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1. Joukkoliikenneluvallinen pienoislinja-auto
Joukkoliikenneluvallisella pienoislinja-autolla jatkuu Kelan kanssa valtakirjamenettely
toistaiseksi. Nämä autot EIVÄT liity suorakorvausmenettelyyn HUS- alueella 10.12.2014
alkaen. Joukkoliikenneluvallisilla pienoislinja-autoilla tulee olla edelleen voimassa oleva
valtakirjasopimus Kelan kanssa. Mikäli sinulla on epäselvyyttä joukkoliikenneluvallisen
pienoislinja-auton valtakirjasopimukseen liittyen ole yhteydessä sopimuksen tehneeseen Kelan
toimistoon lisätietojen saamiseksi ja asian selvittämiseksi.
Miksi joukkoliikenneluvalliset pienoislinja-autot eivät liity suorakorvausmenettelyyn?
•

kyseessä ei ole taksiliikenneluvallinen auto

Mitä matkoja Kela korvaa joukkoliikenneluvallisella pienoislinja-autolla tehtynä?
•

•

joukkoliikenneluvallisella pikkubussilla tehty matka korvataan valtakirjamenettelyllä
silloin, kun
•

korvaukseen oikeuttavia matkustajia on vähintään 5 ja

•

kuljetus on ovelta ovelle tai osa matkaketjua ja

•

asiakas tarvitsee erityisajoneuvon sairauden tai liikenneolosuhteiden
vuoksi

yhden asiakkaan kuljettaminen korvataan vain pyörätuolia tai
paarikuljetusta tarvitsevalle henkilölle edellyttäen, että asiakkaalla on
terveydenhoitolaitoksen todistus (SV 67 Todistus matkakorvausta varten)
inva- tai paarikuljetuksen tarpeellisuudesta.

2. Saattaminen ja avustaminen suorakorvausmenettelyssä
Asiakasta tulee tarvittaessa avustaa suorakorvausmatkan aikana samoin kuin
valtakirjamenettelyssäkin. Tarvittaessa asiakas on saatettava kotiin ja hoitolaitoksen
sisätiloihin tai noudettava sisätiloista. Tieto asiakkaan saattamisesta tai avustamisesta
kirjataan matkan tilaustietoihin tilauspuhelussa saatujen tietojen perusteella ja se on
näkyvissä suorakorvausmatkan lisätietokentässä esim. noudettava sairaalan
odotustilasta tai saatettava kotiin sisälle saakka.
Kela ei maksa erillistä korvausta tavalliselle taksille saattamisesta.

3. Meno- paluumatkat
Suorakorvausmatkat tulee ajaa ja asiakkaalle tulee aina tarjota menopaluumatka silloin,
kun kyseessä on saman päivän aikana tapahtuva käyntiluontoinen matka, mikäli sen on
Kelan kannalta edullisinta.

4. Vakiotaksiasiakkuus
Vakiotaksiasiakkuus liittyy taksimatkojen sähköiseen suorakorvausmenettelyyn.
Vakiotaksiasiakkuuden määrittelee aina Kela sen perusteella, kun asiakas on ollut
yhteydessä Kelaan. Kela on lähettänyt vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen
asiakkaille 8.10 kirjeen vakiotaksiasiakkuudesta. Kirjeen saaneidenkin tulee olla
yhteydessä Kelaan, jotta heille saadaan vahvistettua vakiotaksiasiakkuus.
Vakiotaksiasiakas valitsee itselleen tietyn taksiautoilijan / kuljettajan, joka toimii asiakkaan
vakiotaksina kaikilla Kelan korvaamilla taksimatkoilla. Autoilija ilmoittaa asiakkaan
henkilötiedot ja matkan ajankohdan sekä terveydenhuollon yksikön nimen ja osoitteen
tilausvälityskeskukselle.
Mikäli asiakkaan valitsema vakiotaksi on muu kuin asiakasta lähimmän asemapaikan
taksi, tulee autoilijan veloittaa matkan kustannukset kuten lähimmän asemapaikan taksi.
Toisin sanoen Kelalle ei voi aiheutua lisäkustannuksia siitä, että asiakas valitsee
vakiotaksin esimerkiksi naapurikunnasta.
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