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Kelan korvaamat matkat vuonna 2015
Taksimatkojen yhdistely säästi 16 miljoonaa euroa
Sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen kustannukset pienenivät vuonna 2015 noin 6,1 %
edellisvuoteen verrattuna. Tähän vaikuttivat sekä taksimatkojen yhdistely että matkakustannusten
omavastuun nosto vuoden 2015 alusta.
Matkojen yhdistely säästi korvausmenoja noin 16 miljoonaa euroa. Yhdistelystä saatu säästö on laskettu
niin, että yhdistellyn matkan kustannuksia on verrattu kustannuksiin, jotka olisivat syntyneet, jos jokainen
asiakas olisi matkustanut yksin. Vertailu on tehty käyttäen taksiliikenteen kuluttajahintoja.

Taksimatkojen yhdistelyllä saadut säästöt vuosilta 2011- 2015
Suorakorvausmenettely aloitettiin toukokuussa vuonna 2010, ja se on vähitellen laajentunut
sairaanhoitopiireittäin koko maahan. Vuoden 2015 alusta alkaen koko maa on ollut
suorakorvausmenettelyssä lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Vuonna 2011 matkojen yhdistelyllä saavuttiin
säästöjä jo 3 miljoonaa euroa, vaikka menettely oli käytössä vain osassa maata. Vuoden 2015 loppuun
mennessä säästöt ovat yli viisinkertaistuneet.
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Tilastotietoa Kelan korvaamista matkoista vuonna 2015
Vuonna 2015 Kela maksoi korvauksia 4,9 miljoonasta matkasta. Korvauksia haettiin kaikkiaan noin 6,5
miljoonasta matkasta. Näistä 1,6 miljoonaa jäi kustannuksiltaan alle omavastuun, ja nämä kerryttivät
asiakkaan vuotuista omavastuuta. Korvauksia maksettiin 643 000 henkilölle.
Vuonna 2015 sairausvakuutuksen matkakorvaukset olivat noin 293 miljoonaa euroa.
Taksimatkojen osuus matkakorvauksista on suuri. Niistä maksettiin korvauksia vuonna 2015 yhteensä 163
miljoonaa euroa noin 418 000 asiakkaalle.
Korvatuista taksimatkoista noin 3 miljoonaa tilattiin keskitetyistä tilausvälityskeskuksista. Keskimääräinen
korvaus näistä matkoista oli 52 euroa.
Vuoden 2015 alussa otettiin käyttöön ns. korotettu omavastuu. Se peritään silloin, kun taksimatkaa ei ole
tilattu keskitetystä tilausvälityskeskuksesta. Korotettu omavastuu ei kerrytä asiakkaan vuosiomavastuuta.
Näitä matkoja korvattiin 73 000, ja matkan keskimääräinen korvaus oli 51 euroa.

Sairausvakuutuksen korvaamat matkat kulkuvälineittäin vuonna 2015, lkm
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Sairausvakuutuksen korvaukset kulkuvälineittäin vuonna 2015, miljoonaa euroa

Kuka matkakorvauksia saa?
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Väestömäärään suhteutettuna matkakorvaukset kohdentuvat eniten haja-asetusalueella asuville iäkkäille
vähätuloisille henkilöille. Yli 85- vuotiaista henkilöistä yli 60 % sai matkakorvauksia vuonna 2015.

Matkakorvauksia saaneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä vuonna 2015

Matkakorvauksia saaneiden osuus väestöstä maakunnittain vuonna 2015, %
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Alla olevasta taulukosta näkyvät Kelan korvaamien matkojen omavastuukorotukset vuosilta 2014,2015 ja
2016.
Matkan omavastuu
Yhdensuuntainen matka
Vuotuinen omavastuu
Taksimatkan korotettu
omavastuu

Vuosi 2014

Vuosi 2015

Vuosi 2016

14,25 €
242,25 €

16,00 €
272,00 €

25,00 €
300,00 €

--

32,00 €

50,00 €

Vuonna 2016 yhdensuuntaisen matkan omavastuu on 25,00 euroa ja vuotuinen omavastuu 300,00 euroa.
Korotettu omavastuu on 50,00 euroa yhdensuuntaiselta matkalta vuonna 2016.
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