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Kelan maksama valtion korvaus

• Kela korvaa valtion varoista kustannuksia, kun kunta tai kuntayhtymä on 

antanut:

• Terveydenhuoltopalveluita

– henkilölle, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa

– henkilölle, jolla on kotikunta Suomessa, mutta jonka sairaanhoidon kustannuksista vastaa 

toinen EU- tai Eta-maa tai Sveitsi

• Kiireellistä sosiaalipalvelua (1.1.2018 alkaen)

– kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle henkilölle.



Reunaehdot kiireellisen sosiaalipalvelun kustannusten 
valtion korvauksessa

• Kiireellisen sosiaalihuollon palveluita myönnetty sosiaalihuoltalain 12 §:n nojalla 
kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle henkilölle, jonka vastaanottopalvelut ovat 
lakanneet.

• Kela tarkistaa sähköisesti Maahanmuuttovirastolta, että henkilölle on annettu kielteinen 
turvapaikkapäätös.

• Hakemukseen tulee liittää kopio kiireellisen sosiaalipalvelun antamista koskevasta 
päätöksestä

• Korvattavia kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksia ovat välttämättömänä 
huolenpitona annettua ruokaa, lääkkeitä tai tilapäistä asumispalvelua.

• Korvaus maksetaan aina sosiaalihuollon ylläpitäjälle eli kunnalle tai kuntayhtymälle 
(y-tunnus)



Hakemisprosessin kehittäminen 2019-2020

• Kiireellisen sosiaalipalvelun kustannusten tultua Kelan hallinnoiman 

valtion korvauksen piiriin, kokonaisuus osoittautui haastavaksi sekä Kelalle 

että kunnille.

• Ongelma: Valtion korvaus etuutena luotu terveydenhuoltokustannusten ympärille. 

Lainsäätäjän tavoitteista huolimatta käytössä ollut etuus soveltui huonosti 

sosiaalihuollon kustannusten korvaamiselle. 

• Prosesseja kehitettiin palvelumuotoilun menetelmien avulla syksyllä 2019

– Yhteistyö: Kela, Kuntaliitto, STM sekä kolme kuntaa

– Keskusteluiden kautta luotiin molemminpuolista ymmärrystä toisen osapuolen toiminnasta ja 

lähtökohdista



Hakemisprosessin kehittäminen 2019-2020  ….jatkuu

• Heti 2019 toteutettuja muutoksia:

• Kuntien ei tarvitse toimittaa hakemuksen liitteenä yksittäisiä päätöksiä kiireellisen 

sosiaalipalvelun myöntämisestä vaan vapaamuotoinen listaus päätöksistä riittää. 

Tarvittaessa Kela pyytää kuntaa toimittamaan yksittäisen päätöksen.

• Tulkkauskustannukset voivat sisällyttää hätämajoituksen kustannuksiin, jos tulkkaus on 

ollut osa hätämajoitusta.

• Viitteen käyttämistä voi kokeilla samaan kokonaisuuteen kuuluvissa hakemuksissa, jotta 

suoritukset helpommin ohjautuisivat/kohdistuisivat paremmin kunnissa.



Hakemisprosessin kehittäminen 2019-2020  ….jatkuu

• Jatkotyöstämistä vaatineet muutokset:

1. Uusi hakemuslomake kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksille 

– Y32-lomake

– Jos kiireellistä sosiaalipalvelua on myönnetty perheelle, riittää päähenkilön tiedot

2. Kiireellistä sosiaalipalvelua koskeva ohjeistus siirrettiin Kela.fi sivuilla uuteen paikkaan

– https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kunnat-kiireellisen-sosiaalipalvelun-korvaaminen

• Molempia työstettiin yhteistyössä mukana olleiden kuntien kanssa ja kunnilla 

mahdollisuus katselmoida muutoksia ennen niiden käyttöönottoa

• Otettiin käyttöön 05/2020

https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/Y32.pdf/06381ce4-f055-45a8-85b8-ac1b0a599cb1?version=1.1
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kunnat-kiireellisen-sosiaalipalvelun-korvaaminen


Mutta eihän tämä 

kokonaisuus taida edes 

täyttää etuuden 

tunnusmerkkejä… 

Jokin laskutusmalli olisi 

kaikkien kannalta 

tarkoituksenmukaisempi

Pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää kiireellisten 

sosiaalipalvelujen korvaamista niin, että kyseessä ei olisi enää 

Kelan kautta haettava ja maksettava etuus vaan kunnat 

laskuttaisivat kustannukset suoraan esim. Valtiokonttorista.

= VAATII LAKIMUUTOKSEN

Hakemisprosessin kehittäminen 2019-2020  ….jatkuu
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