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SAIRAALAAN MATKUSTAMINEN MUULLA KUIN YLEISELLÄ KULKUNEUVOLLA
Kuvaus:

Taksin käyttö ja tilaaminen sairaalaan matkustettaessa
Kela korvaa asiakkaiden sairaalamatkojen kustannuksia. Korvaus maksetaan halvimman
matkustusvaihtoehdon mukaisesti. Halvin vaihtoehto on yleensä yleinen kulkuneuvo (linjaauto, juna). Alle 100 km yhdensuuntaisissa matkoissa myös oma auto rinnastetaan
halvimmaksi vaihtoehdoksi.
Selvittäkää aina ensin mahdollisuutenne matkustaa sairaalaan yleisillä kulkuneuvoilla. Jos
kuitenkin sairaus tai kulkuyhteyksien puute estää tämän halvimman vaihtoehdon käytön,
voi taksin käyttö olla tarpeellista.
Kela korvaa taksin käytön kustannukset, kun tarvitsette taksin
o terveydentilan vuoksi (terveydenhuolto kirjoittaa Teille tätä koskevan SV67
todistuksen)
o puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi (terveydenhuollon todistusta ei
tarvita)
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella taksimatka tilataan palveluntuottajien
tilausnumeroista:
Taksi Helsinki Oy, 0800 414 610 tai
Suomen Lähilogistiikka Oy, 0800 051 54
Jos asiakas ei tilaa taksia Kelan kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneestä
tilausvälityskeskuksesta, asiakas ei saa korvausta matkasta:
- taksimatkojen korotettu omavastuu poistuu
- asiakas ei voi hakea jälkikäteen korvausta Kelasta.
Esittäkää Kela-kortti autoilijalle ennen matkan alkamista. Tällöin saatte
sairausvakuutuslain mukaisen suorakorvauksen matkakustannuksesta heti taksissa
(maksatte vain omavastuuosuuden 25,00 euroa/per suunta).
Tilatkaa matka heti, kun olette saaneet ajan sairaalaan tai viimeistään matkaa edeltävänä
päivänä ennen klo 14.00. Voitte tilata samalla kertaa useamman taksikuljetuksen, jos teillä
on etukäteen sovittu muita aikoja sairaalaan. Kun taksia tarvitaan äkillisesti, myös silloin
taksi pitää tilata tilausvälityskeskuksesta.
Kun soitatte tilausvälityskeskukseen, teiltä kysytään mm. seuraavia matkaan liittyviä tietoja
o nimi ja henkilötunnus
o osoite, mistä auto noutaa teidät
o matkan määränpää esim. sairaalan nimi
o kellonaika, jolloin teidän tulee olla perillä
o tuleeko mukaanne apuvälineitä
o tarvitsetteko saattajan terveydentilanne vuoksi
o puhelinnumero, mistä teidät tavoittaa.
Tilausvälityskeskus ilmoittaa puhelun yhteydessä, koska auto noutaa Teidät. Samassa
kuljetuksessa voi olla myös muita matkustajia.
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Säilyttäkää terveydenhuollosta saamanne todistus matkakorvausta varten (SV67) ja
taksikuitit kuusi kuukautta matkan jälkeen, sillä Kela voi pyytää niitä Teiltä
myöhemmin.
Jos tilaamaanne taksikuljetukseen tulee muutoksia tai kuljetus peruuntuu, ilmoittakaa niistä
viipymättä tilausvälityskeskukseen.
Sairaalasta paluu
Kotiin palaaminen tapahtuu ensisijaisesti yleisellä kulkuneuvolla. Sairautenne estäessä
yleisen kulkuneuvon käytön, terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi taksin käytön ja tilaa
tarvittaessa kyydin.
Paluumatkalla taksi voi Kelan korvaamana tehdä tarvittaessa yhden poikkeaman reittiä
lähellä olevaan apteekkiin.
Jos sairaalasta paluun ajankohta on tiedossanne etukäteen, voitte tilata taksin menopaluuta varten. Taksilla tapahtuvan paluukuljetuksen voi tilata edellä mainituista
tilausnumeroista, jolloin maksatte kyydistä vain omavastuun.
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