
   
  

 

 

 

 

 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain matkakustannusten korvaamista se-
kä matkojenyhdistelytoimintaa koskevia säännöksiä väliaikaisesti vuoden 2018 loppuun. Tak-
siliikennelain ja taksien enimmäishintajärjestelmän 1 päivänä heinäkuuta 2018 voimaantule-
van kumoutumisen johdosta sairausvakuutuslakiin ehdotetaan säädettävän valtuutussäännös 
valtioneuvoston asetuksen antamiselle. Asetuksella säädettäisiin sairausvakuutuslain perus-
teella korvattavien, vakuutetulle taksin käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten enimmäis-
korvausperuste. Taksinkäytön kustannusten korvaamisen edellytyksenä olisi, että vakuutettu 
olisi tilannut taksimatkan Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä 
tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Edellytystä ei sovellettaisi alueilla, joilla ei olisi sellaista ti-
lausvälityskeskusta.  

Esityksessä ehdotetaan myös, että sairausvakuutuslakiin lisättäisiin säännös siitä, mistä tila-
päisellä paikkakunnalla olevan vakuutetun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon tehty matka 
korvataan. Saattajan matkan korvaamista koskevaa säännöstä tarkennettaisiin siten, että vain 
saattajan ja vakuutetun yhdessä tekemä matkan osuus korvattaisiin saattajan matkasta. Poik-
keuksena olisi tilanne, jossa saattaja saattaisi yhdensuuntaisesti vakuutetun tutkimus- ja hoito-
paikkaan tai sieltä paluun. Tällöin saattajan yksin tekemä menomatka tutkimus- ja hoitopaik-
kaan taikka sieltä paluu korvattaisiin enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat 
matkasta vakuutetun asuinpaikasta aloitettuna tai sinne päättyvänä.  

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavan matkojen yhdistelytoimintaa koskevaa säännöstä 
siten, että Kansaneläkelaitos voisi maksaa matkojen yhdistelyä suorittavalle matkojen välittä-
misestä aiheutuvan maksun pelkän yhdistelystä tai ketjuttamisesta maksamisen sijasta. Kan-
saneläkelaitos myös huomioisi matkojenyhdistelypalvelujen tuottajien kanssa tekemissään so-
pimuksissa vakuutetun enimmäiskorvausperusteen. Alueella, jolla matkojenyhdistelypalvelu-
jen tuottajaa ei ole, enimmäiskorvausperuste huomioitaisiin suoraan matkojen palvelujen tuot-
tajien kanssa tehtävissä sopimuksissa. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh-
teydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan matkojenyhdistelytoimintaa koskevan säännöksen 1 ja 2 
momentin osalta 1 päivänä tammikuuta 2018 ja muilta osin 1 päivänä heinäkuuta 2018. Laki 
on tarkoitettu olemaan voimassa vuoden 2018 loppuun. 

————— 
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Yleisperustelut 
 
1  Nykyt i la  ja  sen arviointi  

1.1 Yleistä matkakustannusten korvaamisesta 

Sairausvakuutuslain (1224/2004) perusteella maksetaan vakuutetulle korvausta sairauden hoi-
toon liittyvistä matkakustannuksista. Sairausvakuutuslain perusteella korvataan myös Kansan-
eläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukai-
set kuntoutukseen liittyvät matkakustannukset. Matkakustannusten korvaamisen tavoitteena 
on, että vakuutetuilla on yhtäläinen oikeus saada hoitoa ja tutkimusta asuinpaikasta riippumat-
ta. Korvausta suoritetaan siltä osin kuin matka tarpeettomia kustannuksia välttäen, vakuutetun 
terveydentilaa kuitenkaan vaarantamatta olisi tullut maksamaan.  

Matkakorvausta maksetaan sekä julkiseen että yksityiseen terveydenhuoltoon tehdyistä mat-
koista. Yksityiseen terveydenhuoltoon sairauden vuoksi tehdyt matkat korvataan silloin, kun 
vakuutetulle suoritettu tutkimus tai annettu hoito on sairausvakuutuksesta korvattavaa. Terve-
yskeskukseen tai julkiseen sairaalaan tehdyt matkat korvataan riippumatta siitä, onko hoito 
yksityisen palvelujen tuottajan antamana korvattavaa. Julkisessa laitoshoidossa olevien poti-
laiden matkoja ei korvata sairausvakuutuksesta.  

Vakuutetulle aiheutuneet matkakustannukset korvataan yleensä sellaiseen lähimpään tutki-
mus- ja hoitopaikkaan, jossa vakuutettu voi saada hänen terveydentilansa vaarantumatta tar-
peellista tutkimusta ja hoitoa. Jos potilaalla tai kuntoutujalla on lääkärin lähetteeseen perustu-
va terveydenhuollon tai sosiaalitoimen maksusitoumus, matka korvataan sinne, missä sairau-
den hoitoon liittyvät tutkimukset on suoritettu, hoito annettu tai kuntoutus järjestetty. Jos hoito 
on annettu palvelusetelillä tai asiakas on itse valinnut hoitopaikan terveydenhuoltolain valin-
nanvapauden perusteella, matka perusterveydenhuoltoon korvataan enintään niiden kustannus-
ten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta oman kunnan tai kuntayhtymän pääterveyskeskuk-
seen. Pääterveyskeskuksena pidetään terveyskeskusta, josta on saatavilla kunnan tai kuntayh-
tymän laajimmat terveydenhuollon palvelut. Erikoissairaanhoitoon tehty matka korvataan 
enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistolliseen 
sairaalaan. Matka yksityislääkäriin ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksikköön korva-
taan lähimpään tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan silloin, kun siellä tehty tutkimus tai an-
nettu hoito on sairausvakuutuksesta korvattavaa. Lähin hoitopaikka arvioidaan julkisen ter-
veydenhuollon hoidon porrastuksen mukaan.  

Vakuutetun matkakustannukset korvataan pääsääntöisesti siten, kuinka paljon matka olisi tul-
lut maksamaan käyttäen halvinta käytettävissä olevaa matkustustapaa. Halvimmalla matkus-
tustavalla tarkoitetaan ensisijaisesti julkista joukkoliikennettä. Matkakustannukset korvataan 
kuitenkin erityisajoneuvon, kuten taksin, käytöstä aiheutuneiden kustannusten perusteella, jos 
vakuutetun sairaus, vaikea vamma tai liikenneolosuhteet edellyttävät erityisajoneuvon käyttöä. 
Tällöin vakuutetun on esitettävä sairaudesta tai vammastaan terveydenhuollon antama todistus 
erityisajoneuvon käytön tarpeellisuudesta. Liikenneolosuhteista johtuva taksin käyttö vakuute-
tun on itse perusteltava korvaushakemuksessa. 

Vakuutetun matkakustannukset korvataan kokonaan siltä osin kuin ne yhdensuuntaiselta mat-
kalta ylittävät omavastuuosuuden, joka on vuoden 2016 alusta ollut 25 euroa. Korvaus makse-
taan kuitenkin enintään matkakustannusten korvauksen perusteeksi vahvistetun korvaustaksan 
määrästä. Jos vakuutetun maksettavaksi jäävien saman kalenterivuoden aikana syntyneiden 
korvattavien matkojen matkakustannusten yhteismäärä ylittää 300 euron suuruisen vuotuisen 
omavastuuosuuden, ylittävä osa korvataan kokonaan, kuitenkin enintään vahvistetun korvaus-
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taksan mukaiseen määrään saakka. Jos taksia ei ole tilattu Kansaneläkelaitoksen kanssa sopi-
muksen suorakorvausmenettelystä tehneestä tilausvälityskeskuksesta, vakuutettu maksaa tak-
sin käytön kustannuksista niin sanotun korotetun omavastuun, 50 euroa. Korotettu omavas-
tuuosuus ei kerrytä vuotuista omavastuuosuutta eikä taksimatkan kustannuksen korotettua 
omavastuuta korvata vuotuisen omavastuuosuuden täyttymisen jälkeen. Korotettua omavas-
tuuta ei kuitenkaan sovelleta Ahvenanmaalla eikä muualla EU:ssa tehdyissä taksimatkoissa. 

1.2 Korvattavan matkan lähtöpaikka 

Sairausvakuutuslaissa ei ole tarkemmin säädetty sitä, mistä aloitettuna vakuutetun matkakus-
tannukset korvataan. Kansaneläkelaitos ei kaikissa tilanteissa korvaa matkaa sen tosiasiallises-
ta aloituspaikasta tehtynä. Korvauskäytännön mukaan vakuutetun sairastuessa äkillisesti muu-
alla kuin kotipaikkakunnalla, vakuutetun matkakustannukset korvataan tosiasiallisesta matkan 
aloituspaikasta. Tilanteissa, joissa vakuutetulla on etukäteen tiedossa terveydenhuollon käynti 
ja hän oleskelee tilapäisellä paikkakunnalla, esimerkiksi kesämökillä, matkakustannukset kor-
vataan pääsääntöisesti siten kuin matka olisi aloitettu vakinaisen asuinpaikan kotiosoitteesta 
lähimpään pääterveyskeskukseen tai yliopistosairaalaan. Jos vakuutetulla ei ole vakinaisella 
asuinpaikkakunnalla kotiosoitetta, matka korvataan lähimpään hoitopaikkaan siitä osoitteesta, 
jossa vakuutettu on ilmoittanut pääsääntöisesti oleskelevansa. Jos vakuutettu asuu ulkomailla 
eikä hänellä ole Suomessa tilapäistäkään osoitetta, Suomessa tehty matka korvataan matkan 
tosiasiallisesta lähtöpaikasta aloitettuna.  

Perustuslain mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä lailla. 
Tästä johtuen vakuutetun matkakorvausten korvaamisen aloituspaikasta olisi tarpeen säätää 
laissa erityisesti silloin, kun matka aloitetaan vakuutetun tilapäiseltä oleskelupaikkakunnalta ja 
kyseessä on kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon menosta.  

1.3 Saattajan matkan korvaaminen 

Sairausvakuutuslain mukaan saattajan matkasta aiheutuneet kustannukset korvataan halvim-
man käytettävissä olevan matkustustavan mukaan vakuutetun kustannuksina, jos saattaja on 
ollut matkan aikana välttämätön. Lainkohdan perusteluissa on todettu, että saattajan tarpeelli-
suus tulee osoittaa vakuutettua hoitavan tutkimus- tai hoitopaikan todistuksella. Edelleen pe-
rustelujen mukaan saattajan yksin tekemä matka korvataan soveltaen tarpeellisuuden periaa-
tetta.  

Sairausvakuutuslain saattajan matkan korvaamista koskevaa säännöstä voidaan pitää epäsel-
vänä sen suhteen, miten saattajan yksin tekemän matkan osa tulisi korvata. Kansaneläkelaitok-
sen eri vakuutuspiirien korvauskäytännöissä on esiintynyt kirjavuutta sen suhteen, onko saat-
tajan omasta asuinpaikastaan tekemää matkaa vakuutetun luokse korvattu. Joissain tapauksissa 
jopa useiden satojen kilometrin päässä vakuutetusta asuvan omaisen matka vakuutetun luokse 
on korvattu saattajan matkana ja toisissa tapauksissa saattajan matkaa vakuutetun luokse ei ole 
lainkaan korvattu. Oikeuskäytännön selkeyttämiseksi ja yhdenmukaisen korvauskäytännön ai-
kaansaamiseksi lainkohtaa on tarpeen selkeyttää. Samalla joudutaan arvioimaan, onko tarkoi-
tuksenmukaista, että sairausvakuutuksesta korvataan omaisten ja muiden saattajien matkat pit-
kienkin matkojen päästä saattamaan vakuutettu terveydenhuollon toimipisteeseen.  

1.4 Taksimatkojen suorakorvaus- ja keskitetty tilausmenettely 

Sairausvakuutuslain perusteella korvattavissa taksimatkoissa on siirrytty suorakorvausmenet-
telyyn ja keskitettyyn tilausmenettelyyn vuoden 2015 alusta lukien koko maassa Ahvenan-
maata lukuun ottamatta. Suorakorvausmenettelyssä korvaukseen oikeutettu asiakas maksaa 
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taksissa matkakustannuksista vain omavastuuosuuden ja autoilija saa korvauksen suoraan 
Kansaneläkelaitokselta. Sähköinen suorakorvausmenettely on jatkoa valtakirjamenettelylle, 
joka on yhä käytössä Ahvenanmaalla.  

Suorakorvausmenettelystä säädetään sairausvakuutuslain 15 luvun 9 §:ssä. Lainkohdan mu-
kaan sairausvakuutuslain mukainen korvaus voidaan maksaa palvelujen tuottajalle sen teke-
män tilityksen perusteella erikseen sovittavalla tavalla, jos kuljetuspalvelujen tuottaja on peri-
nyt vakuutetulta omavastuuosuuden matkan hinnasta.  

Keskitetyssä tilausmenettelyssä taksimatka tilataan Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen 
suorakorvausmenettelystä tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Tilausvälityskeskus välittää 
Kansaneläkelaitoksen korvaamia matkoja kaikille toimintamalliin sitoutuneille taksiliikenne-
luvallisille toimijoille. Taksien keskitetty tilausmenettely mahdollistaa taksimatkojen suoran 
tiedonsiirron Kansaneläkelaitokseen ja matkojen yhdistelyn matkakorvauskustannusten vuo-
tuisen kasvun hillitsemiseksi. Vuosina 2015 ja 2016 taksimatkojen yhdistelyllä säästettiin noin 
16 miljoonan euroa vuodessa. Yhdistelyyn pyritään aina silloin, kun se on tarkoituksenmu-
kaista asiakkaan terveydentila ja matkan pituus huomioon ottaen.  

Keskitetyssä tilausmenettelyssä matkatilaus välitetään asiakasta lähinnä ajovuorossa olevalle 
taksille, jonka vuoksi asiakas ei voi valita tiettyä kuljettajaa. Kansaneläkelaitoksen ohjeistuk-
sen mukaan tutun taksinkuljettajan eli niin sanotun vakiotaksin käyttö voidaan kuitenkin kat-
soa tarkoituksenmukaiseksi silloin, kun asiakkaan sairaus tai vamma estää matkustamisen tak-
sissa muulla tavalla, taikka kyse on yksin matkustavasta alle 16-vuotiaasta lapsesta tai vaike-
asti sairaasta lapsesta. Lisäksi asiakkaalle voidaan myöntää yksinmatkustusoikeus, jos hänellä 
on terveydenhuollon kirjoittama todistus SV 67 yksinmatkustamista varten. 

Halutessaan liittyä Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen tehneeseen tilausvälityskeskuk-
seen yksittäinen taksiluvan omaava autoilija tekee suorakorvaussopimuksen oman toiminta-
alueensa sairaanhoitopiirin alueelle valitun tilausvälityskeskuksen kanssa. Maksuliikenteen 
osalta yksittäinen taksiluvan omaava autoilija tekee sopimuksen suorakorvausalueen maksu-
liikennettä hoitavan tahon kanssa, joka voi olla joko edellä mainittu tilausvälityskeskus tai 
Taksiliiton Yrityspalvelun maksuliikennekeskus. Liittyessään suorakorvausmenettelyyn autoi-
lija saa koulutuksen suorakorvausmenettelyn toimintatavoista sekä maksupäätteen käytöstä 
palvelunkuvauksen mukaisesti. Taksiyrittäjällä on oikeus halutessaan irtisanoutua suorakor-
vausmenettelystä. Suorakorvausmenettelyssä Kansaneläkelaitos saa matkakorvaustiedot säh-
köisesti tilausvälityskeskukselta tai Taksiliiton Yrityspalvelun maksuliikennekeskukselta ja 
maksaa korvaukset näille samoille tahoille, jotka välittävät korvaukset edelleen taksiautoili-
joille.  

1.5 Taksin käytön korvausperuste 

Matkakorvausten maksamisessa käytetystä korvaustaksasta säädetään sairausvakuutuslain 
4 luvun 8 §:ssä. Sen 2 momentin mukaan taksin käytön korvausperusteena käytetään taksilii-
kennelain (217/2007) 16 §:ssä tarkoitettua kuluttajilta perittävää enimmäishintaa, jollei Kan-
saneläkelaitos ole sopinut kuljetuspalvelujen tuottajan kanssa enimmäishintaa edullisemmasta 
hinnoittelusta. Säännös Kansaneläkelaitoksen mahdollisuudesta sopia tuottajan kanssa edulli-
semmasta hinnoittelusta tuli voimaan 1.11.2007 sen varalta, että Kansaneläkelaitos alkaisi jos-
sakin vaiheessa kilpailuttaa taksiliikenteen harjoittajia. Kansaneläkelaitos ei ole kuitenkaan 
kilpailuttanut korvaamiensa taksimatkojen hintoja muun muassa sen vuoksi, että etukäteen on 
mahdoton arvioida tarvittavien taksikuljetusten määrää, ajankohtaa ja sijoittumista. Kansan-
eläkelaitos on kilpailuttanut ainoastaan matkojen yhdistämispalvelujen tuottajina toimivia tila-
usvälityskeskuksia. Kilpailutetut suorakorvausalueet ovat Keski-Pohjanmaan, Kymenlaakson, 
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Etelä- Karjalan, Päijät-Hämeen, Etelä- ja Itä-Savon sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoi-
topiirit. Muissa sairaanhoitopiireissä Ahvenmaata lukuun ottamatta suorakorvausmenettely pe-
rustuu Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Taksiliiton 4.2.2010 allekirjoittamaan runkosopimuk-
seen taksimatkojen sähköisestä tiedonsiirrosta.  

Taksiliikennelain 16 §:n mukaan taksiliikenteessä kuluttajilta perittävä enimmäishinta koostuu 
perusmaksusta, ajomatkamaksusta ja odotusmaksusta. Perusmaksu voidaan periä yöaikaan ja 
viikonloppuna korotettuna. Lisäksi voidaan periä ennakkotilausmaksu sekä avustamis-, lento-
kenttä- ja tavarankuljetuslisä. Enimmäishintojen, ennakkotilausmaksun ja muiden lisämaksu-
jen tulee olla kustannussuuntautuneita siten, että niihin sisältyy kohtuullinen voitto. Kustan-
nustason muutoksia tarkastellaan taksiliikenteen kustannusindeksin perusteella. Tarkemmat 
säännökset taksiliikenteessä kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista ja niiden lisäksi perit-
tävistä lisämaksuista annetaan vuosittain viimeistään 30 päivänä kesäkuuta annettavalla val-
tioneuvoston asetuksella. Viimeisin valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittä-
vistä enimmäishinnoista (403/2017) on tullut voimaan 30 kesäkuuta 2017.  

Nykyinen taksijärjestelmä tulee muuttumaan olennaisesti liikenteen palveluista annetun lain 
(320/2017) voimaantulon myötä 1 päivänä heinäkuuta 2018. Liikenteen palveluista annetun 
lain myötä nykyinen taksiliikennelaki kumoutuu eikä takseille aseteta enää enimmäishintoja 
tai asemapaikkavelvoitteita. Myös taksien ajovuorojärjestyksen vahvistamisesta sekä päivys-
tystä koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta luovutaan. Liikenteen palveluista annetun lain mu-
kaan toimijoiden on ilmoitettava pääasiallinen toiminta-alueensa. Hintojen osalta Liikenteen 
turvallisuusviraston on seurattava matkustajille tarjottavien taksiliikenteen palvelujen hinnoit-
telua. Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä taksiliikenteen palvelun 
kokonaishinnasta, jonka ylittyessä tai arvioitaessa ylittyvän taksiliikenteen palvelusta on sovit-
tava nimenomaisesti. Liikenteen turvallisuusviraston on huomioitava edellä mainitun hinnan 
määrittelemisessä taksiliikenteen palvelun yleinen hintataso, taksiliikenteen palvelujen erilai-
set hinnoittelumallit, yleinen kuluttajahintataso sekä väestön yleinen tulotaso. Määriteltyä ko-
konaishintaa on tarkasteltava vuosittain. Lisäksi Liikenteen turvallisuusvirasto voi asettaa 
enimmäishinnan yleisimmin käytetyille taksiliikenteen palveluille, mukaan lukien erityisryh-
mille suunnatuille taksiliikenteen palveluille, jos niiden kokonaishintojen nousu on merkittä-
västi suurempi kuin yleisen kuluttajahintatason ja taksiliikenteen kustannusindeksin kehitys. 
Asetetun enimmäishinnan on oltava kustannussuuntautunut siten, että se sisältää kohtuullisen 
voiton. Liikenteen turvallisuusviraston on tarkasteltava asettamaansa enimmäishintaa vuosit-
tain.  

Taksijärjestelmän tulevien muutosten voidaan arvioida vaikuttavan vakuutettujen sairauden 
vuoksi tekemien taksimatkojen kustannuksiin siten, että taksimatkojen hinnoissa on nykyistä 
enemmän vaihtelevuutta. Lupien määräsääntelyn ja nykymuotoisen enimmäishintasääntelyn 
poistamisen arvioidaan johtavan alan lisääntyneeseen kilpailuun ja tätä kautta alentuneisiin 
hintoihin erityisesti siellä, missä kysyntää on paljon. Enimmäishinnoittelusta luopuminen saat-
taa johtaa yksittäisiin ongelmatapauksiin, mutta digitaaliset sovellukset, hintaa koskeva etukä-
teinen tiedonantovelvollisuus sekä mahdollisuudet viranomaiselle edellyttää erillistä hinnasta 
sopimista kalliimpien taksimatkojen osalta lieventävät haitallisten vaikutusten riskiä. Samoin 
tarvittaessa Liikenteen turvallisuusvirastolla on käytössään mahdollisuus enimmäishinnan 
määräämisestä. Kiintiöjärjestelyn poistaminen toisaalta lisää mahdollisuuksia palvelujen tar-
jontaan myös syrjäseuduilla, mutta hinnat voivat paikoitellen, etenkin syrjäseuduilla, myös 
nousta. . Matkakorvausmenojen ennakoitavuuden ja korvausmäärän kasvun hillinnän vuoksi 
sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla tulisi säätää 1 heinäkuuta 2018 lukien taksin 
käytön enimmäiskorvausperusteesta.  
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1.6 Matkojenyhdistelytoiminta 

Sairausvakuutuslain 20 luvun 5 §:ssä on säädetty matkojenyhdistelytoiminnasta. Pykälän 
1 momentin mukaan Kansaneläkelaitos maksaa etuusmenoista sopimuksen perusteella matko-
jen yhdistelyä suorittavalle sairausvakuutuslain mukaan korvattavien matkojen yhdistelystä tai 
ketjuttamisesta aiheutuvan maksun, jonka määrä sovitaan kussakin tapauksessa erikseen. Kan-
saneläkelaitos ei kuitenkaan ole säännöksen antamasta mahdollisuudesta huolimatta maksanut 
palkkiota tilausvälityskeskuksille taksimatkojen välittämisestä tai yhdistelystä. Voidaan arvi-
oida, että sairausvakuutuslain mahdollistama pelkästä yhdistelystä ja ketjuttamisesta maksa-
minen voisi johtaa yhdistelyyn silloinkin, kun sitä ei ole pidettävä tarkoituksenmukaisena. 
Tarkoituksenmukaisena yhdistelyä voidaan pitää silloin, kun matkojen yhdistelystä syntyy 
kustannussäästöjä ilman, että yhdistely on asiakkaalle kohtuutonta. Yhdistelyä ei voida pitää 
tarkoituksenmukaisena esimerkiksi silloin, jos asiakkaan terveydentila ei sitä salli tai jos asi-
akkaan matka-aika pitenisi enemmän kuin kohtuullisesti.  

Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneet välityskeskukset 
rahoittavat toimintansa nykyisin vakuutettujen/asiakkaiden puhelumaksuilla sekä autoilijoilta 
perimiltään liittymis- ja provisiomaksuilla. Vakuutetut maksavat taksin tilauspuhelusta erilli-
sen palvelumaksun 1,17—1,74 euroa riippuen siitä, minkä sairaanhoitopiirin alueella sijaitse-
vasta tilausvälityskeskuksesta on kyse. Puhelumaksu nostaa taksimatkojen osalta vakuutetun 
tosiallista omavastuuosuutta laissa säädettyä 25 euroa suuremmaksi.  

Tarpeita poistaa vakuutettujen puhelumaksut sairausvakuutuksesta korvattavien matkojen 
osalta on ilmennyt erityisesti Kansaneläkelaitoksen suunnitellessa yhteistä tilausvälityskeskus-
toimintaa kuntien kanssa. Tällaista alueellista keskusta toteutetaan parhaillaan Kanta-Hämeen 
alueella, jossa Kansaneläkelaitos ja alueen kunnat ovat sopineet maakunnallisen kuljetuspalve-
lukeskuksen hankkimisesta kilpailutuksella. Tavoitteena on, että kuljetuspalvelukeskus aloit-
taisi toimintansa loppuvuonna 2017. Perinteisesti kuntien järjestämisvastuulle kuuluvien kul-
jetusten tilaaminen on ollut asiakkaalle maksutonta. Kuntien järjestämisvastuulla ovat esimer-
kiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 
(380/1987) ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaiset matkat. Asiakkailta perittävien puhe-
lumaksujen sijasta kunnat maksavat tilausvälityskeskukselle maksua, jonka suuruus riippuu 
esimerkiksi kilpailutuksen tuloksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun 
asetuksen (912/1992) 6 §:n mukaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista annetun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä 
kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liiken-
teen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. Oikeus-
käytännön mukaan matkan tilaamisen kustannusten tulee sisältyä tähän asiakkaalle aiheutuvan 
kohtuullisen kokonaismaksun määrään.  

2  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  ehdotukset  

2.1 Tavoitteet 

Taksien asemapaikka- ja enimmäishintasäännökset poistuvat liikenteen palveluista annetun 
lain voimaantulon ja siitä aiheutuvan taksiliikennelain kumoutumisen myötä 1 päivänä heinä-
kuuta 2018. Esityksessä on pyritty määrittelemään 1 heinäkuuta 2018 lukien selkeät korvaus-
perusteet sairausvakuutuksesta korvattaville taksimatkoille. Tavoitteena on pystyä ennakoi-
maan sairausvakuutuksen matkakorvausmenojen suuruutta. Tavoitteena on myös päästä vai-
kuttamaan välillisesti sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen hintoihin, jotta vakuu-
tetuille ei aiheutuisi taksimatkoista muuta maksuosuutta kuin sairausvakuutuslain mukainen 
omavastuuosuus. Lisäksi tavoitteena on saada kaikki sairausvakuutuksesta korvattavaksi tule-
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vat taksimatkat matkojenyhdistelytoiminnan piiriin, mikä osaltaan auttaisi vähentämään tak-
simatkojen korvausmenoja.  

Matkojenyhdistelytoiminnasta maksettavan maksun osalta esityksen tavoitteena on välttää 
epätarkoituksenmukainen yhdistelytoiminta, mitä voisi aiheutua, jos välityskeskuksille mak-
settaisiin nykyisen sairausvakuutuslain säännöksen mukaisesti pelkästään yhdistelystä ja ket-
juttamisesta. Tavoitteena on tältä osin myös mahdollistaa se, että Kansaneläkelaitos voisi kil-
pailuttaessaan tilausvälityskeskuksia edellyttää niiden kanssa tekemissään sopimuksissa, että 
ne eivät perisi asiakkailta puhelumaksuja tilausvälityskeskukseen soittamisesta. Näin vakuute-
tulle ei aiheutuisi taksimatkasta muuta omavastuuosuutta kuin sairausvakuutuslain mukainen 
omavastuuosuus. Tarkoituksena on, että Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen tehneissä 
tilausvälityskeskuksissa luovuttaisiin asiakkaiden puhelumaksuista heti, kun Kansaneläkelai-
tos kilpailuttaisi alueen tilausvälityspalvelun seuraavan kerran. Kilpailuttamisen ajankohta 
riippuisi kullakin alueella nykyisten sopimusten uusimisten aikataulusta. Tilausvälityskeskus-
ten kilpailutusten osalta tarkoituksena on, että kilpailutuksiin voisivat osallistua kaikki sellai-
set toimijat, jotka pystyvät tuottamaan tilausvälitystoiminnan tehokkaasti ja tasapuolisesti. Ta-
sapuolisuuden vaatimuksen olisi täytyttävä niin asiakkaiden kuin tilausvälityskeskukseen liit-
tyvien liikenteenharjoittajien näkökulmasta. Tilausvälityskeskuksen olisi jaettava välitettävät 
kuljetukset liikenteenharjoittajille oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja ne vaatimukset täyttä-
en, joita Kansaneläkelaitos sopimuksissaan tilausvälityskeskukselta edellyttäisi. 

Saattajan matkan korvaamisen osalta tavoitteena on yhdenmukaistaa Kansaneläkelaitoksen 
nykyisin epäyhtenäinen korvauskäytäntö sekä rajoittaa saattajan kustannusten korvaaminen 
enintään vakuutetun omasta kulkemisesta aiheutuneiden matkakustannusten määrään saakka.  

Hallitus on linjannut 21.12.2016, että sairaanhoitovakuutuksesta korvattavien matkojen sekä 
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja sosiaali-
huoltolain mukaisten matkojen osalta toteutetaan tarkoituksenmukainen yhdistely Kansanelä-
kelaitoksen ja maakuntien kesken kustannussäästöjen saamiseksi julkisesti rahoitetuissa kulje-
tuksissa. Lisäksi arvioidaan mahdollisuudet yhteishankintoihin ja kilpailutuksiin. Linjauksen 
mukaan on tarkoituksenmukaista seurata vireillä olevia kokeiluja ja valmistella niiden perus-
teella maakuntia sitova lainsäädäntö siten, että yhdistelytoiminta voisi toimia täysimääräisesti 
1.1.2021 lukien. Näitä muutoksia koskeva selvitystyö on käynnissä sosiaali- ja terveysministe-
riössä.  

Lisäksi sairausvakuutuksesta korvattavien matkakorvausten kehittämiseen vaikuttavat halli-
tuksen valmistelevat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisratkaisu sekä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistaminen. Nyt annettavalla esityksellä 
ei ole tarkoitus vaikuttaa niihin ratkaisuihin, joita matkakorvausten osalta tullaan jatkossa te-
kemään. Tarkoituksena on päinvastoin ollut laatia lainsäädäntö sen välitilan ajaksi, joka jää 
liikenteen palveluista annetun lain voimaantulon ja edellä kuvattujen valmisteilla olevien 
muutosten väliin.  

2.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Esityksessä esitetyn vakuututetun taksin käytön enimmäiskorvausperusteen säätämisen sijasta 
mahdollinen vaihtoehto olisi, että sairausvakuutuslakiin ei tehtäisi muutoksia huolimatta taksi-
liikenteen hintojen, asemapaikkasääntelyn ja taksilupien määräsääntelyn vapautumisesta. Täl-
löin luotettaisiin siihen että markkinat pitäisivät taksien hinnat nykyisellä tasolla tai laskisivat 
niitä, jolloin sairausvakuutuksesta voitaisiin korvata vakuutetulle taksinkäytön kustannus ko-
konaan omavastuun ylittävältä osalta. Esitystä valmisteltaessa on kuitenkin arvioitu, että näin 
toimittuna korvausmenot tulisivat todennäköisesti nousemaan etenkin pitkien syrjäseuduilta 
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alkaneiden matkojen osalta. Sairausvakuutuksen taksinkäytön korvausten menoerää olisi tässä 
mallissa mahdoton tarkemmin arvioida. Voidaan kuitenkin arvioida, että kustannusten nousu 
olisi huomattavasti enemmän kuin niiden taloudellisten vaikutusten suuruus, jota esityksen si-
sältämistä ehdotuksista on arvioitu aiheutuvan.  

Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuksesta korvattava taksimatka olisi jatkossa tilattava 
välityskeskuksesta, jonka kanssa Kansaneläkelaitos on tehnyt sopimuksen suorakorvausme-
nettelystä. Esityksen valmistelun yhteydessä on arvioitu, että vakuutetun itsensä maksettavaksi 
jäävä osuus taksimatkan hinnasta tulisi todennäköisesti nousemaan, mikäli sairausvakuutuk-
sesta korvattavaksi tulevan taksimatkan voisi edelleen tilata muualtakin kuin Kansaneläkelai-
toksen kanssa sopimuksen tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Vain tällaisesta tilausvälitys-
keskuksesta tilatun taksimatkan osalta taksiliikenteen harjoittajan voidaan edellyttää välitys-
keskukseen liittyessään sitoutuvan veloittamaan enintään vakuutetun korvausperusteen suurui-
sen hinnan. Jos taksiliikenteen harjoittaja voisi veloittaa taksimatkasta mitä tahansa ja kuiten-
kin samalla vakuutetulle korvattaisiin matkasta enintään sairausvakuutuslain nojalla säädetyn 
korvausperusteen suuruinen korvaus, vakuutetulle jäisi itsensä maksettavaksi sairausvakuutus-
lain mukaisen omavastuuosuuden lisäksi taksimatkan loppuhinta. Seurauksena voisi olla, että 
etenkin pienituloisten ja syrjäseuduilla asuvien vakuutettujen tarpeelliset terveydenhuoltoon 
suuntautuvat matkat jäisivät vakuutetun taloudellisen aseman vuoksi tekemättä. Tällöin myös 
taksikyytejä kalliimpien ambulanssimatkojen kysynnän voitaisiin arvioida lisääntyvän ja siten 
lisäävän sairausvakuutuksesta maksettavien sairaankuljetuksen korvausten määrää. 

2.3 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakiin lisättäisiin valtuutussäännös asetuksen an-
tamiselle, jolla asetuksella säädettäisiin sairausvakuutuslain perusteella korvattavien, vakuute-
tulle taksin käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten enimmäiskorvausperusteesta. Sairaus-
vakuutuslain perusteella korvataan jo nykyisin matkakustannuksia eri kulkuneuvoilla siten, et-
tä korvausperusteena käytettävät taksat on säädetty joko valtioneuvoston tai ministeriön ase-
tuksella. Esimerkiksi sairaankuljetusta koskevan sairausvakuutuslain 4 luvun 6 §:n muutok-
sessa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ei pitänyt riittävänä sitä, että ns. ambulanssi-
taksasta olisi säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella vaan katsoi, että taksa on sää-
dettävä valtioneuvoston antamalla asetuksella (ks. StVM 36/2009 vp.). Tästä johtuen esityk-
sessä ehdotetaan, että myös taksin käytön sairausvakuutuslain mukaisesta enimmäiskorvaus-
perusteesta olisi säädettävä valtioneuvoston antamalla asetuksella. 

Vakuutettujen taksinkäytöstä aiheutuneiden kustannusten korvaamista ehdotetaan rajoitetta-
vaksi nykyisestä siten, että korvaus maksettaisiin vain Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuk-
sen suorakorvausmenettelystä tehneistä tilausvälityskeskuksista tilattujen taksimatkojen osal-
ta. Jos taksimatka olisi tilattu alueella, jossa ei ole sellaista välityskeskusta, rajoitusta ei kui-
tenkaan sovellettaisi. 

Kansaneläkelaitos huomioisi tilausvälityskeskusten kanssa tekemissään sopimuksissa vakuu-
tetun enimmäiskorvausperusteen. Alueella, jolla matkojenyhdistelypalvelujen tuottajaa ei ole, 
Kansaneläkelaitos huomioisi asian suoraan matkojen palvelujen tuottajien kanssa tekemissään 
sopimuksissa. 

Esityksellä ei ole tarkoitus puuttua siihen nykyiseen käytäntöön, jonka mukaan Kansaneläke-
laitoksen kanssa sopimuksen tehneisiin tilausvälityskeskuksiin voivat liittyä kaikki ne yrittä-
jät, joilla on lupa taksitoiminnan harjoittamiseen. Liikenteen palveluista annetun lain voimaan-
tultua välityskeskukseen voisivat liittyä ne taksiliikenteen harjoittajat, joilla olisi voimassa 
oleva taksiliikennelupa taikka henkilö- tai tavaraliikennelupa. Henkilö- tai tavaraliikenneluvan 
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haltijan olisi voimassa olevan luvan lisäksi oltava tehnyt liikenteen palveluista annetun lain 2 
§:ssä edellytetty ilmoitus taksiliikenteen harjoittamisesta Liikenteen turvallisuusvirastolle. 

Lisäksi sairausvakuutuslain nykyistä matkojen yhdistelytoimintaa koskevaa säännöstä ehdote-
taan muutettavan siten, että Kansaneläkelaitos voisi maksaa matkojen yhdistelyä suorittavalle 
matkojen välittämisestä aiheutuvan maksun pelkän yhdistelystä tai ketjuttamisesta maksami-
sen sijasta.  

Sairausvakuutuslain nykyistä saattajan matkan korvaamista koskevaa säännöstä ehdotetaan 
tarkennettavan sen osalta, miten saattajan yksin tekemän matkan osuutta korvataan. Saattajan 
matka korvattaisiin vain siltä osin, kuin saattaja on tehnyt matkaa yhdessä vakuutetun kanssa. 
Saattajan yksin tekemää matkaa korvattaisiin kuitenkin tilanteessa, jossa saattaja saattaisi yh-
densuuntaisesti vakuutetun menon tutkimus- ja hoitopaikkaan taikka sieltä paluun. Tällöin 
saattajan yksin tekemä menomatka tutkimus- ja hoitopaikkaan taikka sieltä paluu korvattaisiin 
enintään niiden kustannusten mukaan, jotka olisivat aiheutuneet matkasta vakuutetun asuin-
paikasta tutkimus- tai hoitopaikkaan tai päinvastoin. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että sairausvakuutuslakiin kirjattaisiin ylös se korvauskäytäntö, 
mistä aloitettuna kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon tehty matka korvataan. Vakuutetun 
matkakustannukset korvattaisiin kiireettömien matkojen osalta sen mukaan, kuinka paljon 
matka olisi tullut maksamaan kotikuntalain (201/1994) mukaisesta väestötietojärjestelmään 
merkitystä kotikunnan asuinpaikasta aloitettuna. Jos vakuutetulla ei olisi kotikuntaa Suomes-
sa, matka katsottaisiin aloitetun väestötietojärjestelmään kirjatusta väestökirjanpitokunnasta 
siitä osoitteesta, jossa asiakas ilmoittaisi pääsääntöisesti oleskelevansa. 

3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Sairausvakuutuksesta maksettiin vuonna 2016 matkakorvauksia yhteensä noin 269 miljoonaa 
euroa, joista taksimatkojen korvauksia oli noin 147 miljoonaa euroa. Taksimatkojen korvauk-
sia maksettiin noin 2,8 miljoonasta taksimatkasta 319 900 vakuutetulle. Taksimatkoja yhdiste-
lemällä on säästetty noin 16 miljoonaa euroa vuodessa sekä vuosina 2015 että 2016.  

Vuonna 2016 sellaisia taksimatkoja, joita ei ole tilattu Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuk-
sen kanssa tehneestä tilausvälityskeskuksesta, on korvattu 37 402 matkaa. Näistä matkoista 
vakuutetun omavastuuosuus on ollut 50 euroa. Jos kaikki nämä matkat tilattaisiin jatkossa 
Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen tehneestä tilausvälityskeskuksesta, lisääntyisivät 
näiden matkojen korvausmenot 935 050 euroa vuodessa vakuutetun omavastuuosuuden pie-
nentyessä 25 euroon. Lisäksi korvausmenoja aikaisempaan verrattuna lisäisivät nykyisin muu-
alta kuin Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen tehneestä tilausvälityskeskuksesta tilatut 
25—50 euron hintaiset matkat siltä osin, kuin ne tilattaisiin jatkossa korvaukseen oikeuttavas-
ta tilausvälityskeskuksesta. Tällaisia korvattavaksi haettuja matkoja on vuonna 2016 ollut noin 
10 000. Nämä 25—50 euron hintaiset matkat lisäisivät korvausmenoja arviolta 100 000 euroa 
vuodessa.  

Vakuutetun taksinkäytön korvaamisen rajoittaminen ainoastaan Kansaneläkelaitoksen kanssa 
sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneestä tilausvälityskeskuksesta tilattujen taksimat-
kojen korvaamiseen aiheuttaa edellä mainituin perustein yhteensä noin 1 miljoonan euron me-
nonlisäyksen. Lisäyksen suuruutta pienentäisi se, että jatkossa nämä aiemmin muualta tilatut 
taksimatkat olisivat matkojen yhdistelytoiminnan piirissä. Lisääntyvän yhdistelytoiminnan 
vaikutusta korvausmääriin on kuitenkin vaikea arvioida.  
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Esityksessä ehdotetaan, että Kansaneläkelaitos voisi maksaa sen kanssa sopimuksen tehneelle 
tilausvälityskeskukselle matkojen välittämisestä maksun, jonka suuruus sovittaisiin kussakin 
tapauksessa erikseen. Tällä hetkellä Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen tehneet tilaus-
välityskeskukset rahoittavat toimintansa asiakkaiden puhelumaksuilla ja taksiautoilijoiden liit-
tymis- ja provisiomaksuilla. Sairausvakuutuslaki mahdollistaa nykyisinkin, että Kansaneläke-
laitos maksaisi välityskeskukselle matkojen yhdistelystä tai ketjuttamisesta, mutta tällaista 
maksua ei ole kuitenkaan maksettu.  

Vuonna 2016 tilausvälityskeskukset ovat saaneet vakuutettujen puhelumaksuista tuottoa noin 
2 miljoonaa euroa, mikä tekee 3 210 691 tilattua matkaa kohden noin 0,60 euron tuoton. Jat-
kossa Kansaneläkelaitoksen hankkiessa Kanta-Hämeen alueella tilausvälityspalvelut yhdessä 
alueen kuntien kanssa välityskeskuksen työmäärä ja järjestelmävaatimukset lisääntyvät muun 
muassa sen vuoksi, että välitetyt matkat tulee jakaa Kansaneläkelaitoksen ja kuntien korvaa-
miin matkoihin niiden eri maksajatahon ja erisuuruisten asiakkaiden omavastuiden vuoksi. Se, 
kuinka paljon uudelle maakunnalliselle kuljetuspalvelukeskukselle tullaan Kanta-Hämeessä 
maksamaan korvausta välitettyä matkaa kohden, selviää vasta kilpailutuksen tuloksena. Ver-
tailukohtaa summalle voidaan hakea kunnallisten välityskeskusten maksuista. Esimerkiksi Jy-
väskylän kaupungin 1.4.2016 toimintansa aloittaneen vammais- ja perusturvapalveluiden kul-
jetustilausten kyydinvälityskeskuksen palveluntuottajaksi valittiin edullisimman tarjouksen 
tehnyt Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskus Oy. Sen tarjoama yksikköhinta tilattua mat-
kaa kohden oli 1,85 euroa. Toisaalta välitystoiminnan laajeneminen Kanta-Hämeen alueella 
kuntien järjestämisvelvollisuuden alaisiin matkoihin tulee lisäämään matkojen yhdistelymah-
dollisuuksia ja siten vähentämään matkakorvausten menoerää. Sen arvioiminen, miten paljon 
matkakustannukset ja korvaukset lisääntyvän yhdistelyn myötä alenevat, on kuitenkin vaikeaa. 

Vielä ei ole tiedossa kilpailuttaako Kansaneläkelaitos koko maan tilausvälityskeskustoiminnat 
vuoden 2018 aikana vai onko sen mahdollista jatkaa välityskeskusten kanssa nykyisiä sopi-
muksia. Mikäli välityskeskustoiminta kilpailutetaan koko maassa vuoden 2018 aikana, kilpai-
luttaminen tullaan tekemään porrastetusti siten, että suurin osa välityskeskuksista kilpailutet-
taisiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Jos arvioidaan, että suurin osa välityskeskuksista 
olisi kilpailutettu heinäkuun alkuun mennessä, matkojen välittämisestä voidaan arvioida ai-
heutuvan keskimääräisellä 2 euron maksulla välitettyä matkaa kohden noin 4 miljoonan euron 
kustannus vuonna 2018.. Se määrä, joksi maksu kullakin välityskeskusalueella lopullisesti 
Kansaneläkelaitoksen ja välityskeskuksen välillä sovitaan, riippuu kunkin alueen välityskes-
kustoiminnan kilpailutuksen tuloksesta. 

Ehdotetuista muutoksista aiheutuisi menoja yhteensä 4,5 miljoonaa euroa vuonna 2018. Mat-
kakorvausmenot rahoitetaan sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksesta, josta valtion ra-
hoitusosuus on 44,9 prosenttia ja vakuutettujen 55,1 prosenttia. Ehdotetut muutokset lisäisivät 
sairaanhoitovakuutuksen valtion osuutta noin 2 miljoonaa euroa vuonna 2018. 

3.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan 

Ehdotetut muutokset eivät vaikuttaisi merkittävästi Kansaneläkelaitoksen matkakorvausten 
toimeenpanoon liittyvään työmäärään. Taksimatkojen korvaamisesta luopuminen muiden kuin 
tilausvälityskeskuksesta tilattujen taksimatkojen osalta alueilla, joissa tällainen tilausvälitys-
keskus on, edellyttää huolellista tiedotusta muutoksen vaikutuksesta asiakkaalle.  
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3.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Esityksessä ehdotetaan, että taksimatka olisi tilattava Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuk-
sen tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Tilausvälityskeskus välittää matkatilauksen asiakasta 
lähinnä ajovuorossa olevalle välityskeskukseen liittyneelle taksille. Vuonna 2016 korvatuista 
taksimatkoista 37 402 eli noin 1 prosentti tilattiin muualta kuin Kansaneläkelaitoksen kanssa 
sopimuksen tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Voidaan arvioida, että nämä aiemmin muualta 
tilatut matkat siirtyisivät Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen tehneistä välityskeskuksis-
ta tilattaviksi. Esityksellä ei aseteta estettä sille, että kaikki ne taksiyrittäjät, joilla on voimassa 
olevan lainsäädännön mukainen lupa taksitoiminnan harjoittamiseen, voisivat halutessaan liit-
tyä sairausvakuutuksesta korvattavia taksimatkoja välittävään tilausvälityskeskukseen.  

Esitetyillä ehdotuksilla pyritään rajoittamaan vakuutetun yhdensuuntaisen taksimatkan tosiasi-
allinen omavastuuosuus sairausvakuutuslain mukaiseen 25 euroon. Tällä hetkellä vakuutetun 
maksettavaksi tulee sairausvakuutuslain mukaisten omavastuiden lisäksi taksin tilaamisesta 
aiheutuva puhelumaksu. Tarkoitus olisi, että Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen teh-
neissä tilausvälityskeskuksissa luovuttaisiin asiakkaiden puhelumaksuista heti, kun Kansan-
eläkelaitos kilpailuttaisi alueen tilausvälityspalvelun seuraavan kerran. Kilpailuttamisen ajan-
kohta riippuisi kullakin alueella nykyisten sopimusten uusimisten aikataulusta. 

4  Asian valmiste lu  

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen 
kanssa. 

Esityksestä on saatu lausunnot seuraavilta tahoilta:  … 

 
 
5  Riippuvuus muista esi tyks istä  

Esitys liittyy vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydes-
sä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotuksen perustelut  

4 luku Matkakustannusten korvaaminen 

2 §. Muun henkilön kuin vakuutetun tekemä matka. Pykälän voimassa olevan 1 momentin mu-
kaan saattajan tekemästä matkasta aiheutuneet kustannukset korvataan halvimman käytettävis-
sä olevan matkustustavan mukaan vakuutetun kustannuksina, jos saattaja on ollut matkan ai-
kana välttämätön. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättävän tarkennus, jonka mukaan saat-
tajan matka korvattaisiin vain siltä osin, kuin saattaja olisi matkannut yhdessä vakuutetun 
kanssa. Kuitenkin, jos saattaja saattaisi vakuutetun yhdensuuntaisesti tutkimus- ja hoitopaik-
kaan menon tai sieltä paluun osalta, saattajan yksin tekemä matka voitaisiin korvata. Korvaus 
olisi tällöin enintään sen mukainen, kuinka paljon matka olisi tullut maksamaan vakuutetun 
kotikuntalain mukaisesta väestötietojärjestelmään merkitystä kotikunnan asuinpaikasta aloitet-
tuna tai sinne päättyvänä.  

3 a §. Korvattavan kiireettömän matkan lähtöpaikka. Pykälä on uusi. Siinä ehdotetaan säädet-
tävän, mistä aloitettuna vakuutetun kiireettömään hoitoon tekemä matka korvattaisiin. Kiireet-
tömään hoitoon menolla tarkoitettaisiin tilanteita, joissa vakuutetulla on etukäteen tiedossa 
käynti terveydenhuoltoon. Pykälään ehdotetaan kirjattavan ylös se korvauskäytäntö, jota kii-
reettömien matkojen osalta jo nykyisin sovelletaan. Ehdotuksen mukaan matkakustannukset 
korvattaisiin sen mukaan, kuinka paljon kiireetön matka olisi tullut maksamaan kotikuntalain 
mukaisesta väestötietojärjestelmään merkitystä kotikunnan asuinpaikasta aloitettuna. Tarkoi-
tuksena olisi, että tilapäisellä paikkakunnalla, kuten kesämökillä, oleskelevan vakuutetun mat-
kakustannukset korvattaisiin kiireettömään hoitoon menon osalta enintään siten kuin matka 
olisi tehty vakinaisen asuinpaikan kotiosoitteesta lähimpään pääterveyskeskukseen tai yliopis-
tosairaalaan. Jos vakuutetulla ei olisi kotikuntaa Suomessa, matka katsottaisiin ehdotuksen 
mukaan aloitetuksi siitä osoitteesta, jossa vakuutettu ilmoittaa pääsääntöisesti oleskelevansa.  

7 §. Korvauksen määrä ja omavastuuosuus. Pykälän voimassa olevan 2 momentin mukaan 
vakuutetulle taksin käytöstä aiheutuneet matkakustannukset korvataan kokonaan siltä osin 
kuin ne yhdensuuntaiselta matkalta ylittävät 50 euron korotetun omavastuun, jos taksimatkaa 
ei ole tilattu Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneestä ti-
lausvälityskeskuksesta. Korotettua omavastuuta ei kuitenkaan sovelleta Ahvenanmaan maa-
kunnassa, toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai valtiossa, joka soveltaa Euroopan 
unionin lainsäädäntöä. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että taksin käytön 
kustannukset korvattaisiin vain, jos taksimatka olisi tilattu Kansaneläkelaitoksen kanssa sopi-
muksen suorakorvausmenettelystä tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Tätä edellytystä ei kui-
tenkaan sovellettaisi, jos taksimatka olisi tilattu alueella, jossa ei ole tällaista tilausvälityskes-
kusta.  

Pykälän voimassa olevassa 3 momentissa säädetään vakuutetun matkakustannusten vuotuisen 
omavastuuosuuden määrästä. Momentista ehdotetaan poistettavaksi edellytys, jonka mukaan 
jos taksimatkaa ei ole tilattu Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenette-
lystä tehneestä tilausvälityskeskuksesta, taksimatkan kustannuksen omavastuuosuus ei kerrytä 
vuotuista omavastuuosuutta eikä taksimatkan kustannuksen korotettua omavastuuta korvata 
vuotuisen omavastuuosuuden täyttymisen jälkeen. Poistaminen liittyy pykälän 2 momentin 
muuttamiseen ja sen mukaiseen korotetusta omavastuusta luopumiseen.  

8 §. Matkakustannuksen korvauksen peruste ja korvaustaksan vahvistaminen. Pykälän voi-
massa olevassa 2 momentissa on säädetty taksin käytön korvausperusteena käytettävän taksi-
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liikennelain 16 §:ssä tarkoitettua kuluttajilta perittävää enimmäishintaa, jollei Kansaneläkelai-
tos ole sopinut kuljetuspalvelujen tuottajan kanssa enimmäishintaa edullisemmasta hinnoitte-
lusta. Taksiliikennelain kumoutumisen johdosta pykälä on muutettava vastaamaan uutta oike-
ustilaa. Pykälän 2 momentti ehdotetaan muutettavan siten, että taksin käytön korvausperustee-
na olevasta enimmäiskorvausperusteesta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Asetuksella 
säädettävä enimmäiskorvausperuste perustuisi kuljetuksesta aiheutuviin kustannuksiin ja käy-
tettävissä oleviin varoihin. Enimmäiskorvausperuste voitaisiin määrätä valtakunnallisesti tai 
alueellisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön olisi enimmäiskorvausperustetta koskevaa asetusta 
ja sen muutosta valmisteltaessa kuultava Kansaneläkelaitosta ja asianomaisia toimijoita edus-
tavia järjestöjä. 

Asetuksessa säädettyä korvausperustetta voitaisiin muuttaa tarvittaessa esimerkiksi kuljetuk-
sesta aiheutuvien kustannusten muuttuessa. Mikäli kuljetuksista aiheutuvat kustannukset eriy-
tyisivät valtakunnan eri osissa, enimmäiskorvausperusteita voisi olla voimassa samanaikaisesti 
useita erilaisia maan eri osissa.  

20 luku Erinäisiä säännöksiä 

5 §. Matkojenyhdistelytoiminta. Pykälän voimassa olevassa 1 momentissa on säädetty siitä, et-
tä Kansaneläkelaitos maksaa etuusmenoista sopimuksen perusteella matkojen yhdistelyä suo-
rittavalle sairausvakuutuslain perusteella korvattavien matkojen yhdistelystä ja ketjuttamisesta 
aiheutuvan maksun. Maksun määrä sovitaan kussakin tapauksessa erikseen. Pykälän 1 mo-
menttia ehdotetaan muutettavan siten, että Kansaneläkelaitos voisi maksaa matkojen yhdiste-
lyä suorittavalle matkojen välittämisestä aiheutuvan maksun, jonka määrä ja luonne sovittai-
siin kussakin tapauksessa erikseen. Maksu olisi korvaus välityskeskukselle siitä työstä, mitä 
matkojen välittämisestä aiheutuu. Se voisi olla esimerkiksi tietynsuuruinen korvaus välitettyä 
matkaa kohden, bonusperusteinen tai näiden yhdistelmä. 

Pykälän voimassa olevan 2 momentissa on säädetty, että Kansaneläkelaitos voi kilpailuttaa 
matkojenyhdistelypalvelujen tuottajat sekä tilausliikennettä suorittavat liikenteenharjoittajat, 
jolloin sovelletaan julkisista hankinnoista annettua lakia (1505/1992). Tällöin yhdistelystä 
suoritettava maksu ja vakuutetun matkakorvaus määräytyvät kilpailutuksen tuloksena muo-
dostuneen hinnan perusteella. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että mat-
kojen välittämisestä suoritettava maksu ja matkan hinta voisivat määräytyä kilpailutuksen tu-
loksen perusteella. Ne voisivat määräytyä myös muulla tavoin. Maksut ja enimmäishinnat voi-
taisiin esimerkiksi määritellä jo tarjouspyynnössä, jolloin kilpailutus voisi tapahtua muiden 
kriteerien perusteella. Lisäksi pykälän 2 momentissa oleva viittaus jo kumottuun lakiin julki-
sista hankinnoista korvattaisiin viittauksella voimassa olevaan lakiin julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). 

Pykälään ehdotetaan lisättävän uusi 3 momentti, jonka mukaan Kansaneläkelaitos huomioisi 
matkojenyhdistelypalvelujen tuottajien kanssa tekemissään sopimuksissa 4 luvun 8 §:ssä tar-
koitetun enimmäiskorvausperusteen. Alueella, jolla yhdistelypalvelujen tuottajaa ei ole, Kan-
saneläkelaitos huomioisi tämän suoraan matkojen palvelujen tuottajien kanssa tekemissään 
sopimuksissa. Tällä hetkellä Ahvenmaalla ei ole Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen 
tehnyttä tilausvälitysyhtiötä.  

2  Voimaantulo  

Lain 20 luvun 5 §:n 1 ja 2 momentti ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018, 
jotta Kansaneläkelaitos voi maksaa matkojen yhdistelystä tilausvälityskeskuksille heti, kun se 
on tilausvälityskeskussopimusten kilpailuttamisten vuoksi ajankohtaista. Muilta osin laki eh-
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dotetaan tulevaksi voimaan samanaikaisesti liikenteen palveluista annetun lain voimaantulon 
kanssa eli 1 päivänä heinäkuuta 2018. Laki ehdotetaan olevan voimassa määräajan vuoden 
2018 loppuun. 

3  Suhde perustuslaki in  ja  säätämisjärjestys  

Perustuslain 19 § 3 momentin perusteella julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosi-
aali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Säännös velvoittaa julkisen vallan tur-
vaamaan palvelujen saatavuuden. Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava pe-
rusoikeuksien toteutuminen.  

Palvelujen riittävyyttä arvioitaessa perustuslakivaliokunta on pitänyt lähtökohtana sellaista 
palvelujen tasoa, joka luo jokaiselle ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena 
jäsenenä (HE 303/1993; PeVL 30/2008). Asiakasmaksujen osalta perustuslakivaliokunta on 
todennut, että perustuslain 19 §:n 3 momenttiin kiinnittyvät sosiaali- ja terveyspalveluista pe-
rittävät asiakasmaksut eivät saa suuruudeltaan siirtää palveluita niitä tarvitsevien ulottumatto-
miin (PeVL 8/1999 vp; PeVL 39/1996).  

Sairausvakuutuslaki toteuttaa osaltaan perustuslain vaatimusta riittävistä sosiaali- ja terveys-
palveluista. Sairausvakuutuslakiin perustuvien matkakorvausten tarkoituksena on turvata va-
kuutettujen yhdenvertainen oikeus saada tutkimusta ja hoitoa asuinpaikasta riippumatta kor-
vaamalla osa sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi tehdyn matkan aiheuttamista tar-
peellisista kustannuksista. 

Ehdotetussa laissa Kansaneläkelaitoksella olisi velvollisuus huomioida matkojenyhdistelypal-
velujen tuottajien kanssa tekemissään sopimuksissa vakuutetun enimmäiskorvausperuste. Täl-
lä tarkoitetaan sitä, että Kansaneläkelaitos sopimuksissaan edellyttäisi tilausvälityskeskukseen 
liittyviltä taksipalvelujentuottajilta sitoutumista veloittamaan vakuutetulta sairausvakuutukses-
ta korvattavaksi tulevilta taksimatkoilta enintään kyseisellä alueella voimassa olevan vakuute-
tun enimmäiskorvausperusteen suuruisen hinnan taksimatkasta.  Se, että vakuutetulle ei aiheu-
tuisi taksimatkasta muuta maksuosuutta kuin sairausvakuutuslain mukainen omavastuuosuus, 
turvaisi osaltaan perustuslain vaatimusta riittävistä terveyspalveluista. Mikäli vakuutetulle 
voisi aiheutua sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuosuuden lisäksi itse maksettava hinnan 
osuus sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi tarpeellisista taksimatkoista, vaarantuisi 
etenkin pienituloisten vakuutettujen terveyspalveluihin pääsy ja siten perustuslain mukainen 
oikeus riittäviin terveyspalveluihin.  

Se, että ehdotetussa laissa sairausvakuutuksesta korvattavia taksimatkoja ajavat taksipalvelu-
jentuottajat saisivat veloittaa näistä matkoista vakuutetulta enintään asetuksella säädetyn va-
kuutetun taksinkäytön enimmäiskorvausperusteen suuruisen hinnan, voidaan mahdollisesti 
nähdä perustuslain 18 §:ssä turvattua elinkeinonvapautta ja 15 §:ssä turvattua omaisuuden-
suojaa rajoittavana hintasääntelynä. On mahdollista, että tällä hintasääntelyllä olisi hinnoitte-
lua ohjaava vaikutus myös muiden taksimatkojen osalta ja se vähentäisi taksien tarjontaa eten-
kin harvaan asutuilla alueilla ja hiljaisina vuorokaudenaikoina. Koska asia voi olla tulkinnan-
varainen, tulisi säätämisjärjestyksestä saada eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Lakiehdotus 

 
 

Laki 

sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 2 §:n 1 momentti, 4 luvun 

7 §:n 2 ja 3 momentti, 4 luvun 8 §:n 2 momentti ja 20 luvun 5 §, sellaisena kuin niistä on 4 lu-
vun 7 §:n 2 ja 3 momentti laissa 1655/2015 ja 4 luvun 8 §:n 2 momentti laissa 929/2009, sekä 

lisätään väliaikaisesti 4 lukuun uusi 3 a §, seuraavasti: 
 

4 luku 

Matkakustannusten korvaaminen 

2 § 

Muun henkilön kuin vakuutetun tekemä matka 

Saattajan tekemästä matkasta aiheutuneet kustannukset korvataan halvimman käytettävissä 
olevan matkustustavan mukaan vakuutetun kustannuksina, jos saattaja on ollut matkan aikana 
välttämätön. Saattajan matka korvataan vain siltä osin, kuin saattaja on tehnyt matkaa yhdessä 
vakuutetun kanssa. Jos saattaja saattaa vakuutettua yhdensuuntaisesti tutkimus- ja hoitopaik-
kaan menon taikka sieltä paluun osalta, saattajan yksin tekemä matka korvataan kuitenkin 
enintään sen mukaisesti, kuinka paljon matka olisi tullut maksamaan 3 a §:ssä tarkoitetusta 
vakuutetun asuinpaikasta aloitettuna tai sinne päättyvänä.  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 
 

3 a § 

Korvattavan kiireettömän matkan lähtöpaikka 

Vakuutetulle aiheutuneet matkakustannukset korvataan kiireettömän matkan osalta sen mu-
kaan, kuinka paljon matka olisi tullut maksamaan kotikuntalain (201/1994) mukaisesta väestö-
tietojärjestelmään merkitystä kotikunnan asuinpaikasta aloitettuna. Jos vakuutetulla ei ole ko-
tikuntaa Suomessa, matka katsotaan aloitetun siitä osoitteesta, jossa vakuutettu ilmoittaa pää-
sääntöisesti oleskelevansa. 
 

7 § 

Korvauksen määrä ja omavastuuosuus 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Vakuutetulle taksin käytöstä aiheutuneet matkakustannukset korvataan kuitenkin vain, jos 

taksimatka on tilattu Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä teh-
neestä tilausvälityskeskuksesta. Tätä edellytystä ei kuitenkaan sovelleta, jos taksimatka on ti-
lattu alueella, jossa ei ole tällaista tilausvälityskeskusta.  
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Jos vakuutetun maksettavaksi jäävien saman kalenterivuoden aikana syntyneiden tämän lain 
tai Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetussa laissa tar-
koitettujen korvattavien matkojen matkakustannusten yhteismäärä ylittää 300 euroa (vuotui-
nen omavastuuosuus), ylittävä osa korvataan kokonaan, kuitenkin enintään vahvistetun korva-
ustaksan mukaiseen määrään. 
 

8 § 

Matkakustannuksen korvauksen peruste ja korvaustaksan vahvistaminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Taksin käytön korvausperusteena olevasta enimmäiskorvausperusteesta säädetään valtio-

neuvoston asetuksella. Taksin käytön enimmäiskorvausperuste perustuu kuljetuksesta aiheu-
tuviin kustannuksiin ja käytettävissä oleviin varoihin. Enimmäiskorvausperuste voidaan mää-
rätä valtakunnallisesti tai alueellisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön on enimmäiskorvauspe-
rustetta koskevaa asetusta ja sen muutosta valmisteltaessa kuultava Kansaneläkelaitosta ja asi-
anomaisia toimijoita edustavia järjestöjä. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

20 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

5 § 

Matkojenyhdistelytoiminta 

Kansaneläkelaitos voi maksaa etuusmenoista sopimuksen perusteella matkojen yhdistelyä 
suorittavalle tämän lain mukaan korvattavien matkojen välittämisestä aiheutuvan maksun, 
jonka määrä sovitaan kussakin tapauksessa erikseen. 

Kansaneläkelaitos voi kilpailuttaa matkojenyhdistelypalvelujen tuottajat sekä tilausliikennet-
tä suorittavat liikenteenharjoittajat, jolloin sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeus-
sopimuksista annettua lakia (1397/2016). Tällöin välittämisestä suoritettava maksu ja matkan 
hinta voivat määräytyä kilpailutuksen tuloksen perusteella. 

Kansaneläkelaitos huomioi matkojenyhdistelypalvelujen tuottajien kanssa tekemissään so-
pimuksissa 4 luvun 8 §:ssä tarkoitetun enimmäiskorvausperusteen. Alueella, jolla matko-
jenyhdistelypalvelujen tuottajaa ei ole, Kansaneläkelaitos huomioi enimmäiskorvausperusteen 
suoraan matkojen palvelujen tuottajien kanssa tekemissään sopimuksissa.   

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä         kuuta 20  . Sen 20 luvun 5 §:n 1 ja 2 momentti tule-

vat  kuitenkin voimaan jo 1 päivänä tammikuuta 2018. Laki on voimassa 31 päivään joulukuu-
ta vuonna 2018. 

————— 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 

Laki 

sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 2 §:n 1 momentti, 4 luvun 

7 §:n 2 ja 3 momentti, 4 luvun 8 §:n 2 momentti ja 20 luvun 5 §, sellaisena kuin niistä on 4 lu-
vun 7 §:n 2 ja 3 momentti laissa 1655/2015 ja 4 luvun 8 §:n 2 momentti laissa 929/2009, sekä 

lisätään väliaikaisesti 4 lukuun uusi 3 a §, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 luku 

Matkakustannusten korvaaminen 

2 § 

Muun henkilön kuin vakuutetun tekemä mat-
ka 

Saattajan tekemästä matkasta aiheutuneet 
kustannukset korvataan halvimman käytettä-
vissä olevan matkustustavan mukaan vakuu-
tetun kustannuksina, jos saattaja on ollut 
matkan aikana välttämätön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 luku 

Matkakustannusten korvaaminen 

2 § 

Muun henkilön kuin vakuutetun tekemä mat-
ka 

Saattajan tekemästä matkasta aiheutuneet 
kustannukset korvataan halvimman käytettä-
vissä olevan matkustustavan mukaan vakuu-
tetun kustannuksina, jos saattaja on ollut 
matkan aikana välttämätön. Saattajan matka 
korvataan vain siltä osin, kuin saattaja on 
tehnyt matkaa yhdessä vakuutetun kanssa. 
Jos saattaja saattaa vakuutettua yhdensuun-
taisesti tutkimus- ja hoitopaikkaan menon 
taikka sieltä paluun osalta, saattajan yksin 
tekemä matka korvataan kuitenkin enintään 
sen mukaisesti, kuinka paljon matka olisi tul-
lut maksamaan 3 a §:ssä tarkoitetusta vakuu-
tetun asuinpaikasta aloitettuna tai sinne 
päättyvänä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 3 a § 

Korvattavan kiireettömän matkan lähtöpaik-
ka 

Vakuutetulle aiheutuneet matkakustannuk-
set korvataan kiireettömän matkan osalta sen 



   
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

 18  

 

 

 

mukaan, kuinka paljon matka olisi tullut 
maksamaan kotikuntalain (201/1994) mukai-
sesta väestötietojärjestelmään merkitystä ko-
tikunnan asuinpaikasta aloitettuna. Jos va-
kuutetulla ei ole kotikuntaa Suomessa, matka 
katsotaan aloitetun siitä osoitteesta, jossa 
vakuutettu ilmoittaa pääsääntöisesti oleske-
levansa. 
 

 
7 § 

Korvauksen määrä ja omavastuuosuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutetulle taksin käytöstä aiheutuneet 

matkakustannukset korvataan kuitenkin 
1 momentista poiketen kokonaan siltä osin 
kuin ne yhdensuuntaiselta matkalta ylittävät 
50 euroa (korotettu omavastuu), jos taksi-
matkaa ei ole tilattu Kansaneläkelaitoksen 
kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelys-
tä tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Koro-
tettua omavastuuta ei sovelleta Ahvenan-
maan maakunnassa, toisessa Euroopan unio-
nin jäsenvaltiossa tai valtiossa, joka soveltaa 
Euroopan unionin lainsäädäntöä. 

Jos vakuutetun maksettavaksi jäävien sa-
man kalenterivuoden aikana syntyneiden tä-
män lain tai Kansaneläkelaitoksen kuntou-
tusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista an-
netussa laissa tarkoitettujen korvattavien 
matkojen matkakustannusten yhteismäärä 
ylittää 300 euroa (vuotuinen omavastuu-
osuus), ylittävä osa korvataan kokonaan, kui-
tenkin enintään vahvistetun korvaustaksan 
mukaiseen määrään. Jos taksimatkaa ei ole 
tilattu 2 momentissa tarkoitetusta tilausväli-
tyskeskuksesta, taksimatkan kustannuksen 
omavastuuosuus ei kerrytä vuotuista omavas-
tuuosuutta eikä taksimatkan kustannuksen 
korotettua omavastuuta korvata vuotuisen 
omavastuuosuuden täyttymisen jälkeen. 
 

7 § 

Korvauksen määrä ja omavastuuosuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutetulle taksin käytöstä aiheutuneet 

matkakustannukset korvataan kuitenkin vain, 
jos taksimatka on tilattu Kansaneläkelaitok-
sen kanssa sopimuksen suorakorvausmenet-
telystä tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Tä-
tä edellytystä ei kuitenkaan sovelleta, jos tak-
simatka on tilattu alueella, jossa ei ole täl-
laista tilausvälityskeskusta. 
 
 
 
 

Jos vakuutetun maksettavaksi jäävien sa-
man kalenterivuoden aikana syntyneiden tä-
män lain tai Kansaneläkelaitoksen kuntou-
tusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista an-
netussa laissa tarkoitettujen korvattavien 
matkojen matkakustannusten yhteismäärä 
ylittää 300 euroa (vuotuinen omavastuu-
osuus), ylittävä osa korvataan kokonaan, kui-
tenkin enintään vahvistetun korvaustaksan 
mukaiseen määrään. 
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8 § 

Matkakustannuksen korvauksen peruste ja 
korvaustaksan vahvistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Taksin käytön korvausperusteena käytetään 

taksiliikennelain (217/2007) 16 §:ssä tarkoi-
tettua kuluttajilta perittävää enimmäishintaa, 
jollei Kansaneläkelaitos ole sopinut kuljetus-
palvelujen tuottajan kanssa enimmäishintaa 
edullisemmasta hinnoittelusta. 
— — — — — — — — — — — — — — 

8 § 

Matkakustannuksen korvauksen peruste ja 
korvaustaksan vahvistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Taksin käytön korvausperusteena olevasta 

enimmäiskorvausperusteesta säädetään val-
tioneuvoston asetuksella. Taksin käytön 
enimmäiskorvausperuste perustuu kuljetuk-
sesta aiheutuviin kustannuksiin ja käytettä-
vissä oleviin varoihin. Enimmäiskorvauspe-
ruste voidaan määrätä valtakunnallisesti tai 
alueellisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön 
on enimmäiskorvausperustetta koskevaa ase-
tusta ja sen muutosta valmisteltaessa kuulta-
va Kansaneläkelaitosta ja asianomaisia toi-
mijoita edustavia järjestöjä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
20 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

5 § 

Matkojenyhdistelytoiminta 

Kansaneläkelaitos maksaa etuusmenoista 
sopimuksen perusteella matkojen yhdistelyä 
suorittavalle tämän lain mukaan korvattavien 
matkojen yhdistelystä tai ketjuttamisesta ai-
heutuvan maksun, jonka määrä sovitaan kus-
sakin tapauksessa erikseen. 

Kansaneläkelaitos voi kilpailuttaa matko-
jenyhdistelypalvelujen tuottajat sekä tilaus-
liikennettä suorittavat liikenteenharjoittajat, 
jolloin sovelletaan julkisista hankinnoista an-
nettua lakia (1505/1992). Tällöin yhdistelystä 
suoritettava maksu ja vakuutetun matkakor-
vaus määräytyvät kilpailutuksen tuloksena 
muodostuneen hinnan perusteella. 
 

20 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

5 § 

Matkojenyhdistelytoiminta 

Kansaneläkelaitos voi maksaa etuusme-
noista sopimuksen perusteella matkojen yh-
distelyä suorittavalle tämän lain mukaan kor-
vattavien matkojen välittämisestä aiheutuvan 
maksun, jonka määrä sovitaan kussakin tapa-
uksessa erikseen. 

Kansaneläkelaitos voi kilpailuttaa matko-
jenyhdistelypalvelujen tuottajat sekä tilaus-
liikennettä suorittavat liikenteenharjoittajat, 
jolloin sovelletaan julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016). Tällöin välittämisestä suoritet-
tava maksu ja matkan hinta voivat määräytyä 
kilpailutuksen tuloksen perusteella. 

Kansaneläkelaitos huomioi matkojenyhdis-
telypalvelujen tuottajien kanssa tekemissään 
sopimuksissa 4 luvun 8 §:ssä tarkoitetun 
enimmäiskorvausperusteen. Alueella, jolla 
matkojenyhdistelypalvelujen tuottajaa ei ole, 
Kansaneläkelaitos huomioi enimmäiskor-
vausperusteen suoraan matkojen palvelujen 
tuottajien kanssa tekemissään sopimuksissa.    
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Tämä laki tulee voimaan    päivänä         
kuuta 20  . Sen 20 luvun 5 §:n 1 ja 2 moment-
ti tulevat kuitenkin voimaan jo 1 päivänä 
tammikuuta 2018. Laki on voimassa 31 päi-
vään joulukuuta vuonna 2018. 
 

 


