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Valtioneuvoston asetus

605/2013

sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta

Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun
6 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 929/2009:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sairausvakuutus-
lain (1224/2004) nojalla sairaankuljetusajo-
neuvon käytöstä vakuutetulle aiheutuneiden
matkakustannusten korvaamiseen. Tällä ase-
tuksella säädetään ylimmät korvausperusteet.

2 §

Sairaankuljetuksen korvaustaksa

Sairaankuljetuksen korvaustaksa muodos-
tuu lähtömaksun, kilometrimaksun, toisen
sairaankuljettajan lisämaksun ja odotusajan
maksun korvausperusteesta.

3 §

Lähtömaksun ja kilometrimaksun
korvausperuste

Uuden kuljetuksen lähtömaksun korvaus-
perusteena käytetään enintään 67,07 euroa.

Jos kuljetusmatkan pituus ylittää 20 kilo-
metriä, tämän matkan ylittävän osuuden kul-
jetuskustannusten korvausperusteena käyte-
tään enintään 1,79 euroa jokaiselta alkavalta
kilometriltä. Kuljetusmatka lasketaan auton
sijoituspaikasta takaisin auton sijoituspaik-
kaan.

4 §

Toisen sairaankuljettajan lisämaksun
korvausperuste

Kuljetustehtävään osallistuvan toisen sai-
raankuljettajan lisämaksun korvausperus-
teena käytetään enintään 35,71 euroa ja tun-
nin ylittävältä ajalta lisäksi enintään 17,85
euroa jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta.
Toisen sairaankuljettajan aika lasketaan al-
kaen auton lähtöajasta sijoituspaikalta kulje-
tustehtävän päättymisaikaan.

5 §

Odotusajan maksun korvausperuste

Yli tunnin kestävän yhtäjaksoisen odotus-
ajan maksun korvausperusteena käytetään
enintään 8,92 euroa jokaiselta alkavalta nel-
jännestunnilta.

6 §

Yhtä useampien vakuutettujen kuljetuskustan-
nusten korvausperuste

Jos sairaankuljetusajoneuvossa kuljetetaan
useampia kuin yhtä potilasta, 3—5 §:ssä tar-
koitetun korvausperusteen perusteella korva-
taan vain pisimmän matkan kuljetettavan po-
tilaan matkakustannukset.

Yhtä useampien paaripotilaina olevien va-



kuutettujen lähtömaksun korvausperusteena
käytetään enintään 33,53 euroa. Kuljetuk-
sessa mukana olevan istuvan potilaan lisä-
maksun korvausperusteena käytetään enin-
tään 16,76 euroa.

7 §

Paluumatkan korvausperuste

Paluumatkalla kuljetukseen otetun uuden
potilaan kuljetuskustannusten korvausperus-
teena käytetään tämän asetuksen mukaisia
korvausperusteita, kuitenkin siten että kor-
vausperusteen perusteella korvataan vain yh-
den potilaan matkakustannukset. Asetuksen

3 §:n 2 momentin korvausperusteen perus-
teella korvataan uuden kuljetuksen aiheutta-
man lisämatkan kuljetuskustannukset siltä
osin kuin lisämatka ylittää 20 kilometriä.

8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan sairaankulje-
tuksen kustannusten korvaustaksasta annettu
valtioneuvoston asetus (267/2012).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimiin.

Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Hallitussihteeri Milja Tiainen
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