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NIE ja residenssia: miten niitä haetaan

NIE (Número de Identificatión de Extranjero) on Espanjan ulkomaalaisille 
myöntämä henkilötunnusnumero. Se vastaa Suomen henkilötunnusta, 
mutta siitä ei ilmene syntymäaikaa eikä sukupuolta.

Yli kolme kuukautta Espanjassa asuvien on lain mukaan ilmoittauduttava 
ulkomaalaisrekisteriin eli haettava NIE.

Oma NIE tulee oleskeluoikeustodistukseen, siihen vihreään pieneen korttiin
(Certificado de registro de ciudadano de la Unión). Oleskeluoikeus eli 
epävirallisesti sanottuna residenssia on väliaikainen (redidencia temporal) viisi 
ensimmäistä asuinvuotta, sitten statuksen voi saada pysyväksi (residencia 
permamente).
Korttia ei voi käyttää yksinään henkilökorttina, tarvitaan aina passi tai 
henkilökortti. Usein NIE sujuvoittaa asioiden hoitoa.

Eläkeläisille asioiden hoitaminen on tehty suhteellisen helpoksi. Kela maksaa 
terveydenhoidostasi kuukausittaisen kertasumman; ei tarvita elämistä 
turvaavia pankkitalletuksia tai kattavia sairausvakuutuksia. Espanjassa EU-
maiden eläkeläiset voivat hakea pääsyä sosiaaliturvan piiriin hakemalla Kelalta 
S1-hoito-oikeustodistuksen.

Eläkeläinen Las Palmasissa: miten menetellä käytännössä

Suomessa:

1. Tee muuttoilmoitus Digi- ja väestötietovirastoon, Postille ja Kelaan. 
Verohallinnollekin on hyvä ilmoittaa muutosta.

2. Pyydä Kelalta S1-hoito-oikeustodistus.

3. Pyydä Kelalta Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan Eurooppalainen 
sairaanhoitokortti (vihreätaustainen).

Gran Canarialla:

1. Ilmoittaudu Espanjan kansallispoliisin Ulkomaalaisrekisteriin 
(Registro de Extranjeros de la Policia National).
Las Palmasissa Oficina de extranjeros, Comisaría de Policia on 
osoitteessa Plaza de Concorde 5.

Mukana pitää olla kopioineen passi / henkilökortti, S1-todistus, 
vuokrasopimus ja lomake EX18 täytettynä. (Solicitud de inscripción 
en el Registro Central de Extranjeros_Residencia ciudadano de la UE)



Hakemuslomakkeen saa virastosta ja se löytyy myös netistä:
https://djrw2cmq7svtp.cloudfront.net/formularios/730.pdf

Leimavero 12 € maksetaan pankkiin.
Virastossa ei ole ajanvarausta. Jos kaikki vaadittavat asiakirjat ovat 
mukana, oleskeluoikeustodistuksen saa mukaansa.

2. Seuraavaksi voit ilmoittautua kunnan asukkaaksi (empadronamiento).
Las Palmasissa kaupungintalo, Ayuntamiento de Las Palmas on 
osoitteessa León y Castillo 270. Kaupungilla on useita muitakin 
asiointitoimistoja, voit valita sinulle sopivimman.
Virastossa on käytössä ajanvaraus (cita previa).
Mukana pitää olla NIE-kortti, passi / henkilökortti, vuokrasopimus ja 
kuitti vuokranmaksusta ja kaikista kopiot.
Päätös tulee parissa viikossa. Päätöksen (Volante de empadronamiento) 
noutamista varten pitää tehdä uusi ajanvaraus.
Kunnan asukkaana voit hakea sosiaaliturvan siirtoa ja saada 
kanarialaisten matka-alennuksen (Bonificatión viajes).

3. Sitten sosiaaliturvan siirto Suomesta Kanarialle. Se tapahtuu Suomen 
Kelaa vastaavassa virastossa Instituto National de la Seguridad 
Social. Sen osoite on Calle Presidente Alvear 38-40.
Mukana pitää olla NIE-kortti, passi / henkilökortti, kaupungin 
asumisoikeus (Volante) ja Kelan S1 ja kaikista kopiot.
Virasto toimii ajanvarauksella. Päätös tulee postitse.

4. Lopuksi käynti terveyskeskuksessa ja terveydenhoitokortin (Tarjeta 
Sanitaria) hakeminen.
Selvitä oma terveyskeskuksesi ja mene sen neuvontaan mukanasi NIE-
kortti, passi / henkilökortti ja sosiaaliturvan siirtopäätös. Saat oman 
korttisi saman tien tai muutaman päivän päästä.
Tarjeta Sanitaria -kortilla saat samantasoista terveydenhoitoa kuin 
kanarialaisetkin – terveyskeskuksessa, erikoislääkäreillä ja sairaaloissa ja
lääkkeistä maksat ainoastaan 10 %. Palvelusta vastaa Servicio Canario 
de Salud.

Kirjoitus on tarkoitettu opastukseksi Gran Canarialle muuttaville suomalaisille 
eläkeläisille.
Jokaisen muuttajan on tehtävä osoitteenmuutos Suomeen ja jos oleskelu 
kestää yli kolme kuukautta, lain mukaan on ilmoittauduttava Espanjan 
kansallispoliisin toimistolla. Kela edellyttää sosiaaliturvan siirtoa, jos oleskelu 
on pysyväisluonteista.
Usein talviasukkaat käyttävät kuitenkin matkavakuutuksensa turvin yksityisiä 
terveyspalveluita tai sitten akuuttitapauksissa Eurooppalaisella 
sairaanhoitokortilla julkisia terveydenhoitopalveluita.

https://djrw2cmq7svtp.cloudfront.net/formularios/730.pdf

