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Valtion korvauksen henkilöpiiri laajenee 1.5.2015 alkaen 

 
Kela maksaa valtion korvausta julkisen terveydenhuollon ylläpitäjälle silloin, kun hoitoa on annettu EU-
lainsäädännön tai kansainvälisen sopimuksen perusteella henkilölle, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa. 
Valtion korvausta maksetaan tietyissä tilanteissa myös silloin, kun henkilöllä on kotikunta Suomessa. Toinen 
EU-lainsäädäntöä soveltava maa vastaa tällaisen henkilön sairaanhoidon kustannuksista ja Kela laskuttaa 
hoitokustannukset tältä maalta todellisten aiheutuneiden kustannusten mukaisina.   
 
Toukokuusta 2015 alkaen Kela alkaa maksaa valtion korvausta myös silloin, kun julkinen terveydenhuolto 

on antanut hoitoa eläkkeensaajalle, jolla on kotikunta Suomessa, mutta jonka sairaanhoidon kustannuksista 

vastaa toinen EU-lainsäädäntöä soveltava maa. Tällaisella eläkkeensaajalla on Suomessa kotikunta ja sen 

perusteella jo nyt oikeus tarvitsemaansa hoitoon julkisessa terveydenhuollossa kuntalaisen 

asiakasmaksulla. Siten tällaisen henkilön hoito-oikeuteen ei tule muutoksia. Sama oikeus koskee myös 

eläkkeensaajan Suomessa asuvaa perheenjäsentä, joka ei itse työskentele tai ole eläkkeensaaja.  

Suomessa asuvan eläkkeensaajan hoitokustannukset on tähän asti laskutettu toiselta maalta 

keskimääräiseksi määritellyn kiinteämääräisen summan mukaisena. 1.5.2015 alkaen Kela alkaa laskuttaa 

myös Suomessa asuvan eläkkeensaajan hoitokustannukset todellisten aiheutuneiden kustannusten 

mukaisina. Laskutustavan muuttumisen perusteella valtion korvaus voidaan maksaa tästä lähtien myös 

tällaisen eläkkeensaajan ja hänen perheenjäsenensä hoitokustannuksista.  Laskutustapa maiden välillä 

perustuu EU:n sosiaaliturva-asetuksiin 883/2004 ja 987/2009.  

Uusi laskutustapa ja siten oikeus valtion korvaukseen koskee lisäksi henkilöä, jolla on kotikunta Suomessa ja 

jonka sairaanhoidon kustannuksista vastaa toinen EU-lainsäädäntöä soveltava maa perheenjäsenyyden 

perusteella. Kyseessä voi olla esimerkiksi Suomessa asuva alaikäinen henkilö, jonka vanhempi asuu ja 

työskentelee toisessa EU-maassa. Vanhemman työskentelymaa vastaa myös Suomessa asuvan 

perheenjäsenen sairaanhoidon kustannuksista. 

 

Henkilöiden tunnistaminen 

Kela myöntää edellä mainituille henkilöille Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, josta ilmenee 

oikeus valtion korvaukseen. Näitä todistuksia Kela alkaa toimittaa kyseisille Suomessa jo asuville sekä 

Suomeen muuttaville henkilöille 4.5.2015 alkaen. Kun he jatkossa asioivat julkisessa terveydenhuollossa, 

heillä tulisi olla mukanaan Kelan myöntämä todistus, jotta julkinen terveydenhuolto on tietoinen 

oikeudestaan valtion korvaukseen. Kela lähettää kopion todistuksesta henkilön kotikunnan 

terveyskeskukseen sekä erikoissairaanhoidosta vastaavalle sairaanhoitopiirille.  

 



Toisen maan sairaanhoidon kustannusvastuulle kuuluvia eläkkeensaajia sekä heidän perheenjäseniään asuu 

Suomessa noin 1300 henkilöä. Kaikille heille ei välttämättä ehditä toimittaa todistusta siihen mennessä, kun 

he saavat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa ja kun oikeus valtion korvaukseen on jo alkanut. Valtion 

korvauksen hakuaika Kelasta on 12 kuukautta sen kuukauden päättymisestä, jolloin kustannukset ovat 

syntyneet.  Esimerkiksi jos kustannukset ovat syntyneet 3.5.2015, hakuaika päättyy 31.5.2016.  

 

Valtion korvauksen hakeminen ja lisätietoa 

Valtion korvausta haetaan Kelasta lomakkeella Y31. Lomake on juuri uudistettu ja se on tulostettavissa 
kela.fi –sivuilta.  
 
Kela maksaa valtion korvauksen viimeistään vuoden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Korvauksia 
maksetaan julkisen terveydenhuollon yksikköä ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle neljä kertaa 
vuodessa.  
 
Julkisen terveydenhuollon on toimitettava Kelaan valtion korvauksen hakemuksen liitteenä kopio henkilön 
hoito-oikeusasiakirjasta (poikkeuksena tilanteet, jolloin valtion korvausta haetaan terveydenhuoltolain 50 
§:n nojalla annetusta kiireellisestä hoidosta). 
 
Hakemus liitteineen tulee toimittaa osoitteeseen: 
Kelan kansainvälisten asioiden keskus 
PL 78 
00381 Helsinki 
 
Lisätietoja valtion korvauksesta saa Kelan kansainvälisten asioiden keskuksesta, puhelinnumerosta  
020 635 1808 ja sähköpostitse osoitteesta kymenlaakso.kv(at)kela.fi.  
 
Valtion korvauksesta kerrotaan tarkemmin ohjeessa Hoitokustannusten valtion korvaus – Ohje julkiselle 
terveydenhuollolle (www.kela.fi > Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuolto > Ulkomaalaisen 
sairaanhoito Suomessa). Ohjetta päivitetään parhaillaan. Kun päivitetty opas on käytettävissä, asiasta 
tiedotetaan edellä mainituilla verkkosivuilla. 
  


