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Mitä vakuutus kattaa? 

Mielenterveysvakuutus: Keskusteluapu 

 Korvataan vakuutusehtojen mukaisesti 
keskusteluavusta aiheutuvia kuluja 
tilanteessa, jossa vakuutettu henkilö kokee 
henkisen hyvinvointinsa heikentyneeksi. 

 Keskusteluavulla tarkoitetaan vakuutetun 
henkisen hyvinvoinnin parantumiseen 
tähtäävää etäyhteydellä tapahtuvaa 
keskustelua mielenterveyden hoitoon 
koulutetun terveydenhuollon 
ammattihenkilön kanssa. 

 

Mielenterveysvakuutus: Terapiaturva 

 Korvataan vakuutusehtojen mukaisesti 
psykoterapiasta aiheutuneita kuluja, jos 
psykiatrian erikoislääkäri on diagnosoinut 
vakuutetulla mielenterveyden häiriön ja 
kirjoittanut hänelle lähetteen 
psykoterapiaan. Vakuutuksesta 
korvattavan psykoterapian antajan tulee 
olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontaviraston (Valvira) hyväksymä 
psykoterapeutti. 

 Mielenterveyden häiriöllä tarkoitetaan 
kansainvälisen ICD 10 -tautiluokituksen 
pääluokkaan F kuuluvia diagnooseja. 

 Lisäksi vakuutuksesta korvataan enintään 
kaksi terapiahoitoon liittyvää käyntiä 
psykiatrin vastaanotolla yhtä 
psykoterapiajaksoa kohden (esimerkiksi 
terapialähetteen saamiseksi tarvittava 
käynti). 

Vakuutussopimus voi sisältää 
vakuutuksenottajan valinnan mukaisesti sekä 
keskusteluavun että terapiaturvan tai vain 
jommankumman niistä. 

 

 

 
Mitä vakuutus ei kata? 

Korvausta ei makseta esimerkiksi: 

 Muusta psykologisesta tai 
neuropsykologisesta tutkimuksesta, 
hoidosta tai kuntoutuksesta 

 Psykiatrin antamasta keskusteluavusta 

 Lääkärinlausunnoista tai -todistuksista 
aiheutuneista kuluista 

 Keskusteluavusta henkilölle, jolla ei ole 
oireita henkisen hyvinvoinnin 
heikentymisestä tai muista 
ennaltaehkäisevistä hoidoista 

 Kuntoutuksesta tai oleskelusta kuntoutus-, 
kylpylä-, luontaishoito- tai vastaavassa 
laitoksessa 

 Välillisistä kustannuksista 

 Puhelinkuluista tai pysäköintikustannuksista 

 Lääkekuluista. 

   

 

 
Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita? 

 

 Edellytyksenä on, että vakuutetut asuvat 
vakituisesti Suomessa ja heillä on voimassa 
oleva Kela- kortti osoituksena Suomen 
asumisperusteiseen sosiaaliturvaan 
kuulumisesta. Rajoite voidaan tietyissä 
tapauksissa poistaa lisäsopimuksella. 

 Keskusteluavulle ja psykoterapialle on 
enimmäismäärät, jotka on merkitty 
vakuutuskirjaan. 

 Terapiaturvaan on mahdollista liittää 
omavastuu, jonka maksaa vakuutettu. 

  

Mielenterveysvakuutus 
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja 

 

Yritys: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike Tuote: Mielenterveysvakuutus 

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta löydät vakuutuskirjasta ja 
vakuutusehdoista. 

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä? 

Mielenterveysvakuutuksella yritys voi vakuuttaa henkilöryhmän henkisen hyvinvoinnin heikentymisen ja 
mielenterveyden häiriöiden varalle. Vakuutettuun ryhmään voivat kuulua vakuutuksenottajaan työsuhteessa olevat 
henkilöt ja yrittäjätoimintaa harjoittavat yrityksessään työskentelevät yrittäjät. Vakuutus on voimassa ympäri 
vuorokauden kaikkialla maailmassa. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vain vakuutuskirjassa mainitun hoidon 
kumppanin Suomessa antamaa hoitoa. 
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Missä vakuutusturva on voimassa? 

 Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vain vakuutuskirjassa 
mainitun hoidon kumppanin Suomessa antamaa hoitoa. 

  

 
Mitkä ovat velvoitteeni? 

✓ Vakuutuksen voimaantullessa tulee antaa oikeat tiedot vakuutettavista henkilöistä. 

✓ Vakuutuksen voimassaoloaikana tulee ilmoittaa, jos vakuutuksen piiriin tulee uusi työntekijä (uusi 
työsuhde alkaa) tai siitä poistuu työntekijä (työsuhde päättyy). 

✓ Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt lisätiedot.  

✓ Ifin antamia suojeluohjeita tulee noudattaa. 

✓ Vakuutusmaksu tulee maksaa ajallaan. 

  

 
Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

✓ If lähettää vakuutusmaksulaskun, joka tulee maksaa viimeistään eräpäivänä laskussa ilmoitetulle 
pankkitilille.  

✓ Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan, kuinka monessa erässä vuosimaksu maksetaan ja miten 
laskut toimitetaan. 

  

 

 

 

 

 

 
Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy? 

✓ Mielenterveysvakuutus alkaa, kun vakuutuksenottaja ja If sopivat vakuutuksen alkamisesta ja on 
voimassa toistaiseksi.  

✓ Vakuutusturva päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutusturvan.  

✓ Myös If voi päättää vakuutuksen tietyissä tilanteissa (esim. vakuutusmaksun laiminlyönti).  

✓ Vakuutusturva päättyy kuitenkin viimeistään siitä hetkestä, kun vakuutetun työsuhde 
vakuutuksenottajaan päättyy, vakuutetun yrittäjätoiminta päättyy tai sen vakuutuskauden lopussa, 
jonka aikana vakuutettu on täyttänyt 75 vuotta.  

✓ Kun keskustelu- tai psykoterapiakertojen vakuutuskirjalla mainittu enimmäismäärä on käytetty ja  
12 kuukautta on sen jälkeen kulunut viimeisestä korvatusta keskustelu- tai terapiakerrasta, 
vakuutettu saa jälleen käyttöönsä keskustelu- tai psykoterapiakerrat täysimääräisenä. Uuden 
psykoterapiajakson korvaaminen edellyttää uutta lähetettä psykiatrian erikoislääkäriltä. 

  

 
Miten irtisanon sopimuksen? 

✓ Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa.  

✓ Irtisanominen tulee tehdä vakuutusyhtiölle kirjallisesti. 

 


