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Brexit ja Ison-Britannian uudet eurooppalaiset sairaanhoitokortit

Iso-Britannia on lähettänyt 6.11.2020 Suomen viranomaisille viestin koskien EU-erosta (brexit) johtuvia uusia
eurooppalaisia sairaanhoitokorttejaan (European Health Insurance Card, EHIC) ja pyytänyt tiedottamaan
asiasta suomalaisia terveydenhuollon palveluntuottajia.
Iso-Britannia on kehottanut henkilöitä, jotka ovat erosopimuksen soveltamisalan piirissä ja jotka ovat
oikeutettuja Ison-Britannian myöntämään eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin, hakemaan uutta
sairaanhoitokorttia ennen erosopimuksen siirtymäajan päättymistä 31.12.2020. Tällaisia henkilöitä voivat olla
Isossa-Britanniassa sairausvakuutetut, jotka asuvat tai työskentelevät EU:ssa, EU:ssa opiskelevat opiskelijat
opiskelunsa keston ajan ja Isossa-Britanniassa ennen siirtymäkauden päättymistä asuvat EU:n kansalaiset.
Uusia sairaanhoitokortteja on voinut hakea 9.11.2020 alkaen.
Uusia kortteja on kahdenlaisia:
1) ”Citizens Rights” EHIC, jonka tunnistaa kortin oikeassa yläkulmassa olevasta hologrammista, kortin
yläkentässä olevasta kyseiselle kortille ominaisesta tekstistä sekä henkilökohtaisesta tunnusluvusta (PIN,
personal identification number).
2) Opiskelijoiden EHIC, jonka tunnistaa maakohtaisesta tunnuksesta kortin PIN-kohdassa. Maakohtainen
tunnus tarkoittaa, että kortti oikeuttaa välttämättömään sairaanhoitoon vain siinä maassa, missä opiskelija
opiskelee.
Ks. uusien korttien kuvat liitteestä 1.
Edellä mainittujen korttien haltijoilla (opiskelijan kortissa maatunnus FI) on oikeus saada lääketieteellisesti
välttämätöntä hoitoa Suomessa samoilla asiakasmaksuilla kuin kunnan asukkaat. Kortit tulevat käyttöön
1.1.2021 lukien.
Jos Isosta-Britanniasta tuleva henkilö ei ole ennen Suomeen tuloaan ehtinyt saada uutta ”Citizens Rights” –
korttia tai opiskelijoiden eurooppalaista sairaanhoitokorttia, hän voi saada lääketieteellisesti välttämätöntä
hoitoa kuntalaisen asiakasmaksulla Ison-Britannian hänelle myöntämällä eurooppalaisen sairaanhoitokortin
väliaikaisesti korvaavalla todistuksella (provisional replacement certificate).
Jos Isosta-Britanniasta tuleva henkilö oleskelee Suomessa tilapäisesti ennen 1.1.2021, hän voi osoittaa passilla
(Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan passi) tai tavanomaisella eurooppalaisella
sairaanhoitokortilla oikeutensa lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon julkisessa
terveydenhuollossa kuten tähänkin saakka. Hän saa hoidon samoilla asiakasmaksuilla kuin kunnan asukkaat.
Passi tai eurooppalainen sairaanhoitokortti käyvät Suomessa Ison-Britannian EU-eron siirtymäkauden ajan eli
vuoden 2020 loppuun asti.
Myöhemmin selviää, millaisia menettelyjä sovelletaan niihin Isosta-Britanniasta Suomeen tuleviin
henkilöihin, joihin ei sovelleta erosopimusta, ns. uusi suhde.
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Liite 1. Kuvat uusista Ison-Britannian myöntämistä eurooppalaisista sairaanhoitokorteista.
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