Maksa matkastasi vähemmän –
tilaa matka taksikeskuksesta
Näin tilaat taksin Etelä- ja Itä-Savon sairaanhoitopiireissä
•• Jos et voi terveydentilasi vuoksi käyttää edullisempaa
kulkuneuvoa kuin taksi, pyydä terveydenhuollosta
todistus oikeudestasi taksin käyttöön (SV 67).
•• Tilaa matka Etelä-ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien
alueilla aina numerosta 0601 10 003.
•• Jos vastaanottoaika on tiedossasi, tilaa matka
viimeistään edeltävänä päivänä klo 14.00 mennessä.
•• Voit tilata samalla kertaa kaikki matkat, jotka sinun
on määrä tehdä seuraavien kahden viikon aikana.
•• Voit pyytää oman kotikuntasi taksia matkallesi.

•• Samassa kyydissä voi olla muitakin asiakkaita.
•• Kun soitat taksikeskukseen, sinulta kysytään matkakorvauksen käsittelyyn tarvittavia tietoja. Tietoja
käytetään ainoastaan matkan järjestämiseen ja
matkakorvauksen käsittelyyn Kelassa. Henkilötietolaissa tarkoitettuna tietojen rekisterinpitäjänä
on Kela.
•• Taksikeskus ilmoittaa auton arvioidun saapumisajan. Jos tilaamaasi matkaan tulee muutoksia,
ilmoita niistä viipymättä taksikeskukseen.

Maksat vain omavastuuosuuden taksikeskuksesta tilatusta matkasta
Kun tilaat matkan taksikeskuksesta, saat matkakorvauksen heti taksissa näyttämällä Kela-kortin. Tällöin
maksat matkastasi korkeintaan omavastuuosuuden. Se on 25 euroa yhteen suuntaan tehdyltä matkalta.
Myös alle omavastuun jäävät taksimatkat kerryttävät vuotuista omavastuuosuutta, ns. matkakattoa. Se on
300 euroa kalenterivuodessa.
Jos tilaat matkan muualta kuin taksikeskuksesta, sinun tulee ensin itse maksaa matkan koko hinta, ennen
kuin voit hakea korvausta Kelasta. Omavastuuosuutesi on tällöin kaksinkertainen eli 50 euroa. Tätä omavastuuta ei lasketa mukaan matkojen vuotuiseen omavastuuosuuteen.

Etelä- ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien
alueella Kelan korvaamat taksimatkat
tilataan aina numerosta:

Sinulla on oikeus Kelan korvaukseen taksimatkasta, jos et voi terveydentilasi vuoksi käyttää
edullisempaa kulkuneuvoa.

0601 10 003

Pyydä terveydenhuollosta todistus oikeudesta
taksin käyttöön (Todistus matkakorvausta varten,
SV 67). Säilytä todistus itselläsi 6 kk matkapäivästä. Kela voi pyytää sitä sinulta tarvittaessa.

Puhelun hinta 1,67 € + pvm

Puhelut nauhoitetaan palvelun laadun kehittämistä
varten. Tarvittaessa Kela voi tarkistaa jälkikäteen
matkatilaukseen liittyviä tietoja.

Lisätietoja: www.kela.fi/taksimatkat
020 692 204

Katso omat korvaustietosi:
www.kela.fi/asiointi
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Kun sinulla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan,
tilaa taksi aina numerosta 0601 10 003.

