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Suorakorvausmenettelyyn liittyneille palvelujen tuottajille

Uudet runkosopimukset sairaanhoitokorvausten suorakorvausmenettelyyn
Suorakorvausmenettelyn perustana olevia 2.11.2006 allekirjoitettuja runkosopimuksia täydennetään. Suorakorvausmenettelyä voivat käyttää muutosten johdosta myös uuden eurooppalaisen sairaanhoitokortin esittävät
suomalaiseläkeläiset ja työpaikkakassan jäsenet.
Uutta runkosopimusta sovelletaan sen voimaan tulosta lukien myös suorakorvausmenettelyssä jo toimiviin palvelujen tuottajiin. Voimassa olevat liittymissopimukset säilyvät voimassa eikä palvelujen tuottajilta edellytetä
toimenpiteitä.
Runkosopimus laajentaa suorakorvausmenettelyä seuraavasti:
Suorakorvaus myös uudella vihreätaustaisella eurooppalaisella sairaanhoitokortilla
Ulkomailla asuvat suomalaiset eläkkeensaajat, joiden sairaanhoitokustannuksista Suomi vastaa, saavat Kelasta 1.6.2011 alkaen uuden eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Edellä mainitut henkilöt eivät kuitenkaan ole Suomessa sairausvakuutettuja, joten he eivät voi osoittaa sairausvakuutukseen
kuulumista Kela-kortilla.
Uusi kortti on etupuoleltaan sininen ja kääntöpuoleltaan vihreä. Se oikeuttaa
eläkkeensaajan saamaan lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa
Suomessa. Kortin esittämällä eläkkeensaaja on oikeutettu suorakorvaukseen
yksityisessä terveydenhuollossa ja sairaankuljetuksessa. Lisäksi eläkkeensaaja on oikeutettu saamaan sairaanhoitoa julkisessa terveydenhuollossa ja
peruskorvaukseen lääkkeistä apteekissa asioidessaan.
Uuteen korttiin oikeutetut eläkkeensaajat ovat saaneet tiedotteen asiasta
maaliskuussa 2011. Lisäksi aiheesta on julkaistu mediatiedote. Pyydämme
tutustumaan oheiseen liitteenä olevaan uuteen eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin.
Uuden, vihreätaustaisen eurooppalaisen sairaanhoitokortin tulee saamaan
noin 3000 henkilöä kesäkuussa 2011.

Postiosoite
PL 78
00381 Helsinki
Puhelin 020 634 11
Faksi
020 634 3829

Käyntiosoite
Höyläämötie 1a B
00380 Helsinki
etunimi.sukunimi@kela.fi

1 (2)

www.kela.fi

Perinteiset molemmilta puoliltaan sinisävyiset eurooppalaiset sairaanhoitokortit eivät edelleenkään korvaa Kela-korttia, eivätkä oikeuta asiakasta saamaan korvausta suorakorvauksena, sairaankuljetusta lukuunottamatta.
Lisätietoa asiasta löytyy Kelan verkkosivuilta www.kela.fi > Henkilöasiakkaat
> Kela-kortti > Eurooppalainen sairaanhoitokortti > Ulkomailla asuvat eläkeläiset.
Työpaikkakassan jäsenet suorakorvausmenettelyssä
Työpaikkakassaan kuulumisesta on merkintä Kela-kortissa. Työpaikkakassaan kuuluvat henkilöt ovat tähän saakka hakeneet korvauksen suoraan
työpaikkakassastaan. Työpaikkakassaan kuuluvalle henkilölle voidaan antaa
jatkossa suorakorvaus palvelujen tuottajalla tapahtuvan käynnin yhteydessä
ja kustannus voidaan sisällyttää suorakorvaustilitykseen.
Runkosopimukset osoitteessa www.kela.fi
Terveydenhuollon palvelujen tuottajien runkosopimukset löytyvät
www.kela.fi -> Yhteistyökumppanit -> Lääkärit ja terveydenhuolto -> Sairaanhoitokorvaukset -> Suorakorvausmenettely -> Runkosopimukset
Kuljetuspalvelujen tuottajien runkosopimukset löytyvät www.kela.fi -> Yhteistyökumppanit -> Kuljetuspalvelut -> Suorakorvausmenettely -> Sairaankuljetus -> Runkosopimus
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Lisätietoja: suunnittelija Paula Stenfors puhelin 020 63 43807
paula.stenfors@kela.fi
vakuutussihteeri Kirsti Kerkkänen puhelin 020 63 43742
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