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AJANKOHTAISIA ASIOITA ENSIHOIDON KORVAAMISEEN LIITTYEN SUORAKORVAUSMENETTELYSSÄ TOIMIVILLE PALVELUNTUOTTAJILLE

Sairaankuljetuksen korvaustaksa nousi 1.9.2013 alkaen
1

Sairaankuljetusten korvaustaksaa korotettiin
Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksa nousi 4,5 % 1.9.2013.
Uutta taksaa noudatetaan 1.9.2013 ja tämän jälkeen tehtyihin matkoihin.
Taksarakenne ja taksan soveltaminen Kelan korvaamissa matkoissa pysyy
ennallaan. Sairaankuljetustaksa on nähtävillä Kelan internetsivuilla osoitteessa
www.kela.fi > yhteistyökumppanit > kuljetuspalvelut > kirjeet > sairaankuljetustoimijat.

2. Kilpailutuksen vaikutukset korvauksen hakemiseen
Valtioneuvoston asetuksella sairaankuljetuksen korvaustaksasta säädetään
ylimmistä korvausperusteista. Palveluntuottajan tulee hakea Kelasta korvaus
edullisemman hinnan mukaisesti niissä tapauksissa, joissa Kelan korvattavaksi
kuuluva sairaankuljetus on kilpailutettu ja korvauksen perusteeksi on tullut
edullisempi hinta kuin asetuksessa määritetään.
Korvaukset maksetaan palveluntuottajille vakuutettukohtaisesti
korvaushakemuksella SV 210, Selvitys ja korvaushakemus
sairaankuljetuksesta, ellei palveluntuottajan kanssa ole sovittu muusta
tavasta. Tällöin Kelalle tulee esittää kaikki vastaavat tiedot kuljetuksesta ja
taksasta kuin lomakkeella esitetään.
2.1. Päivitetty tilityslomake, SV 130 otetaan käyttöön marraskuun aikana
Sairaankuljetustilityksen yhteenvetolomaketta, SV 130 Tilitys
matkakustannuksista, täydennetään lisäämällä kustannussarakkeeseen
vaihtoehdoksi myös kilpailutettu hinta. Jos Kelan korvaamat matkat on
kilpailutettu ja kilpailutettu hinta on asiakas- ja matkakohtaisesti
edullisempi kuin asetuksessa määrätty enimmäishinta, palveluntuottajan
tulee ilmoittaa kyseisessä kohdassa kilpailutettu hinta. Päivitetty lomake
on saatavissa alkaen 1.11.2013 Kelan internet sivuilla osoitteessa
www.kela.fi > Lomakkeet > Yhteistyökumppanit. Päivitetty tilityslomake
tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.1.2014 alkaen.
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3. Asiakkaan omavastuuosuus
Asiakkaan omavastuuosuus on 14,25 euroa/matka.
Palveluntuottajan on perittävä matkasta omavastuuosuus niin kauan,
kunnes asiakas esittää vuosiomavastuukortin, SV 191sr,
Vuosiomavastuukortti, Årssjälvriskkort för resekostnader. Tämän jälkeen
palveluntuottaja voi jättää perimättä matkasta omavastuuosuuden.

4. Peruuntuneen kuljetuksen, X-8 tehtävän korvaaminen sairausvakuutuslain perusteella
Kelaan on tullut paljon tiedusteluja siitä, missä tilanteissa Kela korvaa niin sanotun
peruuntuneen kuljetuksen X-8 tehtäväkoodilla. Korvaus voidaan myöntää silloin, kun
-hälytys tehtävään on tullut hätäkeskuksen kautta
-lääkäriä on konsultoitu potilaan terveydentilasta ja hoidosta, jolloin lääkäri on
hyväksynyt potilaan kuljettamatta jättämisen ja
-tapahtumatiedot annetusta hoidosta ja suoritetuista toimenpiteistä on toimitettu
Kelalle lomakkeella SV 210, Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta tai
vastaavalla hyväksytetyllä lomakkeella.
5. Sopimusten lakkauttaminen
Ensihoitopalvelun siirryttyä sairaanhoitopiirien järjestämisvastuulle 1.1.2013 lukien,
on palveluntuottajien yhteystiedoissa tapahtunut muutoksia.
Palveluntuottajan tulee ilmoittaa Kelalle sopimuksen perusteella muutokset.
Pyydämme, että palveluntuottajat, joille on lähetetty tämä kirje, mutta joiden
toiminnassa on tapahtunut muutoksia tai toiminta on lakannut, ilmoittavat tiedon
muutoksesta välittömästi sähköpostitse sairausvakuutus@kela.fi
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