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Matkakorvaukset

Kela korvaa sairauden, raskau-
den ja kuntoutuksen vuoksi teh-
tyjen matkojen kustannuksia. 

Kela maksaa korvausta sairauden hoitoon, ras-
kauteen ja synnytykseen liittyvien matkojen 
kustannuksista.  Korvausta maksetaan jouk-
koliikenteellä, omalla autolla, taksilla ja ambu-
lanssilla tehdyistä matkoista. Kela korvaa myös 
kuntoutukseen tehtyjä matkoja. 

Kenelle?

Kela korvaa terveydenhuollon asiakkaan, hänen 
saattajansa tai perheenjäsenensä matkakustan-
nuksia.  Lisäksi tietyissä tapauksissa korvataan 
terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä 
matka asiakkaan luokse. 

Lähimpään hoitopaikkaan

Asiakas voi saada korvausta matkasta 
julkiseen sairaalaan tai terveyskeskukseen. 
Jos asiakas on valinnut valinnan vapauden 
perusteella perusterveydenhuollon hoitopaik-
kansa kauempaa kuin lähimmästä mahdolli-
sesta hoitopaikasta, korvataan matka enintään 
niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutui-
sivat matkasta oman kunnan tai kuntayhtymän 
pääterveyskeskukseen. Pääterveyskeskus on 
terveyskeskus, josta on saatavilla kunnan tai 
kuntayhtymän laajimmat terveydenhuollon 
palvelut. 

Jos asiakas on valinnut erikoissairaanhoidon 
hoitopaikan kauempaa kuin lähimmästä mah-
dollisesta sairaalasta, matka korvataan enin-
tään niiden kustannusten mukaan, jotka 
aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopisto-
sairaalaan. 

Matka yksityiseen terveydenhuollon hoito-
paikkaan korvataan samoin kuin julkiseen 
terveydenhuoltoon tehty matka silloin kun 
annettu hoito tai tutkimus on sairausvakuu-
tuksesta korvattavaa.  Jos asiakas menee Kelan 
järjestämään kuntoutukseen, matkakulut kor-
vataan pääsääntöisesti kuntoutuspäätöksessä 
ilmoitettuun kuntoutuspaikkaan.

Halvimmalla matkustustavalla

Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa 
halvimman matkustustavan mukaan, joka on 
yleensä
• julkinen kulkuneuvo, esim. juna tai 

linja-auto
• matkaketju usealla kulkuneuvolla 

(esimerkiksi linja-auto ja taksi)
• yhteiskuljetus
• oma auto. 

Omalla autolla tehdyt, alle 100 km:n matkat 
korvataan asiakkaan oman ilmoituksen perus-
teella. Yli 100 km:n matka korvataan tervey-
denhuollon antaman todistuksen perusteella 
tai silloin, kun oman auton käyttö johtuu 
puutteellisista liikenneolosuhteista tai jouk-
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koliikennettä ei ole käytettävissä. Oman auton 
korvausperuste on 0,20 e/km.

Puutteellisista liikenneolosuhteista johtuva 
matka voidaan korvata omalla autolla tai tak-
silla tehtynä, jos asiakas joutuu lähtemään 
matkalle yli 2 tuntia ennen lähtöaikaa verrat-
tuna siihen, että matka tehtäisiin joukkolii-
kenteellä, esimerkiksi linja-autolla. Tällöin 
matka korvataan omalla autolla tai taksilla siltä 
osin kuin joukkoliikennettä ei ole käytettävissä. 

Todistus matkakorvausta varten (SV 67)

Asiakas voi saada terveydentilansa tai sairau-
tensa vuoksi terveydenhuollon ammattihen-
kilön antaman todistuksen (SV67) esimerkiksi 
taksimatkaa varten. Todistus voidaan kirjoit-
taa kertamatkalle, määräajaksi tai toistaiseksi. 
Todistus käy kaikilla julkiseen terveydenhuol-
toon tehtävillä matkoilla. 

Yksityisen hoitolaitoksen edustaja voi antaa 
asiakkaalle todistuksen matkakorvausta varten 
vain silloin, kun asiakkaan sairaus tai tervey-
dentila sitä edellyttää ja tehty tutkimus tai 
annettu hoito on sairausvakuutuksesta kor-
vattavaa. Tällöin hoitolaitoksen edustaja mer-
kitsee lomakkeelle, että kysymyksessä on ”sai-
rauden hoito”. 

Taksimatkat

Kela korvaa taksilla tehdyn matkan silloin, 
kun
• terveydenhuollon edustaja on katsonut 

taksin käytön tarpeelliseksi asiakkaan 
terveydentilan vuoksi.

• asiakkaalla ei ole mahdollisuutta käyttää 
joukkoliikennettä. Tällöin asiakas antaa 
itse selvityksen taksi tarpeellisuudesta 
puuttuvien liikenneolosuhteiden vuoksi.

Samaan suuntaan matkustavien asiakkaiden 

tulisi tehdä matka samalla taksilla aina, kun 
se on mahdollista.

Suorakorvaus tai valtakirja taksimatkoissa

Kela on keskittänyt suorakorvausmenettelyyn  
liittyvät taksimatkojen tilaukset suuressa osassa 
maata sairaanhoitopiireittäin tilausvälityskes-
kukseen. Välityskeskuksesta tilatusta matkasta 
asiakas maksaa vain omavastuuosuuden, 
14,25 € yhdensuuntaiselta matkalta.  Alueelli-
sista tilausvälityskeskuksista saat tietoa www.
kela.fi /taksimatkat ja Kelan palvelunumerosta 
020 692 204.

Jos asiakas tilaa suorakorvausalueella taksimat-
kan suoraan autoilijalta, maksaa hän itse ensin 
koko taksimatkan hinnan. Tämän jälkeen asi-
akas hakee itse korvausta Kelasta ja liittää 
mukaan tarvittavat liitteet.

Taksiautoilijalla on mahdollisuus käyttää val-
takirjamenettelyä niissä sairaanhoitopiireissä, 
joissa suorakorvausmenettely ei ole vielä käy-
tössä.  Tällöin asiakas maksaa matkasta vain 
omavastuuosuuden ja sopimuksen tehnyt tak-
siautoilija hakee korvauksen Kelasta asiakkaan 
puolesta.  

Korvaus yöpymisestä

Kela korvaa yöpymisestä aiheutuvia kustan-
nuksia (yöpymisraha) silloin, kun asiakas jou-
tuu yöpymään hoito- tai kuntoutuspaikkakun-
nalla
• ehtiäkseen tutkimukseen, hoitoon tai 

kuntoutukseen puuttuvien julkisten 
liikenneyhteyksien vuoksi.

• välttääkseen tutkimus- ja hoitoaikojen 
aiheuttamat edestakaiset matkat kodin ja 
hoitopaikkakunnan välillä.

Yöpymisrahaa maksetaan enintään 20,18 euroa 
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Vuotuiseen omavastuuosuuteen lasketaan mat-
kojen omavastuuosuudet sekä niitä pienemmät 
kustannukset, jos niistä on jätetty hakemus 
Kelaan. 

Omavastuuosuuden ylittyminen

Kela seuraa vuotuisen omavastuuosuuden täyt-
tymistä. Kun se on täyttynyt, asiakas saa pos-
titse vuosiomavastuukortin.  Asiakas voi käyt-
tää omavastuukorttia matkustaessaan taksilla 
silloin, kun hänellä on terveydenhuollon todis-
tus taksimatkaa varten ja autoilijalla on sopimus 
Kelan korvaamista matkoista. 

Asiakas voi seurata vuotuisen omavastuuosuu-
tensa täyttymistä Kelan asiointipalvelussa www.
kela.fi /asiointi. 

vuorokaudessa.  Kun asiakas hakee korvausta 
yöpymiskustannuksista, on hakemukseen lii-
tettävä kuitit syntyneistä yöpymiskustannuk-
sista. Osalla majoituspalvelujen tuottajista on 
sopimus Kelan kanssa suorakorvausmenette-
lystä.

 Korvauksien omavastuuosuus

Kela korvaa matkakustannuksista omavastuu-
osuuden ylittävän osan. Yhteen suuntaan teh-
dyn matkan omavastuuosuus vuonna 2014 on 
14,25 euroa. Edestakaisen matkan omavastuu 
on 28,50 euroa. 

Vuotuinen matkakustannusten omavastuu-
osuus on 242,25 euroa.

Esimerkkejä matkakorvauksen määrästä

Kustannus Omavastuu Korvaus

Hanne lähtee kuntoutukseen Seinäjoelta Turkuun junalla.  
Junalippu yhteen suuntaan  maksaa 50 euroa. Koko matkan 
kustannus on 100 euroa.

100e 28,50 e 71,50 e

Mia kotiutuu sairaalasta. Hän matkustaa taksilla Helsingistä 
kotiinsa Riihimäelle.  Hän on saanut 
terveydenhuollon todistuksen taksimatkaa varten 
terveydentilansa vuoksi.

115e 14,25e 100,75 e

Helena kuljettaa äidin omalla autolla sairaalaan. Kilometrejä 
tulee edestakaiselta matkalta 240 km. Helenan äiti on saanut 
terveydenhuollon todistuksen oman auton käyttöä varten 
sairautensa vuoksi. 

48 e 14,25e 33,75e
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Näin haet matkakorvauksia

  Jos olet kulkenut julkisella kulkuneuvolla 

tai omalla autolla, toimita Kelaan 

matkakorvaushakemus (SV 4).

  Jos olet kulkenut erityisajoneuvolla, 

kuten taksilla, ja maksanut matkan 

kokonaisuudessaan itse, liitä 

hakemukseen (SV4) selvitys 

erityisajoneuvon tarpeellisuudesta (ks. s. 

2) ja kuitti suoritetusta maksusta.

  Toimita hakemus ja liitteet Kelaan 6 

kuukauden kuluessa matkan tekemisestä.

  Postita tai jätä hakemus ja liitteet mihin 

tahansa Kelan toimistoon.

  Vuoden 2014 aikana asiakkaalle tulee 

mahdolliseksi hakea matkakorvauksia 

Kelan asiointipalvelussa verkossa www.

kela.fi /asiointi. 

Kela ei korvaa matkaa, jos

• kustannukset ovat aiheutuneet 
koulutapaturmasta.

• asiakas on julkisessa laitoshoidossa
• matka on tehty kesken sairaalajakson.
• matka on tehty erikseen apteekkiin.
• matka on tehty rokotuksen ottamista 

varten.
• matka on tehty seulontatautkimukseen.

Seuraa verkossa

omavastuuosuutesi täyttymistä

Voit seurata vuotuisen omavastuuosuutesi (ks. 
s. 3) täyttymistä Kelan sähköisessä asiointipal-
velussa www.kela.fi /asiointi.

Asiointipalvelussa näet paljonko sinulle tai 
kuljetuspalvelun tuottajalle on maksettu mat-
kakorvauksia. 

Pääset kirjautumaan asiointipalveluun omilla 
verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmen-
teella.

Joukkoliikenteen aikataulut

Joukkoliikenteen aikataulutietoja löydät val-
takunnallisesta aikataulupalvelusta internet-
osoitteesta www.matka.fi  tai liikenteenharjoit-
tajien ylläpitämistä aikataulupalveluista. 


