
Hakemus 
Ulkomailla syntyneet 
sairaanhoitokustannukset

Hakuaika: 6 kuukautta kustannusten maksamisesta.

Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme 
(www.kela.fi/soita-kelaan).

Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että kaikki 
tarvittavat liitteet ovat mukana. 
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä. 
Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen 
Kela 
Kansainvälisten asioiden keskus 
PL 78 
00381 Helsinki

Sukunimi ja etunimi
1. Hakijan tiedot (potilas)

3. Hoito ulkomailla

2. Tilinumero

Puhelinnumero

Henkilötunnus

Lisätietoja: www.kela.fi/sairaanaulkomailla

Sähköpostiosoite
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Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä. Jos asut ulkomailla, ilmoita osoitteesi kohdassa 9 Lisätietoja.

Sain hoitoa äkilliseen sairauteeni, kun oleskelin tilapäisesti toisessa Pohjoismaassa. 
Kela korvaa kustannukset aina hoitoa antaneen maan lainsäädännön mukaisesti.

Haen korvausta Suomen lainsäädännön mukaisesti. 
Silloin Kela korvaa kustannukset enintään siihen määrään saakka, minkä verran vastaava hoito olisi maksanut  
Suomen julkisessa terveydenhuollossa.

Jos pankkitilisi on ulkomailla, ilmoita myös BIC-tunnus.

Haen korvausta hoitoa antaneen maan lainsäädännön mukaisesti. 
Silloin Kela kysyy korvauksen määrää hoitoa antaneesta maasta.

Hakeuduin omatoimisesti (ilman ennakkolupaa) hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin.

Hakeuduin Kelan myöntämällä ennakkoluvalla hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-
Irlantiin. 

Sain hoitoa äkilliseen sairauteeni, kun oleskelin tilapäisesti muualla kuin EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa 
tai Pohjois-Irlannissa.

Sain hoitoa äkilliseen sairauteeni, kun oleskelin tilapäisesti  EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-
Irlannissa. Rastita toinen seuraavista vaihtoehdoista. Jos jätät kohdan rastittamatta, Kela korvaa kustannukset Suomen 
lainsäädännön mukaisesti.

Jos et ole aiemmin hakenut Kelan etuuksia ja olet muuttanut Suomeen, täytä lisäksi lomake Y 77. 
Jos olet lähdössä ulkomaille, täytä lisäksi lomake Y 38.
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Missä maassa kustannukset syntyivät ja missä valuutassa olet maksanut ne?

Käynti lääkärillä

Hoidon antaja
Yleislääkäri Erikoislääkäri

Hoitopaikka

Erittely tehdyistä tutkimuksista ja annetusta hoidosta

Miksi tarvitsit hoitoa ulkomailla?

5. Hoidon kustannukset

Päivämäärä Tutkimus tai hoito Hinta

4. Kustannusten syntyminen

liikennevahinko
työtapaturma tai ammattitauti

Oletko saanut tai hakenut korvausta kustannuksista muualta kuin Kelasta?
En
Kyllä. Mistä?

Kustannusten syynä on

muu syy

sairastuminen tai sairauskohtaus
tapaturma tai onnettomuus
raskauteen liittyvä hoito tai synnytys
olemassa olevaan sairauteen liittyvä hoito

muu syy. Mikä? 

Kuvaa tilanne ja tapahtuma (esim. oireet ja tapahtumien kulku). Jos hoito liittyy raskauteen tai sinulla jo olemassa olevaan 
sairauteen, kerro miksi hoito oli välttämätöntä saada ulkomailla.



Erittely reseptilääkkeistä

1. Lääkkeen nimi

Ostopäivä

Pakkauskoko

Vahvuus Hinta

Käynti hammaslääkärillä

Hoidon antaja
Hammaslääkäri Erikoishammaslääkäri
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6.  Hoidosta aiheutuneet matkakustannukset 

Matkapäivä Reitin alku- ja päätepiste (ilmoita hoitolaitoksen nimi). 
Kirjoita meno- ja paluumatka omille riveilleen.

Matkan hintaKulkuneuvo

2. Lääkkeen nimi

Ostopäivä

Pakkauskoko

Vahvuus Hinta

3. Lääkkeen nimi

Ostopäivä

Pakkauskoko

Vahvuus Hinta

Hoitopaikka

7. Hoidosta aiheutuneet yöpymiskustannukset
Hakija (potilas) Saattaja

KustannuksetYöpymisen ajankohta

Yöpymisen syy

Erittely tehdyistä tutkimuksista ja annetusta hoidosta

Päivämäärä Tutkimus tai hoito Hinta



9. Lisätietoja

10. Allekirjoitus

Voimme käyttää tämän etuusasian ratkaisemiseksi saatuja tietoja myös muussa etuusasiassa, jos tiedot on lain mukaan otettava siinä 
huomioon. Samoin voimme käyttää muuta etuutta varten saatuja tietoja ratkaistessamme tätä etuutta. 
Saat Kelasta tietoa siitä, mistä voimme hankkia sinua koskevia tietoja ja mihin voimme niitä luovuttaa.

Päiväys Allekirjoitus
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

8. Liitteet
Toimita hakemuksen liitteenä kopio maksukuiteista, lääkemääräyksistä sekä selvityksestä, jossa kuvataan saamasi hoito.

Maksukuitit

Lääkemääräys

Selvitys annetusta hoidosta
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Muu liite, mikä?

Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.
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