
Lääkekorvaukset

Saat korvausta lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty reseptillä sairautesi 

hoitoon, ja joille on vahvistettu korvattavuus. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Lääkkeiden 

hintalautakunta (Hila) päättää valmisteiden korvattavuudesta. Kun valmiste on korvattava, se kuuluu 

korvausjärjestelmään.

Lääkekorvausta maksetaan, kun alkuomavastuu on 
täyttynyt
Lääkekorvauksissa on 50 euron kalenterivuosikohtainen alkuomavastuu. Maksat lääkkeesi kokonaan itse 

alkuomavastuun täyttymiseen saakka. Vasta tämän jälkeen saat lääkekorvausta ostamistasi valmisteista.  

Alkuomavastuuta kerryttävät korvausjärjestelmään kuuluvat valmisteet.



Lasten ja nuorten ei tarvitse maksaa alkuomavastuuta. Alkuomavastuuta sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin 

nuori täyttää 19 vuotta.

Näet ajantasaisen alkuomavastuukertymäsi OmaKelassa kohdassa Sairaanhoitokorvaukset->Lääkkeiden 

omavastuukertymä.

Suorakorvaus apteekissa
Saat korvauksen lääkkeestäsi suoraan apteekissa, kun apteekki tarkistaa oikeutesi korvaukseen sähköisesti 

Kelasta. Kun olet saanut suorakorvauksen, sinun ei tarvitse hakea Kelalta erikseen korvausta. Apteekeissa on 

ajantasainen tieto kertyneestä alku- ja vuosiomavastuustasi.

Korvausta enintään 3 kuukauden lääkemäärästä
Saat korvauksen enintään 3 kuukauden lääkemäärästä, mikä tarkoittaa 90 päivän hoitoaikaa.   Lääkemäärä lasketaan

lääkemääräyksen annostusohjeesta. Kerralla korvattava määrä voi kuitenkin olla pienempi tai hieman suurempi 

riippuen siitä, millaisia pakkauskokoja lääkkeestäsi on saatavilla. 

 

Esimerkki 1: Lääkkeesi annostusohje on 1 tablettia kerran päivässä. Lääkkeestä on saatavilla 100 tablettia ja 30 

tablettia sisältävät pakkauskoot. Voit ostaa korvattuna enintään 100 tablettia kerrallaan.

Esimerkki 2: Lääkkeesi annostusohje on 0,5 tablettia kerran päivässä. Lääkkeestä on saatavilla 100 tablettia ja 30 

tablettia sisältävät pakkauskoot. Voit ostaa korvattuna enintään 30 tablettia kerrallaan.

Kuinka usein lääkettä voi ostaa korvattuna?
Saat korvausta lääkkeestä, kliinisestä ravintovalmisteesta ja perusvoiteesta sen jälkeen, kun olet käyttänyt edellisellä 

kerralla ostamasi valmisteen lähes kokonaan. Ostojen väli lasketaan lääkemääräyksessä olevan annostusohjeen 

perusteella.

Uudesta erästä voi saada korvausta aikaisintaan:

3 viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun valmistetta on edellisellä kerralla ostettu 3 kuukauden hoitoaikaa 

vastaava määrä

2 viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun valmistetta on edellisellä kerralla ostettu 2 kuukauden hoitoaikaa 

vastaava määrä

1 viikko ennen edellisen erän loppumista, kun valmistetta on edellisellä kerralla ostettu 1 kuukauden hoitoaikaa 

vastaava määrä tai vähemmän.                                                                                          

Apteekki tarkistaa lääkeoston yhteydessä, voiko uuden erän jo toimittaa suorakorvattuna. Esimerkiksi, kun olet 

edeltävällä apteekkikäynnillä ostanut 3 kuukauden lääkkeet, voit saada uuden erän korvattuna silloin, kun sinulla on 

jäljellä enintään 3 viikon lääkkeet.

Lääkkeiden korvausluokat
Korvausluokkia on kolme:

peruskorvaus 40 %

alempi erityiskorvaus 65 %

ylempi erityiskorvaus 100 %; maksat kuitenkin omavastuuta 4,50 euroa/lääke.

Korvaus vähennetään lääkkeen hinnasta. Jos lääke kuuluu viitehintajärjestelmään, et saa korvausta mahdollisesta 

viitehinnan ylittävästä osuudesta.

https://www.kela.fi/laakkeet-laakevaihto-ja-viitehinta
https://oma.kela.fi/


Vuosiomavastuu eli lääkekatto
 Itse maksamasi osuus korvattavista reseptivalmisteista kerryttää lääkkeiden vuosiomavastuuta. Myös maksamasi 

alkuomavastuu kerryttää vuosiomavastuuta. Sen sijaan mahdollinen viitehinnan ylittävä osuus lääkkeen hinnasta ei 

kerrytä vuosiomavastuuta.

Vuonna 2021 vuosiomavastuu on 579,78 euroa. Jos vuosiomavastuusi ylittyy, sinulla on oikeus lisäkorvaukseen. 

Apteekki saa tiedon vuosiomavastuusi ylittymisestä lääkeoston yhteydessä. Saat lisäkorvauksen heti apteekissa.  

Loppuvuoden ajan maksat jokaisesta korvattavasta valmisteesta 2,50 euron omavastuun. Jos ostamasi lääke 

on viitehintaa   kalliimpi ja kiellät apteekissa lääkevaihdon, maksat lisäksi viitehinnan ylittävän osuuden. 

Näet ajantasaisen vuosiomavastuutuukertymäsi OmaKelassa kohdassa Sairaanhoitokorvaukset->Lääkkeiden 

omavastuukertymä.

Matkakorvaukset
Voit saada Kelasta matkakorvausta, kun matkustat julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon ja matkan syy on

sairaus

raskaus

synnytys

koronarokotuksen saaminen

kuntoutus ja sinulla on Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätös.

Päivittäisiä matkoja kelan myöntämään kuntoutukseen ei korvata.

Matkat koronarokotukseen
Saat korvausta 27.3.2021-31.12.2021 tehtyjen koronarokotusmatkojen kustannuksista.

Mitä Kela korvaa?
Saat matkakorvausta

vakinaista kotiosoitetta lähimpään terveydenhuoltoon

halvimman matkustustavan mukaan

omavastuun ylittävistä kuluista.

Halvin matkustustapa on yleensä julkinen kulkuneuvo kuten linja-auto tai juna. Jos et voi käyttää julkista liikennettä 

terveydentilasi tai puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi, voit saada korvausta esimerkiksi oman auton tai taksin

käytöstä. Lue lisää eri kulkuneuvojen käytöstä ja matkakorvauksista.

Maksat jokaisesta matkasta enintään 25 euron omavastuun. Yhteensä omavastuu on enintään 300 euroa vuodessa 

(ns. matkakatto). Kun se ylittyy, sinun ei tarvitse maksaa omavastuuta loppuvuoden matkoista.

Joissakin tapauksissa voit saada matkakorvausta myös saattajan matkakuluista ja yöpymisrahaa omista 

yöpymiskustannuksistasi.

Tarvittaessa Kela käyttää etuuksien perusteena olevien matkojen mittaamiseen internetin reittihakupalveluja.

Kela ei korvaa esimerkiksi seuraavia matkoja: 

ennaltaehkäisevään hoitoon tehdyt matkat, esimerkiksi rokotus-, seulonta- ja terveystarkastusmatkat

https://www.kela.fi/yopymisraha
https://www.kela.fi/matkakorvaus-kuka-voi-saada#saattaja
https://www.kela.fi/matkakorvaus-omavastuu
https://www.kela.fi/matkakorvaus-kulkuneuvo
https://oma.kela.fi/
https://www.kela.fi/laakkeet-laakevaihto-ja-viitehinta
https://www.kela.fi/laakkeet-laakevaihto-ja-viitehinta


pelkkä hoitotarvikkeen hakeminen

erikseen apteekkiin tehdyt matkat

apuvälineen tai näytteen kuljettaminen ilman asiakasta

päivittäiset koulumatkat Kelan myöntämään kuntoutukseen

julkisessa laitoshoidossa olevien potilaiden matkat

vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset matkat

kouluterveydenhuoltoon ja -tapaturmaan liittyvät matkat

kehitysvammalain mukaiset matkat (esim. kehitysvammalaitosten neuvoloihin).

 

Matkakorvauksen määrä ja omavastuu
Maksat yhdensuuntaisesta matkasta enintään 25 euron omavastuun. Kela korvaa sen ylittävät kustannukset. Jos 

matkasi maksaa vähemmän kuin omavastuun, maksat nämä kustannukset kuljettajalle.  Myös tämä matkakustannus 

kerryttää vuosiomavastuuta (300 e).

Säilytä kuitti tai muu luotettava selvitys matkastasi aiheutuneista kustannuksista (taksimatkojen osalta 

omavastuukuitti tai vastaava). Kela voi pyytää sinulta kuittia myöhemmin.

Oman auton käytöstä korvaus on 0,20 e/km omavastuun ( 25 e)  ylittävältä osalta.

Vuosiomavastuu eli matkakatto
Jos itse maksamasi matkakustannukset ylittävät kalenterivuoden aikana 300 euroa, et maksa loppuvuoden 

matkoistasi mitään. Matkakattoon lasketaan mukaan yksittäisten matkojen omavastuut ja niitä pienemmät 

kustannukset. Jos teet matkan omalla autolla tai julkisilla kulkuvälineillä, muista hakea korvausta myös omavastuuta 

pienemmistä matkakustannuksista. Korvaus pitää hakea 6 kuukauden kuluessa matkan tekemisestä.

Vuosiomavastuukortti taksi- tai ambulanssimatkaa varten
Kela seuraa vuosiomavastuun täyttymistä. Kun se on täyttynyt, saat postitse vuosiomavastuukortin (SV 191). Kortti 

lähetään kaikille, joiden vuosiomavastuu on täyttynyt. Saat kortin, vaikka et olisikaan matkustanut taksilla tai 

ambulanssilla.  Jos sinulla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan tai joudut tekemään matkan ambulanssilla, et 

maksa matkastasi mitään, kun näytät kortin kuljettajalle. Vuosiomavastuun täyttymisenkin jälkeen tarvitset 

todistuksen terveydenhuollosta siitä, että sinulla on oikeus käyttää taksia (Todistus matkakorvausta varten, SV 67).

Voit tulostaa OmaKelasta väliaikaisen todistuksen vuosiomavastuun täyttymisestä heti, kun vuosiomavastuusi on 

vahvistettu ja tieto siitä postitettu sinulle. Voit myös ottaa kuvan asiointipalvelun näyttöruudusta, jolla väliaikainen 

todistus on. Tällä todistuksella tai kuvalla voit osoittaa taksinkuljettajalle, että vuosiomavastuu on täyttynyt. Kun saat

vuosiomavastuukortin postitse, ota se heti käyttöösi.

Jos sinulta peritään matkasta omavastuu, vaikka vuosiomavastuusi olisi täyttynyt, Kela palauttaa liikaa perityt 

omavastuut sinulle ilman erillistä hakemusta.

Kulkuneuvo
Saat korvausta edullisimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan. Yleensä juna tai linja-auto on edullisin.

Edullisimman käytettävissä olevan matkustustavan valinnassa otetaan huomioon terveydentilasi sekä 

liikenneolosuhteet.

Maksat kaikista matkoista omavastuun.

https://www.kela.fi/matkakorvaus-omavastuu
https://oma.kela.fi/


Joukkoliikenne
Kun matkustat terveyskeskukseen, julkiseen sairaalaan tai Kelan järjestämään kuntoutukseen joukkoliikenteellä, et 

tarvitse matkakorvaushakemuksen liitteeksi erillistä todistusta terveydenhuollosta. Jos matkustat yksityiseen 

terveydenhuoltoon, tarvitset aina todistuksen terveydenhuollosta, (Todistus matkakorvausta varten, SV 67).

Oma auto
Jos käytät omaa tai toisen omistamaa autoa, korvaus on 0,20 e/km.

Julkinen terveydenhuolto
Kun matka yhteen suuntaan on alle 100 kilometriä, et tarvitse todistusta oman auton käytöstä. Kun matkustat 

omalla autolla terveydentilasi vuoksi ja matka yhteen suuntaan on yli 100 kilometriä, tarvitset terveydenhuollon 

todistuksen siitä, että sinulla on oikeus oman auton käyttöön (Todistus matkakorvausta varten, SV 67).

Jos matkustat omalla autolla yli 100 kilometriä puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi, kerro se 

korvaushakemuksessasi.

Yksityinen terveydenhuolto
Kun matkustat yksityiseen terveydenhuoltoon, tarvitset aina hakemuksesi liitteeksi terveydenhuollon antaman 

todistuksen (Todistus matkakorvausta varten, SV 67).

Taksi
Voit saada korvauksen taksimatkasta, jos joudut käyttämään taksia terveydentilasi tai puutteellisten 

liikenneolosuhteiden vuoksi. Jos käytät taksia terveydentilasi vuoksi, tarvitset terveydenhuollon antaman 

todistuksen (Todistus matkakorvausta varten, SV 67).

Jotta Kela voi korvata matkan, matka pitää tilata alueellisesta tilausnumerosta.

Jos käytät taksia puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi, perustele taksin käyttö tilauspuhelun yhteydessä. Voit 

pysähtyä paluumatkalla hakemassa apuvälineitä terveyskeskuksesta tai sinulle määrättyjä lääkkeitä apteekista.

Muut kulkuneuvot
Kela korvaa myös ambulanssilla, helikopterilla, ambulanssilentokoneella ja saaristoveneellä tehtyjä matkoja. Näiden 

matkojen korvaaminen edellyttää, että terveydenhuolto on perustellut kulkuneuvon käytön tarpeellisuuden 

(Todistus matkakorvausta varten, SV 67).

Matkaketju
Matkaketju on matka, joka on tehty vähintään kahdella kulkuneuvolla. Esimerkiksi osa matkasta on tehty linja-autolla

ja osa taksilla, joka on tilattu alueellisesta tilausnumerosta. Tällöin kaikki matkasta aiheutuneet kustannukset 

lasketaan yhteen ja niistä vähennetään yksi omavastuu (25 e).

https://www.kela.fi/taksimatkat
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