyskeskusmaksu 

- sairaalan hoitopäivämaksu alimman maksuluokan mukaiseen 
määrään enintään 90 vuorokaudelta saman sairauden johdosta 

- yksityisen sairaanhoitolaitoksen maksu hallituksen harkinnan 
mukaan (hakemus suositellaan tehtäväksi etukäteen) 

- lääkärin määräämät sidokset, apuvälineet tai hoitovälineet 
enintään 100 € vuodessa ja samaan apuvälineeseen sama 
summa kahden vuoden välein. 

  

Hammashoito Hammashoidon lisäetuuskorvausta ja silmälasikorvausta 

ja silmälasit saadakseen pitää olla jäsenmaksua maksava jäsen kaksi vuotta. 
Hammashoitokorvaus on 350 € vuodessa ja silmälasikorvaus yksien 
silmälasien hankintaan enintään 300 € kahden vuoden välein. 
Laserleikkauksesta 300€ kertakorvauksena. 

 

Hautausavustus Hautausavustuksen määrä on 749 €. 

 
 
KORVAUSHAKEMUKSET 
 

Sekä sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset että lisäetuudet 
maksetaan sairauskassasta. Sairausvakuutuslain mukaisia 
korvauksia haettaessa korvaushakemus on täytettävä ja 
allekirjoitettava.  
 
Yksityisen hammaslääkärin palkkiot tulee jokaisen maksaa itse 
ensin ja sen jälkeen toimittaa korvaushakemus sairauskassaan. 
Kela ei hyväksy, että korvaus maksetaan palveluntuottajalle, ellei 



ole tehty suoralaskutussopimusta. Hammashoidossa on 
kattokorvaus, joten suoralaskutussopimusta 
hammaslääkäriasemien kanssa ei voida tehdä. 

 

 Asioitaessa muissa kuin laskutussopimusapteekeissa, tulee lääkkeistä 
maksaa täysi hinta ja hakea korvaus sitten sairauskassasta. Mukaan 
liitetään korvaushakemus, joita saa apteekeista, sairauskassasta tai 
Kelan internet-sivuilta (www.kela.fi/ 
/Sairastaminen/Lomakkeet/Korvaushakemus 
sairaanhoitokustannuksista SV127) 

 

 Matkakorvausta varten on oma lomake  
 (Matkakorvaushakemus SV4). 
  

SOPIMUKSET  
 

Apteekit Sairauskassa on tehnyt laskutussopimukset seuraavien apteekkien 
kanssa 

 - Apila apteekki (Launeen Prisma) 
- Apteekki Trio  

 -  Artjärven apteekki 
 - Asikkalan apteekki 
 - Heinolan Keskusapteekki 
 - Hollolan apteekki 
 - Holman apteekki (Holman Prisma) 
 -  Hämeenkosken apteekki 
 -  Inkeroisten apteekki 
 - Kajaanin I apteekki 
 - Kajaanin II Raatihuoneen apteekki 
 -  Kauppakeskus Veturin apteekki 
 - Kausalan apteekki 
 -  Lahden Keskusapteekki 
 -  Lähiapteekki Ahtiala 
 -  Lähiapteekki Kiveriö 

-  Lähiapteekki Syke 
- Mukkulan apteekki 

 - Nastolan apteekki 
 - Orimattilan apteekki 
 - Palokan apteekki 

-  Salpausselän apteekki 
- Willan Kehräapteekki Hyvinkää  

 - Yliopiston Apteekin kaikki apteekit. 
  
 Sopimuksen perusteella kassan jäsenet saavat lääkärin määräämät 

sairausvakuutuslain mukaan korvattavat lääkkeet ja vastaavat 
valmisteet maksutta. Apteekki tarkistaa kassan jäsenyyden Kela-
kortista. 

 

 Muissa apteekeissa asioitaessa pitää lääkkeistä maksaa kokonaishinta 
ja pyytää apteekilta laskelma, joka sitten lähetetään maksukuitin ja 
korvaushakemuksen kanssa sairauskassaan. 

 

Lääkärikeskukset Suomen Terveystalossa valtakunnallisesti, Mehiläinen Oy (ent. Apila 
Terveys Pekkalantie Nastola, entinen Plusterveys Nastola) ja 
Synlab:ssa (entinen Cityterveys) on myös laskutussopimus. 
Laskutuksen piiriin kuuluu lääkärinpalkkiot ja laboratoriotutkimukset ja 
radiologiset tutkimukset. Fysioterapiaa sopimus ei koske. 
Toimistomaksua sairauskassa ei korvaa. 

 
Radiologisissa tutkimuksissa tulee käyttää Synlab:n palveluita. 



Optikkoliikkeet Sairauskassasta saa myös maksusitoumuksen, jolla optikkoliike 
laskuttaa sairauskassaa jäsenten silmälasihankinnoista 300 € 
enimmäiskorvaukseen saakka. Käytännöstä on sovittu Lahden 
Silmäaseman ja Optikko Nymanin kanssa Nastolassa. Muutkin 
optikkoliikkeet yleensä suostuvat laskutuskäytäntöön. 

 
 Silmäasema myöntää alennuksia kassan jäsenille, tarkista ajantasaiset 

jäsenedut kotisivuilta: www.rautensairauskassa.com/ajankohtaista 

 
PÄIVÄRAHAT 
 
Sairausvakuutuslain Työkyvyttömyysajalta on jäsenellä oikeus työehtosopimusten  

päiväraha mukaiseen sairausajan palkkaan. Kun työnantajan palkanmaksu-
velvollisuus päättyy, maksetaan sairausvakuutuslain mukainen 
päiväraha Kelasta. Päiväraha maksetaan enintään 300 päivältä. 

 

JÄSENMAKSU Sairauskassan jäsenmaksu on 1,8 % ennakonpidätyksen alaisesta 
palkasta, kuitenkin enintään 689,40 € vuodessa (57,45 €/kk) vuoden 
2022 tasossa (vuosittain tehdään indeksitarkistus). Työnantaja perii 
jäsenmaksun suoraan palkasta ja tilittää sen sairauskassalle. 

 
HALLINTO Toimeenpanovalta kuuluu hallitukselle, johon jäsenistö valitsee 

edustajansa marraskuun varsinaisessa kassankokouksessa kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu viisi jäsenistön edustajaa ja 
kaksi työnantajien edustajaa. 

 
 Hallituksen kokoonpano vuonna 2022: 
 
 Harri Hiltunen puheenjohtaja    Raute Oyj 
 Jari Penkari  jäsen    ” 
 Peter Truedsson ”    ” 
 Sari Kääriäinen ”    ” 
 Toni Kärki  ”    Lahti Precision 
 Marko Hjelt  ” työnantajan edustaja Raute Oyj 
 Hannu Reko  ” ”   Lahti Precision 
 
 Korvausten käsittelyn ja maksatuksen sekä muut juoksevat asiat hoitaa 

kassanjohtaja. 
 
 Sairauskassa toimii Raute Oyj:n tiloissa Nastolassa, Rautetie 2, 
 ns. tiilikonttorissa ja Karhulan sairauskassan tiloissa Karhulassa, PL 18, 

48601 Kotka 
 

 Postiosoite: PL 18, 48601 KOTKA 
 Puhelin: 040 636 1155 
 Sähköposti sairauskassa@raute.com  
 
 Sisäisen postin osoite: N1/Sairauskassa  
  
 Sairauskassan asiakaspalvelu on avoinna Karhulassa  

klo 7-15 puhelimitse 040 636 1155 tai sähköpostilla 
sairauskassa@raute.com 
 
Nastolassa klo 8.00 – 11.30/12.00 – 16.00 Rauten toimistolla, 
katso päivämäärät www.rautensairauskassa.com 
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