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KELAN  KORVAAMAT  MATKAT   

Kelan matkoja ovat  esim. kuntoutus,  lääkärissä käynnit jne. 

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.
(hinta 1,17 € +pvm) 

Kun soitat tilausnumeroon sinulta kysytään:

-Nimi ja henkilötunnus
- Osoite josta auto noutaa sinut
- matkan määränpää (esim. sairaala)
- kellonaika jolloin sinun tulee olla perillä hoitoyksikössä
- mahdolliset apuvälineet
- mahdollinen saattaja
- puhelinnumero josta sinut tavoittaa

Tilauspuhelussa ilmoitetaan, mihin aikaan auto noutaa sinut, samassa kuljetuksessa voi 
olla myös muita matkustajia.

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 matka-
korvausta varten) etukäteen täytettynä (esim. toistuvat kuntoutukset), tällöin 
matkassa mukana pitää olla vain kela-kortti. 

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.
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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.

Saattaja mukana

Jos tarvitset matkalle saattajan, voit saada myös hänen matkakuluista korvausta.   
Saattajan matkakulut korvataan, 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.            s.2

Määrä ja omavastuu 2020

Potilas / kuntoutuja maksaa yhteen suuntaan tehdystä matkasta 25,00 euron 
omavastuuosuuden. Kela korvaa sen ylittävät tarpeelliset matkakustannukset.

Jos asiakas on käyttänyt taksia ja matka on tilattu tilausvälityskeskuksesta, omavastuu 
yhdensuuntaiselta matkalta on 25,00 euroa. 

Jos asiakas tilaa taksimatkan muualta kuin tilausvälityskeskuksesta, omavastuu 
yhdensuuntaiselta matkalta on 50,00 euroa. Tämä korotettu omavastuu ei kerrytä 
vuotuista omavastuuosuutta. Korotettu omavastuu peritään asiakkalta aina, vaikka 
vuotuinen omavastuu olisi täyttynyt. 
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Vuotuisen omavastuuosuuden eli matkakaton 300,00 euroa 
täyttymisen jälkeen matkat korvataan tarpeellisten kustannusten osalta kokonaan.

Kela seuraa potilaan/kuntoutujan vuotuisen omavastuuosuuden täyttymistä. Kun 
vuotuinen omavastuuosuus on täyttynyt, Kela lähettää asiakkaalle 
vuosiomavastuukortin, jonka avulla voi osoittaa autoilijalle, että hänen vuotuinen 
omavastuuosuutensa on täyttynyt.

Vuosiomavastuukortti ei oikeuta potilasta/kuntoutujaa käyttämään erityisajoneuvoa. 
Potilas tarvitsee myös tämän jälkeen terveydenhuollon kirjoittaman todistuksen 
erityisajoneuvon tarpeellisuudesta Kelan korvaamilla matkoilla. 

Vuotuiseen omavastuuseen lasketaan mukaan asiakkaan, perheenjäsenen ja 
terveydenhuollon ammattihenkilön sekä lääkärin tekemät tarpeelliset matkat.

On huomioitava, että myös alle omavastuun olevat matkakustannukset kerryttävät 
vuotuista omavastuuosuutta, jotka kirjautuvat myös Kelan järjestelmään, mikäli matka on
tilattu tilausvälityskeskuksesta.

 

Voit seurata vuotuisen omavastuuosuutesi täyttymistä Kelan asiointipalvelussa.  
Palvelusta näet, paljonko sinulle tai kuljetuspalvelujen tuottajalle on maksettu 
matkakorvauksia.

Kaupunki ei vastaa tietojen oikeellisuudesta tai niistä johtuen asiakkaalle tapahtuneista 
tappiosta/ylimääräisistä kuluista. 

Katso Kelan sivuilta:         http://www.kela.fi/matkakorvaukset
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