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TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUJEN ANTAMINEN EU:N ALUEELLA VAKUUTETUILLE
Kunnan järjestämät palvelut
Kansanterveyslain nojalla kunnan tulee mm. järjestää kunnan asukkaille
terveysneuvontaa, sairaanhoitoa, mielenterveyspalveluja sekä
sairaankuljetus. Lisäksi sen tulee ylläpitää hammashuoltoa,
kouluterveydenhuoltoa, opiskelijaterveydenhuoltoa ja työterveyshuoltoa
sekä järjestää kiireellinen sairaanhoito potilaan kotikunnasta riippumatta.
Keille palveluita annetaan
EY-asetuksen 883/2004 mukaan edellä mainitut palvelut tulee antaa tietyin
edellytyksin kaikille ETA-sopimukseen liittyneiden maiden, EU-maiden
sekä Sveitsin asukkaille, jotka todistavat oikeutensa niihin esittämällä
voimassa olevan eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Pohjoismaista tai IsoBritanniasta tulevien on esitettävä matkustusasiakirja ja ilmoitettava
vakituinen osoitteensa.
Eurooppalaisen sairaanhoitokortin esittäneen henkilöllisyys tulee tarkistaa
esim. passista tai kuvallisesta henkilötodistuksesta.
Suomen kansalaisella ei ole kiireellistä hoitoa lukuun ottamatta oikeutta
näihin palveluihin, jos hänellä ei ole kotipaikkaa Tampereella eikä hän
kuulu sosiaaliturvan piiriin EU:n alueella.
Vaikka Suomesta Espanjaan muuttaneella henkilöllä on Suomesta
myönnetty eurooppalainen sairaanhoitokortti, hänellä ei kuitenkaan ole
samoja oikeuksia Tampereen kaupungin järjestämiin palveluihin kuin täällä
kotipaikan omaavilla.
Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Kortti on sinertävävalkoinen. Sen ensimmäisellä tekstirivillä on vakuutetun
sukunimi, toisella etunimet, kolmannella syntymäaika ja henkilötunnus,
neljännellä vakuutuslaitoksen tunnusnumero ja nimi sekä viimeisellä rivillä
kortin voimassaolon päättymispäivä.
Kortin toisella puolella on vakuutetun allekirjoitus ja mahdollisesti
kansalliset vakuutustiedot.
ETA-sopimukseen liittyneet ja EU-maat
Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE),
Islanti (IS), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka (GR), Kypros (CY), Latvia (LV),
Liechtenstein (LI), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Norja (NO),

Portugali (PT), Puola (PL), Ranska (FR), Romania (RO), Ruotsi (SE),
Saksa (DE), Slovakia (SK), Slovenia (SI), Suomi (FI), Sveitsi (CH),
Tanska (DK), Tsekki (CZ), Unkari (HU), Viro (EE), Yhdistynyt
kuningaskunta/Iso-Britannia (UK).
Mitä hoitoa annetaan
Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltija saa yllä mainituissa maissa
oleskellessaan lääketieteellisistä syistä välttämättömän sairaanhoidon.
Kukin maa antaa sairaanhoitoa oman lainsäädäntönsä ja järjestelmänsä
mukaisesti. Hoito annetaan hoidosta vastuussa olevan maan puolesta ja
kustannuksella.
Sairaanhoitoa voi saada esimerkiksi äkillisen sairaustapauksen sattuessa
tai tilanteessa, jossa jo olemassa oleva krooninen sairaus vaatii
välttämätöntä hoitoa. Pääperiaatteena on, että sairastuneen ei tarvitse
palata ennenaikaisesti kotimaahansa hoitoa saadakseen. Hoidon tarpeen
tulee perustua lääketieteelliseen arvioon, jossa mm. oleskelun aiottu kesto
on merkitsevä.
Hoitoon hakeutuminen
Hakeuduttaessa hoitoon toiseen maahan, tulee asiakkaan esittää omasta
kotimaastaan saamansa E-112 -lomake. Lomakkeen esittämällä ei
kuitenkaan voi ohittaa hoitoa jo ennestään odottavia. Hoidon tarpeen
kiireellisyys arvioidaan hoitoa antavassa maassa.
Asiakasmaksut

Kaikilta eurooppalaisen sairaanhoitokortin esittäneiltä peritään samat
asiakasmaksut kuin täällä kotipaikan omaaviltakin.
Muualla kuin EU:n alueella vakuutetuilta peritään kansalaisuudesta
riippumatta hoidosta todelliset aiheutuneet kustannukset. Siten esimerkiksi
Suomen kansalainen, joka asuu Yhdysvalloissa joutuu maksamaan
saamastaan hoidosta todelliset kustannukset.

