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     Toimihenkilöt / Staff (vakuutuskassa 46303): 

 
     Työntekijät/ Operatives (vakuutuskassa 46302): 



Terveystalon sopimusta laajennettu 
 
              Terveystalon sopimusta on laajennettu koskemaan kaikkia 
              toimipaikkoja. Nyt voit asioida kaikissa pääkaupunkisedun 
              toimipaikoissa. Sopimus koskee myös Hyvinkäätä. 
              Muistathan esittää Kela-kortin asioidessasi. 
              https://www.terveystalo.com/fi/Toimipaikat/ 

Maksusitoumus magneettitutkimukseen 

              Kun olet saanut lääkäriltäsi lähetteen magneettitutkimukseen, 
              otathan yhteyttä kassaan, selvitetään sinulle edullisin           
              tutkimuspaikka. Maksusitoumus lähetetään sähköisesti               
              sopimuslaitokseen ja omaan sähköpostiin. Maksat vain          
              omavastuuosuuden lääkäriasemalla. Maksusitoumus on edellytys        
              suoralaskutukselle. 
     
Tähystystutkimus 
 
               Pyydäthän eritellyn kustannusarvion etukäteen, ennen kuin  
               varaat tutkimusajan. Lääkäriasema perii tähystyksestä 
               toimenpidepalkkiota, josta jää omavastuuosuutta. 
 
                  
 Hammas Mehiläinen 
 
                Tiedäthän, että Hammas-Mehiläinen antaa kassan jäsenille 
                + perheenjäsenille alennusta hammashoidosta, toimistomaksuja 
                ei peritä, kun esität Kela-kortin ja kerrot kuuluvasi kassaan. 
                https://hammasmehilainen.fi/toimipisteet/                     

 
Sähköinen asiointipalvelu Iris 

                 Sähköinen e-asiointipalvelu IRIS 
                 Olethan rekisteröitynyt sähköisen e-asiointipalvelu IRIKSEN 
                 käyttäjäksi. 
                  
                 Iriksen käyttäjänä voit katsella omaa korvaushistoriaasi, esim. 
                 milloin olet hakenut silmälasit, tai kuinka paljon olet käyttänyt  
                 hammashoitoa, ym. 
                 Iriksestä näet korvauslaskelman, koska kassa ei lähetä enää 
                 laskelmia kotiin.       
                               
                 ”Ohje sähköiseen asiointipalvelu Irikseen” – valitse linkki:   

                 https://iris.omasairauskassa.fi/login 

                     www.vakuutuskassa.com – terveyttä ja taloudellista turvaa 

Invoicing contract with Terveystalo 

The invoicing contract with Terveystalo has been extended to 
include all clinics. Now you can visit all Terveystalo clinics in 
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Helsinki area and the clinic in Hyvinkää. Please, remember to 
show your Kela card.  
https://www.terveystalo.com/fi/Toimipaikat/ 

Payment commitment to MRI 

When you have a doctor’s referral, please contact the fund in 
order to find the most inexpensive clinic. The payment 
commitment will be sent directly to the clinic in question and to 
your e-mail address. You will only pay the deductible at the 
clinic. Payment commitment is required for direct reimbursement.  

Endoscopy 

Before making an appointment to endoscopy, ask the clinic for a 
specified cost estimate. Clinics charge treatment fee for which 
you will have to pay a part yourself. 

Hammas Mehiläinen 

Hammas Mehiläinen gives discount to fund members and their 
family members on dental care and they will not charge 
administrative fee. Show them your Kela card and tell that you 
are a fund member. 
https://hammasmehilainen.fi/en/clinics/ 

E-Services IRIS (only in Finnish)  
 

You can register as a user on our website.  
E-mail the registration form to vakuutuskassa@kone.com. 
You’ll get a PIN number list in your Netpost or by normal post.  
In IRIS you can see the reimbursements paid to you  
during the last two years.  

 

                    www.vakuutuskassa.com - Health and financial security  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.terveystalo.com%2Ffi%2FToimipaikat%2F&data=02|01|Leena.Lindroos%40kone.com|4450d152110b4ef1849b08d69730ed63|2bb82c642eb143f78862fdc1d2333b50|0|0|636862633724419950&sdata=sxlvXe40kk5a%2Bfe4GXJ0OeLiXyw%2BLhvryX5nDUGCWqw%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhammasmehilainen.fi%2Fen%2Fclinics%2F&data=02|01|Leena.Lindroos%40kone.com|4450d152110b4ef1849b08d69730ed63|2bb82c642eb143f78862fdc1d2333b50|0|0|636862633724429963&sdata=B9UvzibY2SF%2BI8V8F9QGIwdMQDyGWw%2BaN88T4lc7Gos%3D&reserved=0
mailto:vakuutuskassa@kone.com
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakuutuskassa.com&data=02|01|Leena.Lindroos%40kone.com|4450d152110b4ef1849b08d69730ed63|2bb82c642eb143f78862fdc1d2333b50|0|0|636862633724429963&sdata=gJ9%2Bov%2BkgWEDtraeVrqoaXJdc3NB2jOvcWCPlb9dfUU%3D&reserved=0

