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Oikeus hoitoon Suomessa
Jos asut ja työskentelet Suomessa, kuulut todennäköisesti Suomen
sosiaaliturvaan. Kela on tehnyt päätöksen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Lisäksi
maistraatti on saattanut myöntää sinulle kotikunnan.

Suomessa saat käyttää terveyspalveluja vastaavasti kuin paikalliset:
• Kotikuntalaisilla on laajat oikeudet julkiseen terveydenhuoltoon
• Kela korvaa yksityisen terveydenhuollon lääkärinkuluja, lääkkeitä ja matkoja
• Kela korvaa hoitoon liittyviä kustannuksia myös ulkomailla
Mikäli et kuulu Suomen sosiaaliturvaan, selvitä oikeutesi hoitoon ja korvauksiin
ulkomailla sen maan sairausvakuutuslaitokselta, jossa olet sairausvakuutettu.

Oikeus hoitoon ulkomailla 1/2
Äkillinen sairastuminen esimerkiksi lomamatkalla
• Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat lääketieteellisesti välttämätöntä
hoitoa EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä, kun oleskelet maassa tilapäisesti.
Maksat hoidosta saman verran kuin paikalliset. Jos joudut maksamaan kaikki
hoitokustannukset, voit hakea jälkikäteen korvauksia Kelasta.
•

EU- ja Eta-maiden tai Sveitsin ulkopuolella sairastuessasi et voi käyttää
eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Voit kuitenkin hakea Kela-korvauksia
äkillisestä sairastumisesta jälkikäteen. Korvaukset maksetaan vastaavasti kuin
yksityisen terveydenhuollon korvaukset.

Oikeus hoitoon ulkomailla 2/2
Hoitoon hakeutuminen suunnitelmallisesti
• Voit vapaasti matkustaa hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin.
Selvitä kohde, sovi järjestelyistä, matkusta hoitopaikkaan ja hae jälkikäteen
korvausta Kelasta. Kela korvaa ulkomailla annetun hoidon kustannuksia
samalla tavalla, kuin jos olisit käyttänyt Suomessa yksityisen terveydenhuollon
palveluja.
• Voit myös hakea Kelalta ennakkolupaa EU-, Eta-maassa tai Sveitsissä
annettavaa hoitoa varten. Mikäli lupa myönnetään, maksat hoidosta saman
asiakasmaksun kuin paikalliset. Voit hakea Kelasta jälkikäteen korvauksia
myös matkojen, lääkkeiden, saattajan ja oleskelun kustannuksiin.
–

–

•

Lupa on myönnettävä, kun hoidontarve on lääketieteellisesti perusteltu, sinulla olisi Suomessa
oikeus julkisessa terveydenhuollossa kyseiseen hoitoon ja kun julkinen ei voi järjestää hoitoa
lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa. Suomen julkinen terveydenhuolto ottaa kantaa
luvan myöntämiseen.
Ennakkolupa käy kohdemaan julkisessa terveydenhuollossa, yleensä ei yksityisessä.

Muilla kuin EU-mailla ei ole velvollisuutta ottaa ulkomailta tulevia hoitoon. Kela
ei myöskään korvaa hoidosta aiheutuneita kustannuksia.

Mistä löydän lisätietoja?
www.hoitopaikanvalinta.fi -sivustolta löydät kattavasti tietoa terveyspalvelujen
käyttämisestä Suomessa ja ulkomailla. Sivulla on tietoa myös mm. potilaan
oikeuksista, hoitojen korvauskäytännöistä ja lääkkeistä.

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste neuvoo yleisellä tasolla
sairaanhoidon kansainvälisistä tilanteista. Yhteyspiste ylläpitää
hoitopaikanvalinta.fi -sivustoa ja vastaa tiedusteluihin sähköpostitse
yhteyspiste@kela.fi
Kelan kansainvälisten asioiden keskus ohjeistaa henkilökohtaisissa tilanteissa
esimerkiksi sairausvakuuttamiseen, hoito-oikeuksiin, ennakkolupaan ja
sairaanhoitokorvauksiin liittyen.

Kelan kansainväliset tilanteet -osio kertoo mm. Kelan etuuksista ja korvauksista

