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LIITE 1 

Haastattelurunko 

[26.1.2015] 
Sairausvakuutuksen matkakorvausten merkitys arjessa 

 Taustatiedot: syntymävuosi, asuinpaikka, sukupuoli 

Matka ja sen toteutuminen 

Minkälainen tilanne teillä on? 
Onko säännöllisiä hoito- tai kuntoutuskäyntejä? ympäri vuoden? Entä muita käyntejä? 
Miten pitkä matka on? 

Miten pitkä matka on oman kunnan/lähimpään/käyttämäänne terveyskeskukseen ja sairaalaan 
(/kuntoutukseen/yksityiseen hoitopaikkaan)? 
Millaiset julkiset kulkuyhteydet ovat? ”kulkeeko bussia”? 

Paljonko matkoja tulee vuodessa? 
Entä säännöllisiä matkoja? 
Haetteko aina Kelan matkakorvausta? 

Jos ei vielä tullut:  
Onko teillä liikkumiseen liittyvää hankaluutta (tai näkö- tai kuulovammaa)? 
Mitä erityistarpeita matkaan liittyy? (vrt. pyörätuoli, lapsi, vanhus, pienessä kunnassa asuva, monta 
kertaa viikossa tai viikoittain matkustava) 

MILLÄ KULKEE 
VAIN TAKSI  Onko oikeus tuttutaksiin olemassa?  
Entä ns. taksilappu? Jos tarvitsette terveydellisistä syistä taksia, onko lääkärintodistus tätä varten helppo 
tai vaikea saada?   

Käytättekö aina taksia tai muitakin kulkuvälineitä? entä ambulanssia? Millä kulkuvälineellä yleensä 
menette terveyskeskukseen ja sairaalaan? 

VAIN TAKSI Miten tilaatte matkan? Onko matkoissa eroa? 
Kun tilaukset keskitettiin, miltä muutos tuntuu? vaikuttiko johonkin? 
Miten toiminta matkojenyhdistelykeskuksen kanssa on mennyt? (vuonna xxxx) 
Riippuen tilaako aina keskuksesta tai onko tuttutaksi: Kuinka usein käytätte taksia niin että haette 
matkakorvauksia? 
Onko samassa taksikyydissä ollut muita? Jos, niin millainen odotusaika yhdistellyissä matkoissa on ollut 
aiempaan verrattuna?  

Käytättekö myös kunnan matkoja (vammais- tai sosiaalihuoltolain mukaisia)? 

Suorakorvaus, valtakirjamenettely ja korvausten hakeminen 

Miten vuosikatto on yleensä täyttynyt? 
JOS KÄYTTÄÄ TAKSIKESKUSTA/AMBULANSSIA: Miten omavastuun maksaminen 
(matkakorvauksen suorakorvaus) mielestänne toimii?  
JOS MUITA KUIN SUORAKORVAUSTAKSEJA: Kuinka suurella summalla maksatte ensin itse 
matkoja?  
Mitä mieltä olette omavastuukaton (vuosikatto, matkakatto) suuruudesta?  
Onko omavastuu helppo tai vaikea maksaa (rahallisesti)? 
Mikä merkitys suorakorvauksella on? tulisiko muuten haettua Kelasta? 
Onko korvauksen hakeminen helppoa tai vaikeaa? 
Jääkö hakeminen joskus tekemättä?  
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Sairausvakuutuksen matkakorvaus 

Mikä on matkakorvauksen (suurin) merkitys teille (esim. taloudellinen tai hoitoon pääsyyn tai 
liikkumisen apuun liittyvä) tai onko sillä mitään merkitystä? 
Mikä on matkakorvausten taloudellinen merkitys teille? 
Jäisikö teiltä palveluja käyttämättä ilman korvausta? 
Tingittekö muista tarpeista näiden matkojen maksamisen vuoksi? 

Muu matkaan liittyvä apu 

Tarvitsetteko matkalla apua? 
TAKSI/JULKISET: Autatteko/auttaako kuljettaja matkan yhteydessä? Jos kyllä, niin mitä kaikkea 
teette/hän tekee? 
Mikä on matkalla kuljettajan avun merkitys? 
Saatteko muilta ihmisiltä apua liikkumisessa?  
Onko apu riittävää tai tarvitsisiko sitä lisää?  

Historia 

Kauanko olette käyttänyt matkakorvauksia?  
(Jos käyttänyt pitkään) Miten olette kokeneet kehityksen? 
Miten avun tarve matkalla on muuttunut? 

Yöpymiskorvaus 

Oletteko käyttäneet matkakorvauksen yöpymiskorvausta? 
Jos kyllä, niin mikä on sen merkitys teille? 
Oletteko maksaneet vain omavastuun? Jos kyllä, niin miten se on toiminut? 
Miten yöpymiskorvaus mielestänne toimii? 

Kehittäminen 

Onko matkakorvausjärjestelmä hyvä tällaisenaan tai miten haluaisitte muuttaa sitä? 

Täydennettävää 

Onko jotakin mikä ei ole aiemmissa kysymyksissä tullut esille, mitä haluaisitte sanoa? 
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LIITE 2 

Kirje yhdistyksille 

HAASTATTELUTUTKIMUS SAIRAUSVAKUUTUKSEN MATKAKORVAUKSISTA 

Hyvä [yhdistyksen] edustaja, 

Olemme tekemässä tutkimusta "Sairausvakuutuksen matkakorvausten merkitys arjessa". Kyseessä on 
haastattelututkimus, jonka onnistumiseksi tarvitsemme teidän apuanne. Olemme lähettäneet samaisen 
pyynnön kolmelle Suomessa toimivalle potilasyhdistykselle. Kela maksaa sairausvakuutuslain perusteella 
korvauksia sairauteen tai kuntoutukseen liittyvien matkojen kustannuksista, ja tutkimuksen tarkoitus on 
tarkastella matkakorvausten käyttäjien kokemuksia matkakorvausten hausta, etuuden merkityksestä 
sairaanhoitoon tai kuntoutukseen pääsyn mahdollistajana ja mahdollisesta matkaan liittyvästä avun 
tarpeesta. 

Pyydämme etsimään yhdistyksenne jäsenten piiristä haastattelua varten viisi täysi-ikäistä henkilöä, joilla 
tai joiden hoidettavalla on paljon sairauteen tai kuntoutukseen liittyviä matkoja ja jotka käyttävät 
matkakorvauksia. Pyydämme, että lähetät haastateltavien yhteystiedot (nimi ja osoite, puhelinnumero tai 
sähköpostiosoite) viimeistään 10.10.2014 Elina Turuselle (ks. yhteystiedot alla). Voit lähettää tämän 
kirjeen myös esim. yhdistyksenne sähköpostilistalle, ja kiinnostuneet voivat olla häneen suoraan 
yhteydessä. Haastateltavat voivat olla mistäpäin Suomea tahansa. Mikäli matkakorvauksen saaja ei itse 
pysty osallistumaan haastatteluun ja tarvitsee avustajan/huoltajan apua, toivomme saavamme molempien 
yhteystiedot.  

Kun olemme saaneet kiinnostuneiden yhteystiedot, lähetämme heille tiedotteen tutkimuksesta ja 
suostumuslomakkeen tutkimukseen osallistumisesta. Tämän jälkeen olemme heihin yhteydessä 
haastattelusta sopimiseksi. Elina Turunen tekee haastattelut marras-huhtikuussa 2014–2015. Haastattelu 
kestää 1–2 tuntia ja se tehdään joko puhelimitse tai tapaamisessa haastateltavan lähellä riippuen 
haastateltavan toiveesta. Haastattelu nauhoitetaan. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja 
osallistumisen voi keskeyttää milloin tahansa ilman erityistä syytä. Kerromme tutkimuksesta mielellään 
tarkemmin.   

Pyrimme haastattelemaan kaikkiaan noin viittätoista henkilöä, viittä henkilöä yhdistystä kohti. Jos 
useampi henkilö ilmaisee halukkuutensa osallistua tutkimukseen, valitsemme haastateltavat siten, että 
haastateltavat olisivat erilaisilta alueilta ja eri-ikäisiä.  

Tutkimus toteutetaan Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksen ja Kelan tutkimusosaston 
yhteistyönä vuosina 2014–2015. Hankkeen vastuututkijana toimii VTM Elina Turunen Helsingin 
yliopistolta. Tutkimus on osa laajempaa sairausvakuutuksen matkakorvauksiin liittyvää kokonaisuutta, 
josta vastaa tutkija, VTL Päivi Tillman Kelasta.  

Kiitos yhteistyöstä! 

Ystävällisin terveisin, 

Päivi Tillman tutkija, 
Kela  
PL 450, 00101 Helsinki 
etunimi.sukunimi@kela.fi 

Elina Turunen 
hankkeen vastuututkija  
Sosiaalitieteiden laitos, Yhteiskuntapolitiikka 
PL 16, 00014 Helsingin yliopisto 
etunimi.sukunimi@helsinki.fi 
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LIITE 3 

Tiedote haastateltaville [tiedotteesta oli eri versiot eri ikäisille] 

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA 

Sairausvakuutuksen matkakorvausten merkitys arjessa 

Hyvä vastaanottaja, 

Kiitos mielenkiinnosta haastattelututkimustamme kohtaan. Pyydämme sinua osallistumaan 
tutkimukseen, josta kerrotaan tässä tiedotteessa. Tutkimuksen nimi on ”Sairausvakuutuksen 
matkakorvausten merkitys arjessa”. Kela maksaa sairausvakuutuslain perusteella korvauksia julkiseen tai 
yksityiseen sairaanhoitoon, raskauteen ja synnytykseen sekä kuntoutukseen liittyvien matkojen 
kustannuksista. Tutkimuksen tarkoitus on tarkastella matkakorvauksen käyttäjien kokemuksia Kelan 
sairausvakuutuksen matkakorvausten hausta ja etuuden merkityksestä sairaanhoitoon tai kuntoutukseen 
pääsyn mahdollistajana sekä mahdollisesta matkaan liittyvästä avun tarpeesta.  

Tutkimuksen tekijät 
Tutkimus toteutetaan Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksen ja Kelan tutkimusosaston 
yhteistyönä vuosina 2014–2015. Tutkimuksen vastuututkija on VTM Elina Turunen Helsingin 
yliopistolta. Tutkimus on osa laajempaa sairausvakuutuksen matkakorvauksiin liittyvää kokonaisuutta, 
josta vastaa VTL, tutkija Päivi Tillman Kelasta. Tutkimus toteutetaan Kelan myöntämällä rahoituksella. 

Yhteystietojen lähde 
Haastattelemme tutkimusta varten matkakorvauksia saavia henkilöitä eri puolilla Suomea. Olemme 
pyytäneet haastateltavia kolmen Suomessa toimivan potilasyhdistyksen kautta. Kustakin on pyydetty 
viittä haastateltavaa. Sinä olet yksi heistä. Sinun yhteystietosi tätä tutkimusta varten on saatu 
[yhdistyksen] kautta. 

Haastattelun kulku 
Tutkija Elina Turunen haastattelee osallistujia. Tutkimuksen taustatietoina sinulta kysytään nimi, 
syntymäaika ja asuinpaikkakunta. Haastattelu kestää 1–2 tuntia ja se tehdään puhelimitse tai sovitussa 
paikassa haastateltavan lähellä. Haastattelu nauhoitetaan. Aloitan haastattelujen tekemisen marraskuussa 
2014. 

Vapaaehtoisuus 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistumisen voi keskeyttää koska tahansa ilman 
erityistä syytä ilmoittamalla siitä puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeellä (ks. yhteystiedot alla). 
Haastateltavalle saattaa aiheutua kuluja haastattelupaikkaan saapumisesta, mutta haastattelu pyritään 
järjestämään puhelimitse tai mahdollisimman lähellä haastateltavaa. Tutkimuksesta ei makseta palkkiota. 
Tutkimukseen osallistuminen tai siitä kieltäytyminen ei vaikuta saamiisi Kelan etuuksiin tai palveluihin 
nyt eikä tulevaisuudessa.  

Suostumus tietojen keräämiseen ja käsittelyyn 
Jos haluat osallistua tutkimukseen, palauta oheiset suostumuslomakkeet (molemmat kappaleet) 
täytettynä liitteenä olevalla palautuskuorella Kelaan 24.11.2014 mennessä. Sen postimaksu on valmiiksi 
maksettu. Mikäli et halua osallistua tutkimukseen, ei lomakkeita tarvitse lähettää. Lomakkeiden 
palauttamisen jälkeen tutkija Elina Turunen ottaa sinuun yhteyttä kahden viikon kuluessa ja sopii 
kanssasi tarkemmin mahdollisen haastattelun ajankohdasta ja toteutustavasta. 

Tietojen suojaaminen 
Tutkimuksessa kerätty tieto käsitellään luottamuksellisesti. Alkuperäiset haastattelujen nauhoitukset 
tuhotaan, kun ne on purettu tekstimuotoon ja tekstit on tarkistettu. Tekstimuotoon puretut haastattelut, 
joista on poistettu sellaiset tiedot, joiden perusteella haastateltava voitaisiin tunnistaa, arkistoidaan Kelan 
tutkimusosaston arkistoon Helsinkiin. Tutkimustuloksia raportoidessa huolehditaan siitä, ettei 
tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyys ole tunnistettavissa. Tutkimuksen tulokset julkaistaan Kelan 
tutkimusosaston julkaisusarjassa.  
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Tutkimuksessa on mahdollisuus kertoa kokemuksia matkakorvausjärjestelmästä ja siten mahdollisuus 
vaikuttaa järjestelmän kehittämiseen. Vastaamme mielellämme kaikkiin tutkimusta koskeviin 
kysymyksiin. Tervetuloa osallistumaan tutkimukseen! 

Ystävällisin terveisin, 

Elina Turunen 
vastuututkija  
PL 16, 00014 Helsingin yliopisto  
etunimi.sukunimi@helsinki.fi  

Päivi Tillman 
tutkija 
PL 450, 00101 Helsinki 
etunimi.sukunimi@kela.fi 
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LIITE 4 
Suostumuslomake haastateltaville [suostumuslomakkeesta oli eri versiot eri ikäisille] 

SUOSTUMUSLOMAKE OSALLISTUMISESTA TUTKIMUKSEEN 

Sairausvakuutuksen matkakorvausten merkitys arjessa 
(Yhteystiedot: Elina Turunen, tutkija, Helsingin yliopisto, p. xxx xxx xxx tai etunimi.sukunimi@helsinki.fi)  

Minua on pyydetty osallistumaan sairausvakuutuksen matkakorvauksia käsittelevään Kelan ja Helsingin 
yliopiston yhteistyössä toteuttamaan tutkimukseen. Olen saanut, lukenut ja ymmärtänyt tutkimuksesta 
kertovan tiedotteen (12.11.2014). Tiedotteessa on kerrottu, että kyseessä on tutkimus, jonka 
tarkoituksena on selvittää haastattelussa kokemuksiani sairausvakuutuksen matkakorvausjärjestelmästä. 
Tiedotteessa on kerrottu mitä tietoja kerätään, missä ja miten tiedot kerätään ja miten niitä tullaan 
käsittelemään. Kaikki minusta tutkimuksen aikana kerättävät tiedot käsitellään luottamuksellisina. 

Ymmärrän, että osallistumiseni tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Minulla on oikeus milloin 
tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimukseen osallistuminen. 
Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen ei vaikuta saamiini Kelan etuuksiin tai palveluihin. 

Tietoinen suostumus 

Olen ymmärtänyt edellä mainitut näkökohdat ja vahvistan allekirjoituksellani suostumukseni osallistua 
asiakirjassa mainittavassa tutkimuksessa Sairausvakuutuksen matkakorvausten merkitys arjessa 
tapahtuvaan tiedon keräämiseen Kelan tutkimusosaston pitämään tutkimusrekisteriin sekä näiden 
tietojen käsittelyyn.  

Tämä asiakirja allekirjoitetaan kahtena kappaleena, joista saan itselleni toisen kappaleen ja toinen 
säilytetään Kelan tutkimusosaston lukitussa arkistossa. Molemmat lomakkeet palautetaan 
allekirjoitettuna tutkijalle ja saan toisen itselleni haastattelussa tai postitse. 

TUTKITTAVAN ALLEKIRJOITUS 

_________________________________________/____20____ 
Paikka ja päiväys  

____________________________________________________ 
Allekirjoitus  

____________________________________________________ 
Nimen selvennys 

____________________________________________________ 
Syntymäaika 

____________________________________________________ 
Osoite 

____________________________________________________ 
Puhelinnumero/sähköpostiosoite (toivomasi yhteydenottotapa) 
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VASTUUTUTKIJAN ALLEKIRJOITUS 

Vahvistan, että yllämainitulle tutkittavalle on tiedotteessa kerrottu tutkimuksen luonne, tarkoitus, kesto 
ja odotettavissa olevat vaikutukset ja hän on antanut vapaaehtoisen suostumuksen tutkimukseen. 

_________________________________________/____20____ 
Paikka ja päiväys 

____________________________________________________ 
Allekirjoitus  

____________________________________________________ 
Nimen selvennys 

Jos haluat osallistua tutkimukseen, palauta molemmat lomakkeet täytettynä oheisella 
vastauskuorella 24.11.2014 mennessä. Jos et halua osallistua, ei lomakkeita tarvitse 
palauttaa.  




