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KELAN KORVAAMIIN MATKOIHIN MUUTOKSIA LAPIN LÄÄNISSÄ
10.1.2012 ALKAEN
Kelan matkoja ovat esim. kuntoutus, lääkärissä käynnit jne. kts edellinen sivu
Näiden osalta on siirrytty 10.1.2012 alkaen yhteiseen matkapalvelukeskukseen, josta
kyydin voi tilata, mielellään hyvissä ajoin ennen matkaa.

Matkapalvelukeskuksen puhelinnumero on p. 0200- 99000.
Vain erityistapauksissa asiakas voi sopia matkasta suoraan taksin (ns. tuttu taksi )
kanssa, oikeuden myöntää Kela esim. kelan lääkinnällisen kuntoutuksen
vaikeavammaisille asiakkaille tai alle 16-vuotiaille yksin matkustaville lapsille tai vaikeasti
sairaille pikkulapsille, joiden hoito on keskitetty keskus- tai yliopistosairaaloihin.

Asiakkaan on mahdollista maksaa matkasta vain omavastuuosuus, mikäli hän on
saanut terveydenhuollon henkilökunnalta SV67- lomakkeen (todistus
matkakorvausta varten) etukäteen täytettynä (esim. toistuvat kuntoutukset), tällöin
matkassa mukana pitää olla vain kela-kortti.
Asiakkaan on mahdollista myös tilata oma taksi ja maksaa se itse ja hakea jälkikäteen
korvausta Kelalta.
Lisätietoja seuraavilla sivuilla ja Kela.fi
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Matkakorvaukset
Voit saada korvausta julkiseen tai yksityiseen sairaanhoitoon, raskauteen ja
synnytykseen liittyvistä matkoista, kun kustannukset yhteen suuntan ylittävät
omavastuun. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu
Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Kela ei korvaa erikseen tehtyä
lääkkeiden hakumatkaa apteekkiin.
Lähin hoitopaikka ja halvin kulkutapa
Kela korvaa yleensä matkan lähimpään yksityisen tai julkisen terveydenhuollon lääkäriin
tai hoitolaitokseen. Kun menet Kelan järjestämään kuntoutukseen, Kela korvaa
matkakulut kuntoutuspäätöksessä ilmoitettuun kuntoutuspaikkaan.
Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan.
Yleensä se on julkinen kulkuneuvo, esim. juna tai linja-auto. Jos käytät muuta kuin
halvinta matkustustapaa (esim. taksia), sinulla tulee olla terveydenhuollon antamana
todistus sen tarpeellisuudesta. Jos taksin käyttö johtuu liikenneolosuhteista, sinun tulee
perustella taksin käyttö korvaushakemuksessasi.
Korvaus taksimatkasta
Voit saada korvauksen taksimatkasta, kun terveydenhuollon edustaja on katsonut taksin
käytön olevan terveydentilasi vuoksi tarpeellista ja olet saanut siitä todistuksen (SV 67
tai muu vastaava selvitys). Taksimatka voidaan korvata myös, jos sinulla ei ole
mahdollisuutta halvemman matkustustavan käyttöön, esim. puutteellisten
liikenneyhteyksien vuoksi. Tämä lomake on pitää täyttää huolellisesti, sillä se vaikuttaa
hakijalle korvattaviin matkoihin.
Kela on siirtynyt taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn koko maassa vuosien 2011 2013 aikana. Suorakorvaus korvaa nykyisen valtakirjamenettelyn.
Saattaja mukana
Jos tarvitset matkan aikana saattajan, myös hänen matkakuluistaan voi saada
korvauksen. Saattajan matkakuluista saat korvausta, kun hoitohenkilökunta on katsonut
saattajan tarpeelliseksi sairautesi perusteella tai esim. perheenjäsenen hoitoon
osallistumisen välttämättömäksi. Myös saattajan matkat korvataan yleensä sen mukaan,
mitä matka olisi tullut maksamaan halvinta matkustustapaa käyttäen. Jos lähdet
matkaan saattajan kanssa samasta osoitteesta omalla autolla tai taksilla, ei saattajalle
aiheudu korvattavia matkakuluja.
Matkakorvausten määrä ja omavastuuosuus vuonna 2014
Maksat yhteen suuntaan tehdystä matkasta 14,25 euron omavastuuosuuden. Kela
korvaa sen ylittävät kustannukset. Edestakaisen matkan omavastuu on 28,50€.
s.2
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Matkakatto vuonna 2014
Jos sairaanhoitoon tai kuntoutukseen liittyvien matkakustannustesi omavastuut
kalenterivuoden aikana ylittävät 242,25 euroa, Kela maksaa ylittävän osan tarpeellisista
matkakustannuksista kokonaan.
Matkakattoon eli vuotuiseen omavastuuosuuteen lasketaan mukaan sekä matkojen
omavastuuosuudet että niitä pienemmät kertakustannukset. Matkakustannukset voivat
olla omiasi tai saattajan tai perheenjäsenen kustannuksia. Muista hakea myös kiinteää
omavastuuosuutta pienemmät matkakustannukset kuuden kuukauden kuluessa matkan
tekemisestä.
Kela seuraa matkakaton täyttymistä. Kun se on täyttynyt, saat postitse matkakattokortin
(mallikuva kortista, pdf 36 kt). Korttia näyttämällä sinun ei tarvitse maksaa matkasta
taksin kuljettajalle, jos hän on tehnyt Kelan kanssa valtakirjasopimuksen.
Jos sinulta peritään matkasta maksu, voit hakea matkakuluista korvausta jälkikäteen.
Voit seurata vuotuisen omavastuuosuutesi täyttymistä Kelan asiointipalvelussa.
Palvelusta näet, paljonko sinulle tai kuljetuspalvelujen tuottajalle on maksettu
matkakorvauksia.
Oman auton kilometrikorvaus on 0,20 euroa/kilometri.
Katso Kela.fi - sivuilta lisää matkojen korvaamisesta.

Lisätietoja Kelalta osoitteesta:
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/100801111809EH?OpenDocument

Esimerkki matkakustannusten korvaamisesta

www.kela.fi

Virtanen matkustaa kotoaan sairaalaan leikkaukseen. Leikkaus tehdään naapurikunnassa, jonne Virtanen kulkee junalla ja
linja-autolla. Junalipusta hän maksaa 20 euroa ja linja-automatkasta 6 euroa. Yhteensä 26 euron yhdensuuntaisesta
matkakustannuksista hän saa Kelasta korvausta 11,75 euroa. Hän maksaa itse vain omavastuuosuuden 14,25 euroa.
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