Kela-korvauksiin
muutoksia vuonna 2016
• Lääkekorvauksiin 50 euron alkuomavastuu
• Matkakorvausten omavastuu nousee

LÄÄKEKORVAUKSET MUUTTUVAT
VUODEN 2016 ALUSSA

LÄÄKEKORVAUSJÄRJESTELMÄ 1.1.2016

Saat korvausta
alkuomavastuun
täyttymisen
jälkeen

Maksat korvausjärjestelmään kuuluvat
lääkkeesi kokonaan
50 euroon asti

50 €

Peruskorvaus

40 %

Alempi
erityiskorvaus

610,37 €

65 %

Ylempi
erityiskorvaus

100 %

Vuosiomavastuu
(lääkekatto)
vuonna 2016

Kun vuosiomavastuusi ylittyy,
Kela korvaa
loppuvuoden
lääkkeet

Maksat

2,50 €

Maksat

4,50 €

lääke/ostokerta

Yksi kalenterivuosi

lääke/
ostokerta

Lääkekorvauksiin 50 euron alkuomavastuu
Voit saada korvausta lääkkeistä, perusvoiteista
ja kliinisistä ravintovalmisteista, jotka on määrätty reseptillä sairautesi hoitoon. Korvausta
maksetaan vain niistä lääkevalmisteista, joille
Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt
korvattavuuden. Saat korvauksen yleensä jo
apteekissa suorakorvauksena.
Vuoden 2016 alusta lääkekorvausta maksetaan
vasta 50 euron alkuomavastuun täyttymisen
jälkeen.
•
•

•
•

Alkuomavastuu on vuosikohtainen. Se ei
koske alle 18-vuotiaita.
Alkuomavastuu kertyy, kun ostat
reseptillä korvausjärjestelmään kuuluvia
valmisteita.
Alkuomavastuu voi täyttyä yhdestä tai
useammasta lääkeostosta.
Kaikissa apteekeissa ja Kelassa on
ajantasainen tieto maksamasi
alkuomavastuun määrästä.

Lääkekorvauksen määrä 1.1.2016 alkaen
•
•
•

Peruskorvaus: 40 % lääkkeen hinnasta tai
viitehinnasta (aiemmin 35 %).
Alempi erityiskorvaus: 65 % lääkkeen
hinnasta tai viitehinnasta.
Ylempi erityiskorvaus: 100 % lääkkeen
hinnasta tai viitehinnasta, mutta maksat
jokaisesta lääkkeestä 4,50 euron
omavastuun (aiemmin 3 euroa).

Katso lääkkeesi korvattavuus lääkehausta
www.kela.fi/laakehaku.

Vuosiomavastuu
Voit saada suurista lääkekuluista lisäkorvauksen. Korvattujen lääkkeiden vuosiomavastuu
(ns. lääkekatto) vuonna 2016 on 610,37 euroa.
Kun vuosiomavastuusi ylittyy, maksat jokaisesta
korvattavasta lääkkeestäsi 2,50 euroa (aiemmin
1,50 euroa). Myös 50 euron alkuomavastuu kerryttää vuosiomavastuuta.
Voit seurata alkuomavastuusi ja vuosiomavastuusi kertymistä Kelan asiointipalvelussa
www.kela.fi/asiointi.
Lisätietoja lääkkeiden korvauksista ja erityiskorvaukseen oikeuttavista sairauksista
•
•

www.kela.fi/laakkeet
palvelunumerosta 020 692 204

Matkojen omavastuu nousee
Kelaa maksaa korvausta matkoista terveydenhuoltoon ja Kelan järjestämään kuntoutukseen.
Matkat korvataan yleensä halvimman matkustustavan mukaan lähimpään hoitopaikkaan.

antanut vakiotaksiasiakkaalle oikeuden matkustaa yksin. Asiakas tarvitsee tällöin terveydenhuollon antaman lomakkeen SV 67 Todistus matkakorvausta varten.

Vuoden 2016 alusta matkojen omavastuuosuus
yhteen suuntaan tehdystä matkasta on 25 euroa.
Matkakorvaus maksetaan matkan omavastuun
ylittävästä osuudesta.

Voit seurata vuoden aikana kertyneitä matkakustannuksiasi verkossa www.kela.fi/asiointi.

Jos matkakustannusten omavastuuosuudet ylittävät vuodessa 300 euroa (ns. matkakatto), Kela
maksaa ylittävän osan kokonaan.

Lisätietoja matkakorvauksista:

Jos et voi terveydentilasi tai puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi käyttää muuta kulkuneuvoa kuin taksia, tilaa taksi alueellisesti keskitetystä tilausnumerosta. Tällöin maksat
matkastasi vain 25 euron omavastuun.

•

Jos tilaat matkan muualta kuin alueellisesta
tilausnumerosta, omavastuusi on 50 euroa. Tällöin maksat ensin matkan koko hinnan kuljettajalle, ennen kuin voit hakea korvausta Kelasta.
50 euron omavastuuosuus ei kerrytä matkojen
vuotuista omavastuuosuutta, ns. matkakattoa.
Tämä omavastuu peritään myös, vaikka matkakatto olisi täyttynyt muiden, esimerkiksi
alueellisesta tilausnumerosta tilattujen tai omalla
autolla tehtyjen matkojen omavastuuosuuksista.
Kela voi myöntää asiakkaalle hänen terveydentilansa tai avuntarpeensa perusteella oikeuden
ns. vakiotaksin käyttöön. 1.1.2016 alkaen myös
vakiotaksiasiakkaiden matkoja voidaan yhdistellä muiden asiakkaiden matkoihin. Matkoja
ei yhdistellä silloin, kun terveydenhuolto on

•

www.kela.fi/matkakorvaus
www.kela.fi/taksimatkat
palvelunumerosta 020 692 204

NÄIN SAAT KELA-KORVAUKSEN
HETI TAKSISSA

Tarvitset terveydentilasi
vuoksi taksimatkan sairaalaan,
terveyskeskukseen
tai Kelan korvaamaan
kuntoutukseen.

Tilaat matkan
välityskeskuksesta.

Tilaat matkan muualta
kuin välityskeskuksesta.

Näytät kuljettajalle Kelakortin ja maksat matkasta
25 euron omavastuun.

Maksat koko matkan
hinnan kuljettajalle.

Pyydät terveydenhuollosta
todistuksen SV 67
oikeudesta taksin käyttöön.
Säilytä todistus.

Pyydät terveydenhuollosta
todistuksen SV 67
oikeudesta taksin käyttöön.
Säilytä todistus.

Tieto maksusta
siirtyy suoraan
taksista Kelaan.

Haet korvausta
Kelasta jälkikäteen.
Omavastuu on 50 euroa.

KERTYYKÖ MATKAKATTO?

KERTYYKÖ MATKAKATTO?

KYLLÄ

EI

KUN MATKAKATTO (300 €) ON TÄYNNÄ

Et maksa
matkastasi mitään.

Matkan omavastuu
on edelleen 50 euroa.

