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Kysymyksiä ja vastauksia

Suunnittelen lääketieteellisen toimenpiteen teettämistä 
toisessa Euroopan maassa. Miten korvaus maksetaan?

Ota ensin yhteyttä oman maasi terveydenhuoltoon tai 
sairausvakuutuslaitokseen, joka korvaa suunnitellun 
hoidon. Tämän jälkeen sinun on päätettävä tapa, jolla 
haluat hoidon kustannukset korvattavan.
 
Toisessa EU-maassa annettavaa terveydenhuoltoa 
käsitellään kahdessa EU:n lainsäädännön 
kohdassa. Ensimmäisen näistä muodostavat 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetut 
asetukset (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009. 
Näistä käytetään jäljempänä nimitystä ’asetukset’. 
Toinen on direktiivi 2011/24/EY potilaiden oikeuksien 
soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa. Tätä 
kutsutaan jäljempänä ’direktiiviksi’. On hyvä huomata, 
että asetukset ja direktiivi poikkeavat toisistaan 
kattamiensa terveydenhuoltopalvelujen, hoitoon pääsyn 
edellytysten sekä hoidon korvaamisen osalta. Lisätietoa 
on Sinun Eurooppasi  verkkosivustolla sekä potilaille 
tarkoitetussa oppaassa1 , joka on julkaistu kaikilla EU-
kielillä. 

Suunniteltu hoito (eli toiseen maahan matkustaminen 
nimenomaan hoidon saamista varten) on mahdollista 
molemmissa tapauksissa. 

Asetusten mukaan sinun on ensin haettava kotimaasi 
sairausvakuutuslaitokselta ennakkolupa (S2-lomake), 
jos aiot hakeutua toiseen EU-maahan suunniteltua 
hoitoa varten. Lupa on pakko antaa, jos kyseessä on 
hoito, jota sinulla on oikeus saada mutta jota ei voida 
tarjota kotimaassasi lääketieteellisesti perustellun 
määräajan kuluessa, kun huomioon otetaan nykyinen 
terveydentilasi ja sairauden todennäköinen kulku. 
Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa on tällöin tehtävä 
kansallisen lainsäädännön mukainen kliininen arviointi. 
Kaikissa muissa tilanteissa sairausvakuutuslaitos voi 
myöntää tai evätä luvan oman harkintansa mukaan.

Jos lupa myönnetään, hoidon kustannukset korvataan 
hoitomaassa sovellettavien ehtojen ja korvaustasojen 
mukaisesti. Oma sairausvakuutuslaitoksesi 
maksaa nämä kulut yleensä suoraan hoitomaan 
sairausvakuutuslaitokselle, joten sinun ei tarvitse maksaa 
niitä etukäteen. Voit kuitenkin joutua maksamaan 
potilasmaksuja. 

Poikkeuksena säännöstä on tilanne, jossa olet maksanut 
kaikki hoidon kustannukset itse. Silloin voit hakea 
korvausta joko hoitomaasta tai siitä maasta, jossa sinulla 
on sairausvakuutus.

Kannattaa muistaa, että asetuksia sovelletaan vain 
julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään kuuluviin tai 
sen kanssa sopimussuhteessa oleviin hoidon tarjoajiin. 
Yksityistä terveydenhoitoa ei koskaan korvata asetusten 
perusteella.

Direktiivin mukaan tarvitset ennakkoluvan suunniteltua 
hoitoa varten vain silloin, jos hoito todennäköisesti 
edellyttää sairaalaosastolle jäämistä vähintään yhden 
yön ajaksi, jos hoitoon tarvitaan pitkälle erikoistunutta ja 
kallista lääketieteellistä infrastruktuuria tai laitteistoa tai 
jos hoito on potilaan kannalta riskialtista. Tällöin sinulla 
on oikeus saada korvausta aina siihen summaan saakka, 
joka sinulle olisi korvattu kotimaasi järjestelmästä, jos 
kyseinen hoito olisi annettu omassa maassasi. Korvausta 
haetaan siitä maasta, jossa sinulla on sairausvakuutus.

Toisin kuin asetusten nojalla, direktiivin nojalla ulkomaille 
hoitoon hakeutuessasi sinun on maksettava kaikki 
sairaanhoitokulut ensin itse ja haettava sen jälkeen niiden 
korvaamista. Korvausta maksetaan enintään sen verran 
kuin mitä hoito olisi maksanut kotimaasi terveydenhoito- 
ja sairausvakuutusjärjestelmässä. 

Toisin kuin asetukset, direktiivi kattaa niin yksityiset 
kuin julkiset terveydenhuoltopalveluiden tarjoajat 
riippumatta siitä, mikä on niiden suhde julkiseen 
terveydenhuoltojärjestelmään.

1. https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/overview_fi

https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/overview_fi
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Kysymyksiä ja vastauksia

Mistä tiedän, sovelletaanko omassa tapauksessani 
asetuksia vai direktiiviä?

Yleisenä periaatteena on, että asetusta sovelletaan 
silloin, kun sen ehdot täyttyvät, paitsi jos henkilö itse 
valitsee direktiivin soveltamisen esimerkiksi siksi, että 
se on hänelle edullisempaa.

Direktiivin ja asetusten kattavuudessa on jonkin 
verran eroa. Asetukset eivät esimerkiksi kata yksityisiä 
palveluntarjoajia, jotka eivät ole osa lakisääteistä tai 
julkista terveydenhuoltojärjestelmää. 

Eroja on myös soveltamisessa, sillä suunniteltu hoito, 
jolle ei ole haettu lupaa etukäteen, ei yleensä kuulu 
asetusten piiriin, joskin tästä on eräitä poikkeuksia. 

Toisaalta direktiivin ja asetusten kesken on 
myös päällekkäisyyttä, ja tietyt (suunnitellut tai 
suunnittelemattomat) hoidot voidaan käsitellä joko 
asetusten tai direktiivin mukaisesti. Tällöin sovelletaan 
kuitenkin vain joko direktiiviä tai asetuksia. Niitä 
ei voi soveltaa yhtä aikaa, koska ne ovat toisilleen 
vaihtoehtoisia. Lisätietoja saat vakuutuksen tarjoajalta 
tai kansallisesta yhteyspisteestä2.

Entä jos minun on hakeuduttava lääkäriin tai sairaalahoitoon, 
kun olen tilapäisesti ulkomailla? Korvataanko kuluni?

Jos olet ulkomailla käymässä ja joudut esimerkiksi 
kiireelliseen hoitoon, jota ei ole suunniteltu etukäteen, 
sinulla on kaksi mahdollisuutta:

• Voit esittää eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi 
tai väliaikaisen korvaavan todistuksen, jonka saat 
yleensä kotimaasi sairausvakuutuslaitoksesta. 
Jos joudut maksamaan hoidosta, korvaus 
määräytyy hoitomaan korvaustason mukaan. 
Voit hakea korvausta joko hoitomaasta tai 
siitä maasta, jossa sinut on vakuutettu. 
Eurooppalaista sairaanhoitokorttia voi 

käyttää vain silloin, kun hoitopaikka on osa 
julkista terveydenhuoltojärjestelmää tai 
sopimussuhteessa sen kanssa.

• Maksat hoidosta itse ja haet korvausta 
direktiivin nojalla. Korvaus määräytyy sen maan 
korvaustason mukaan, jossa sinulla on vakuutus. 
Direktiivi kattaa niin yksityiset kuin julkiset 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat.

 Voinko valita vapaasti, menenkö yksityiselle vai julkiselle 
terveydenhoitopalvelujen tarjoajalle?

Asetuksia sovelletaan vain niihin 
terveydenhoitopalvelujen tarjoajiin, jotka kuuluvat 
julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään tai ovat 
tehneet sopimuksen sen kanssa. Sen sijaan direktiivi 
kattaa kaikki palveluntarjoajat riippumatta siitä, mikä on 

niiden suhde julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään. 
Huomaa, että sinulla on oikeus saada vain sellaista 
hoitoa, jonka sairausvakuutuksesi korvaisi myös 
kotimaassa. 

2. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/cbhc_ncp_en.pdf

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/cbhc_ncp_en.pdf
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Esimerkkitapauksia

Tapaus 1
suunniteltu hoito / yksityinen palveluntarjoaja / ei ennakkolupaa

Italialainen Clara on töissä Belgiassa, jossa hänellä on belgialainen 
sairausvakuutus. Clara on menossa lomalle Italiaan ja aikoo varata 
ajan samalle hammaslääkärille, jolla hän kävi Italiassa vakituisesti 
asuessaan. Hammaslääkäri on yksityinen. Kyseessä on yksityiseltä 
palveluntarjoajalta hankittava suunniteltu hoito. Clara voi siis saada 
hoitoa direktiivin nojalla, jos kyseessä on hoito, jonka Belgian 
kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä tai sairausvakuutuslaitos 
korvaisi. Clara maksaa hoidon itse Italiassa ja hakee korvausta 
belgialaisesta sairausvakuutuksestaan, kun hän palaa Belgiaan. 
Korvaus maksetaan Belgian korvaustasojen mukaisesti. 

Tapaus 2
suunniteltu hoito / julkinen palveluntarjoaja / ennakkolupa välttämätön

Portugalilainen Diogo on töissä Portossa. Hänellä on portugalilainen 
sairausvakuutus. Diogon käsi murtui onnettomuudessa, ja kädelle 
olisi tehtävä kirurginen erikoisoperaatio. Diogo on saanut selville, 
että tällaisia leikkauksia tehdään eräässä Ruotsissa sijaitsevassa 
julkisessa sairaalassa. Hän hakee sairausvakuuttajaltaan 
ennakkolupaa leikkausta varten ja saa sen. Hänen ei tarvitse maksaa 
leikkauksesta, sillä ruotsalaissairaala saa korvauksen suoraan Diogon 
sairausvakuutuksesta. Häneltä tosin peritään sairaalassa vietetystä 
ajasta pieni maksu, jollainen peritään myös ruotsalaispotilailta.
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Tapaus 3
suunnittelematon hoito / julkinen palveluntarjoaja

Ranskalainen Caroline on hiihtolomalla Itävallassa. Mäessä 
hän murtaa jalkansa ja tarvitsee kiireellistä hoitoa. Carolinella 
on mukana eurooppalainen sairaanhoitokortti, joten hänen ei 
tarvitse maksaa hoidostaan. Jos häneltä perittäisiin maksu, hän 
voisi hakea sen korvaamista joko Itävallasta tai Ranskasta. Korvaus 
maksettaisiin Itävallan korvaustasojen mukaisesti. Jos Caroline 
ei käytä eurooppalaista sairaanhoitokorttiaan, vaan haluaa 
korvauksen direktiivin mukaisesti, hän maksaa hoitonsa itse ja hakee 
sitten korvausta Ranskasta. Korvaus maksetaan tällöin Ranskan 
korvaustasojen mukaisesti.

Tapaus 4
sähköinen lääkemääräys

Suomessa asuva Petri kärsii kroonisesta selkäkivusta. Nyt hän aikoo 
matkustaa lomalle Kroatiaan. Siltä varalta, että hän tarvitsee lääkkeitä 
ollessaan Kroatiassa, Petri tarkistaa ennen Suomesta lähtöään, miten 
sähköistä lääkemääräystä voi käyttää ulkomailla. Kun Kroatian-loma 
on kestänyt muutaman päivän, Petrin selkä tulee taas kipeäksi. Hän 
menee apteekkiin hankkimaan lääkkeitä, jotka hänen suomalainen 
lääkärinsä on määrännyt äkilliseen selkäkipuun. Koska lääkemääräys 
on sähköisessä muodossa, apteekista voidaan antaa Petrille oikeat 
lääkkeet. Lääkkeet maksetaan ja niistä saadaan korvausta seuraavasti:

Tapaus 1: Petrillä on eurooppalainen sairaanhoitokortti. 
Välttämätöntä hoitoa tarvitessaan hänellä on 
samat oikeudet kuin kroatialaisilla potilailla, joiden 
lääkemääräykset ja hoito ovat samat. Hän maksaa 
saman hinnan kuin Kroatian kansalaiset. 

Tapaus 2: Petrillä ei ole eurooppalaista 
sairaanhoitokorttia. Hänen on maksettava apteekissa 
lääkkeiden koko hinta, mutta Suomeen palattuaan hän 
voi hakea siitä korvausta.

Esimerkkitapauksia


