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Hakemus 
Oikeus sairaanhoitoon Suomeen 
muutettaessa

SV 141

Jos muutat vakituisesti Suomeen, tätä kohtaa ei tarvitse täyttää.

1. Hakijan tiedot

2. Puoliso

Henkilötunnus tai syntymäaika

Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Sukunimi ja etunimi

Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Postinumero

Postinumero

Maa

Lähiosoite

Lähiosoite

Ulkomaan sairausvakuutusnumero (jos tiedossa)

a. Osoitetiedot Suomessa

b. Osoitetiedot ulkomailla

i
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Jos puolisosi muuttaa kanssasi Suomeen, ilmoita hänen tietonsa tässä.

Puolison tulee myös itse ilmoittaa Suomessa oleskelustaan lomakkeella Y 77 ja pyytää Kelaa selvittämään oikeus 
sairaanhoitoon lomakkeella SV 141.

i

i

Voit pyytää tällä lomakkeella Kelaa selvittämään oikeutesi sairaanhoitoon ja hoito-oikeustodistukseen, kun
- muutat Suomeen 
- työskentelet Suomessa, mutta asut toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa.

Täytä lisäksi 
- lomake Y 77, josta Kela saa tiedot Suomessa oleskelustasi tai työskentelystäsi. Ilmoita lomakkeella Y 77 myös Suomeen 
muuttavat alle 18-vuotiaat lapset, joiden huoltaja olet. Voit täyttää sen ja lähettää liitteet myös verkossa www.omakela.fi.
- lomake SV 142, jos työskentelet Suomessa ja perheenjäsenesi asuvat toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-
Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa eivätkä he itse työskentele tai saa eläkettä.

Verkkolomake (PDF)

Lisätietoja: www.kela.fi/ulkomailta-suomeen-
sairaanhoito-suomessa
Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme 
(www.kela.fi/soita-kelaan).

Täytä lomake huolellisesti.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen
Kansaneläkelaitos 
Kansainvälisten asioiden keskus 
PL 78 
FI-00381 Helsinki 
FINLAND

https://www.omakela.fi
https://www.kela.fi/ulkomailta-suomeen-sairaanhoito-suomessa
https://www.kela.fi/ulkomailta-suomeen-sairaanhoito-suomessa
https://www.kela.fi/soita-kelaan
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3. Liitteet

4. Lisätietoja

Lomake Y 77 (Ilmoitus - Muutto Suomeen)

Paikka ja aika Allekirjoitus
5. 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.

Muu liite, mikä?

Täytä lomake, jos et ole vielä ilmoittanut Kelaan Suomeen muutostasi tai Suomessa työskentelystä.

Kela saa tulorekisteristä tiedot työskentelystäsi. Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
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Verkkolomake (PDF)
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