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• Hoitava lääkäri  

– Lääkitys 

– Lausunnot, toimintakyvyn arviot 

– Ohjaus kuntoutukseen, fysioterapia arvioon  

– Tarvittaessa kuntoutussuunnitelma 

– Ohjaus erityisasiantuntijoille 

 

• Lääkinnälliset  apuvälineet (apuvälineyksikkö) 

 

 Neuroliitto  
Anna Hokkanen 



Neuroliitto  
Anna Hokkanen 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq0cvIxZLeAhVFlSwKHRKgDoEQjRx6BAgBEAU&url=http://papunet.net/taxonomy/term/9751&psig=AOvVaw08zi3eBKuAyBZY1JO_K-40&ust=1540039822316619


Neuroliitto  
Anna Hokkanen 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq0cvIxZLeAhVFlSwKHRKgDoEQjRx6BAgBEAU&url=http://papunet.net/taxonomy/term/9751&psig=AOvVaw08zi3eBKuAyBZY1JO_K-40&ust=1540039822316619


Sairaspäiväraha 

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden 
aiheuttamaa ansionmenetystä 
  

• maksetaan omavastuuajan jälkeen 
• Sairauspäivärahaa maksetaan saman sairauden perusteella 

enintään 300 arkipäivältä 
 
Osasairauspäiväraha tukee työkyvyttömän henkilön työelämässä 

pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä 
  
• edellytyksenä on, että kokoaikaisessa työsuhteessa oleva 

työntekijä sopii työnsä tekemisestä osa-aikaisesti työnantajansa 
kanssa 

• Työajan ja palkan on vähennyttävä 40–60 %:iin aiemmasta 
• maksetaan enintään 120 arkipäivän ajalta. 
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Jos työkyky heikkenee – voi tukimuotoina olla… 
maksajana Kela tai oma eläkeyhtiö 

•Ammatillinen kuntoutus  

•Kuntoutusraha, kuntoutuksen ajalta 

•Kuntoutustuki = määräaikainen työkyvyttömyyseläke 

•Työkyvyttömyyseläke  

 

Kelalla ei osatyökyvyttömyyseläke mahdollisuutta 

 muilla työeläkeyhtiöillä on 
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SAIRAUDEN AIHEUTTAMA HAITTA 
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AVUN, OHJAUKSEN JA TUEN TARVE 
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Vammaistuki / hoitotuki 

Sinulla voi olla oikeus vammaistukeen, jos toimintakykysi on 
vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt vähintään 1 vuoden 
ajan.  - Yksilöllinen arvio! 

 

= sairaudesta johtuva haitta 
 

Toimintakyvyn heikentymisellä tarkoitetaan sitä, että sinulla on 
vaikeuksia huolehtia itsestäsi ja selviytyä arjen toiminnoista 

= avun, ohjauksen ja tuen tarve 

 

 
Jos tarvitset apua vain kotitaloustöissä ja asioinnissa, et voi saada vammaistukea 
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Onko sinulla lääkärin toteama vamma tai pitkäaikainen sairaus? 
 
Onko toimintakykysi ollut heikentynyt vähintään vuoden, tai tuleeko se olemaan 

heikentynyt vähintään vuoden? 
 
Vaikeuttaako vamma tai sairaus selviytymistäsi opiskelussa, työssä tai arjen 

toiminnoissa? 
 
Tarvitsetko apua, ohjausta tai valvontaa esimerkiksi:  

– liikkumisessa, liikkeelle lähtemisessä tai apuvälineiden käytössä 
– pukeutumisessa, peseytymisessä tai WC-käynneissä 
– syömisessä 
– näkemisessä, kuulemisessa tai puhumisessa 
– asioiden muistamisessa 
– sairauden hoidossa tai lääkkeiden ottamisessa? 
 

Saatko tai koetko tarvitsevasi ulkopuolista apua kuten kotipalvelua, siivousapua, 
kotisairaanhoitoa, ateriapalvelua, henkilökohtaista avustajaa tai omaisen 
apua? 

 
Aiheuttaako vamma tai sairaus sinulle ylimääräisiä kustannuksia, kuten 

kotipalvelun, kotisairaanhoidon tai palveluasumisen kustannuksia? 
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VAMMAIS- JA HOITOTUKI 
16-vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki 

 

Suomessa asuvalle 
16-64 –vuotiaalle henkilölle, jolla 
vähintään vuoden ajan kestävä 
toimintakyvyn alenema 
 
Pelkkä avuntarve esimerkiksi 
kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa ei 
oikeuta tukeen 
  
 
 
 

 
 
 
Perusvammaistuki           92,14 €/kk  
Korotettu vammaistuki  215,00€/kk  
Ylin vammaistuki             416,91€/kk 

Sairaalle tai vammaiselle eläkkeensaajalle 
 
65-vuotta täyttäneelle tai 
alle 65-vuotiaalle, joka saa 
työkyvyttömyyseläkettä,  
kuntoutustukea tai yksilöllistä 
varhaiseläkettä 
 
 
 
 
 
 
Perushoitotuki                70,52€/ kk 
Korotettu hoitotuki       153,63€/ kk  
Ylin hoitotuki                  324,85€/ kk 

26.11.2018 15 
Neuroliitto  

Anna Hokkanen 



MUUTOKSET VAMMAIS- JA HOITOTUKIIN 

• 1.6.2015 lakimuutos 
 
• perusvammaistuen voi saada ilman sairaudesta aiheutuneita 

erityiskustannuksia 
 

• Ei myönnetä enää pelkästään erityiskustannusten vuoksi 
o Aina myös sairaudesta johtuva haitta, mutta kustannukset 

voivat nostaa korotetuksi tueksi 
 

• tarkka ja yksilöllinen kuvaus arjessa selviytymisestä ja 
avuntarpeesta 
 

• liitteeksi C-lausunto, jossa lääkäri kuvaa arjesta 
 selviytymisen ongelmia ja avun tarvetta 

 
Enintään puolelta vuodelta takautuvasti 

 

26.11.2018 16 
Neuroliitto  

Anna Hokkanen 



Neuroliitto  
Anna Hokkanen 



HENKILÖKOHTAINEN APU 

•    kodissa ja kodin ulkopuolella  

 

•    toimet, jotka henkilö tekisi itse, mutta joista ei vamman tai sairauden 
      vuoksi selviä 

• päivittäisissä toimissa 

• työssä ja opiskelussa 

• harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen 
vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.  
”vähintään 30 h kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan 
vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta” 
 

• Yksilöllinen arvio tuntimäärissä 
 

• Henkilöllä tulee olla voimavaroja henkilökohtaisen avun sisällön ja 
toteuttamistavan määrittelyyn 
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HENKILÖKOHTAINEN APU 

     

 

Palvelu on saajalleen maksuton 

 

 

 Järjestetään joko työsuhteisena,  
palvelusetelillä,  

kunnan omana toimintana tai  
kunta ostaa avustajapalvelun palveluntuottajalta 
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henkilö, joka pitää huolta  
perheenjäsenestään tai muusta läheisestään,  

joka sairaudesta, vammaisuudesta tai  
muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei 

selviydy arjestaan omatoimisesti 
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OMAISHOITO 
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Omaishoito 

• Mitä omaishoidon tuki on? 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, 
johon kuuluvat: 

 

– hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut 

– omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio ja vapaa 

– omaishoitoa tukevat palvelut 

 

Neuroliitto  
Anna Hokkanen 



Omaishoitolain 3 §:n mukaan kunta voi 
myöntää omaishoidon tukea, jos: 

  
• Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun 

vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta 
huolenpitoa. 
 

• Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on 
valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten 
palveluiden avulla. 
 

• Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia 
vaatimuksia. 
 

• Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja 
turvallisuuden kannalta riittävää. 
 

• Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä 
annettavalle hoidolle sopiva. 
 

• Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. 
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KOTIPALVELU 
• Kotipalvelu tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden 

tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin 
selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista 
toiminnoista  
 

• Kotihoito huolehtii hoivasta ja sairaanhoidollisista 
toimenpiteistä, lääkkeistä ja perushoidosta. Palvelun kautta 
voi saada myös ateria- ja kauppapalveluja, turvapuhelimen  
 

• Ikäihmisille, vammaisille ja sairaille. Myös lapsiperheet voi-
vat saada kotipalvelua sairaustapauksissa ja kriisitilanteissa 
 

• Maksu perustuu perheen henkilömäärään ja tuloihin 
 
• Haetaan omasta kunnasta 
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ASUNNON MUUTOSTYÖT 

• Välttämättömät tukitoimet 

Mm. ramppi, tukikahva, sähköinen ovenavaaja 

 

• Muutostyöt toteutetaan yhteistyössä sosiaali-, 
rakennus- ja terveystoimen asiantuntijoiden kanssa 

 

• kotikäynti tarpeen arviointia varten 

– mukana esim.  asiakas, läheinen, sairaalan tai 
terveyskeskuksen fysio- ja toimintaterapeutti 
ja/tai kuntoutusohjaaja sekä sosiaalityöntekijä  
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VEROTUS 
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KOTITALOUSVÄHENNYS 
•Kotitaloustyö 

•Hoivatyö 

•Hoitotyö 

•Kunnossapitotyö 

•Laitteiden asennustyö 

•Perusparannustyö 

•Jne… 

•Enimmäismäärä 2 400 €/verovelvollinen (100 € omavastuu) 

 

Jos kotona tehtävä työ on sairaudesta johtuvaa  
 ALV:ton palvelu – sosiaalihuollon palveluna  

 esim. siivouspalvelun ostaminen 
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Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla 
arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään 

sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle 
sosiaalihuoltopalveluina.  

 

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä 
sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, 

jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa. 

 

Palveluja voivat olla esim. siivous, kaupassakäynti, 
lumenluonti ja ateriapalvelu. 
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Siivouspalvelun ostaminen ilman ALV:ia 

• Palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen toimintakuntaan 
tai hänellä on lupa toimintaan 
 

• Palveluntuottaja on tehnyt palvelusuunnitelman 
yhteistyössä kanssasi 
 

• Palveluntuottaja on tehnyt kanssasi palvelusopimuksen 
palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina 
 

• Palveluntuottajalla on vastuuhenkilö, joka vastaa 
palvelujen laadusta 

 
• Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma. 
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TARVITSEN APUA 

EN KYKENE JONOTTAMAAN 

MINUN TULEE PÄÄSTÄ 
KIIREESTI VESSAA 

AVUN TARPEENI EI 
EHKÄ NÄY ULOSPÄIN 



VAMMAISKORTTI 

Yhtenäisellä Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat 
Suomessa ja muissa EU-maissa  
todentaa vaivattomasti vammaisuutensa  
tai  
avustajan tarpeensa 
esim. osallistuessaan liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. 

 

Kortin hankinta on vapaaehtoista  

 



VAMMAISKORTTI 

Kortin avulla on helpompi osoittaa, että tarvitsee apua 
tai tukea 

 

Asiakaspalvelija ymmärtää, että saatat tarvita 

– mukaasi avustajan 

– enemmän aikaa asiointiin ja asioiden 
selvittämiseen 

– apua liikkumiseen 

– pääsyn esteettömään WC-tilaan 



VAMMAISKORTTI 



VAMMAISKORTTI 
Kelan 16 vuotta täyttäneen vammaistuki 

Kelan eläkettä saavan hoitotuki 

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelupäätös 

Päivätoimintapäätös 

Omaishoitosopimus (A) 

Päätös saattajapalvelusta (A) 

Vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös (A) 

Henkilökohtainen apu -päätös (A) 

Kuulovammaisen tulkkauspäätös (A) 

Kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspäätös (A) 

Puhevammaisen tulkkauspäätös (A) 

Erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvät palvelut (A) 



VAMMAISKORTTI 

Kortin avulla on helpompi osoittaa, että tarvitsee apua 
tai tukea 

 

Asiakaspalvelija ymmärtää, että saatat tarvita 

– mukaasi avustajan 

– enemmän aikaa asiointiin ja asioiden 
selvittämiseen 

– apua liikkumiseen 

– pääsyn esteettömään WC-tilaan 



VAMMAISKORTTI 
• Täytä Kelan VK 1 hakemus 

 
• Muista liitteet 

– Jos päätös on tehty Kelassa, kopiota siitä ei tarvitse liittää 
hakemukseen. 

– Jos päätöstä ei ole tehty Kelassa, liitä kopio tai kuva siitä 
hakemukseen. 

– Jos haet vammaiskorttia näkövammaiskortin perusteella, 
liitteeksi riittää kortista otettu valokuva tai kopio 

 
• Jos sinulla on tarvittava päätös, saat oikeuden tilata kortin ja 

sinulle lähetetään sähköpostitse linkki vammaiskortin 
tilauspalveluun 

 
• Vammaiskortti tilauspalvelussa viimeistele korttihakemuksesi, 

tilaa ja maksa kortti (10€) 
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HSL-alueella vakituisesti asuvat henkilöt, joilla on liikuntakykyä heikentävä 
pysyvä vamma tai pitkäaikainen sairaus, voivat tietyin edellytyksin hankkia 

alennushintaisia matkalippuja.  
Pyörätuolia käyttävät henkilöt eivät tarvitse lainkaan lippua  

HSL:n joukkoliikenteessä 
 

Muista saattajakortti 
Alennusoikeus talletetaan matkakortille 

 
Alennukseen oikeuttavat pysyvät vammat tai pitkäaikaissairaudet:  

Alaraajojen, selän tai selkäytimen vamma, vähintään vaikea (haittaluokka vähintään 11)  
 

Liikuntakykyä haittaava hengitys- tai verenkiertoelinten sairaus, vähintään vaikea 
(haittaluokka vähintään 11)  

 
Aivojen vamma tai kehitysvammaisuus, vähintään vaikea (haittaluokka vähintään 11)  

Muu liikuntaesteisyys, vähintään vaikea (haittaluokka vähintään 11)  
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Henkilökohtaista matkakorttia käyttävät eläkeläiset voivat 
tietyin edellytyksin matkustaa alennushintaan.  

Eläkeläisen on asuttava vakituisesti HSL-alueella: Helsingissä, 
Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa, Kirkkonummella, 

Siuntiossa, Keravalla, Sipoossa tai Tuusulassa. 
 

Alennukseen ovat oikeutettuja:  
Kelan maksamaa kansaneläkettä saavat henkilöt, jotka eivät 

saa takuueläkettä, ja työkyvyttömyyseläkettä 
kansaeläkkeenä saavat henkilöt.  

Kelan maksamaa määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli 
kuntoutustukea saavat henkilöt 

 
Kelan maksamaa täyttä tai osittaista takuueläkettä saavat 

henkilöt. Alennuksen suuruus on 50 % (alennusryhmä 2). 
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Jos sinulla on pysyvä sairaus tai vamma, jonka vuoksi et kykene liikkumaan yksin 

joukkoliikenteessä, sinulle voidaan myöntää oikeus saattajaan.  
 

Mukanasi oleva saattaja ei tarvitse matkalippua, kun hän matkustaa yhdessä kanssasi, jos 
sinulla on Oikeus saattajaan -kantakortti. Sinä kuitenkin tarvitset voimassa olevan 

matkalipun, paitsi jos sinulla on käytössäsi pyörätuoli 
 

Kantakortti esitetään kuljettajalle linja-autoon noustaessa. Muissa liikennevälineissä 
kantakorttia on pidettävä mukana ja se esitetään pyydettäessä tarkastajalle 

 

Oikeus saattajaan –kantakortin hakeminen 
sinun on asuttava vakituisesti HSL-alueella  

lääkärin allekirjoittaman kantakorttihakemuksen 

Mukana henkilöllisyystodistus sekä passikuva, joka liitetään kantakorttiin 
 

Mikäli sinulla on näkövamma, jonka haitta-aste on vähintään 50 %, saat palvelupisteestä 
kantakortin ilman erillistä hakemusta. 

Kantakortti on uusittava 5 vuoden välein. Uusimista varten et tarvitse uutta lääkärin 
allekirjoittamaa kantakorttihakemusta. 
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HSL:n alennuslippuhakemuksen voi kirjoittaa 
terveyskeskus-, erikois- tai yksityislääkäri. 

 

 Kirkkonummen asukkaat saavat todistuksen 
terveyskeskuslääkäriltä, HUS:n tai Jorvin 

lääkäriltä. 
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OMA AUTO 
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INVAPYSÄKÖINTILUPA 
• Pysäköintilupaa haetaan Trafin palveluntuottajan  

Ajovarman palvelupisteestä 

 

• Sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta estää henkilöä 
itsenäisesti kävelemästä ilman toisen henkilön apua ja tästä liikkumista 
vaikeuttavasta sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta kuuluu 
vähintään haittaluokkaan 11  
 
(Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015, 84§).  

 

• Vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten lupa voidaan 
myöntää, jos kuljetettavalla on säännöllinen tai usein toistuva 
kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa 
 

• Päätöksen siitä, täyttyvätkö myöntämisen edellytykset, tekee lääkäri. Jos 
henkilöllä on pysyvä haitta, pysäköintilupa myönnetään 10 vuodeksi  

• Vammaisen pysäköintilupa kelpaa kaikissa Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa 
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INVAPYSÄKÖINTILUPA 
hakeminen 

• Lääkärinlausunto 
Trafin oma lausuntopohja 

+ 

• Hakemus 
 

 

 

Trafin sähköisen Oma asiointi -palvelun kautta  

tai  
jättää hakemuksen Ajovarman palvelupisteeseen 
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• Vapautus ajoneuvoveron perusverosta 

 

• Voit hakea vammaisen pysäköintilupahakemuksen 
yhteydessä vapautusta ajoneuvoveron perusverosta. 
Ilmoita siinä tapauksessa hakemuksessa 
verovelvollisen henkilötunnus sekä sen ajoneuvon 
rekisteritunnus, jolle haet vapautusta. 
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AUTOVERONPALAUTUS TAI HUOJENNUS 
• henkilölle vamman laadun ja vaikeuden perusteella  

(auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 51§ tai 50§) 

 

• uuden auton tai ensi kertaa Suomessa rekisteröitävän auton 
hankintaan 

 

Haetaan Verohallinto / Autoverotus Hanko (ennen Tulli) 

• vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella 
 

• lääkärinlausunto vammasta ja sen aiheuttamasta haitta-asteesta 
 

• selvitys auton olennaisesta tarpeesta  
työn hoitamisessa tai ammattiin opiskelussa haitta-aste 60 % tai alaraajojen haitta-aste 40% TAI 

         auto henkilökohtaiseen käyttöön ja liikunta- tai näkövamman haitta-aste vähintään 80 % 
 

• Kun ajoneuvorekisterissä on merkintä autoveron palautuksesta, saa auton omistaja 
vapautuksen myös ajoneuvoveron perusverosta. (Käyttövoimavero on maksettava) 
 

• Voi hakea myös ennakkopäätöksen ennen auton ostoa 
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Määrärahasidonnaiset 
Harkinnanvaraiset palvelut 

 
Kunta voi talousarvioon sisältyvän määrärahan mukaan 

myöntää tukea soveltamisohjeittensa mukaan 
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Määrärahasidonnaiset 
harkinnanvaraiset palvelut 

• Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat 
välineet, koneet ja laitteet 

• esim. auton hankinta-avustus, käsihallintalaitteet, 
pyörätuolin nostolaite, turvaliesi tai esim. 
harrastukseen käytettävät pyörätuolit 

 
 

•  Ylimääräiset vaatekustannukset 
 

 Ei korvata kokonaan 
 

 Vammaispalveluhakemus 
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Taksi 
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KULJETUSPALVELUT 

• kunnan järjestettävä vaikeavammaiselle,  

 jos hänellä on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa eikä  

 voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia 
joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria 
vaikeuksia 
 

• kohtuulliset kuljetuspalvelut saattajapalveluineen  
työ- ja opiskelumatkat 
 

• asiointi- ja virkistysmatkoihin taksi- tai invataksikuljetuksia 
vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk 
 

• omavastuu julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan 
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Kelan matkakorvaus 
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MATKAT KUNTOUTUKSEEN JA  
SAIRAUDEN HOITOON 

”Kela kyyti” 
• Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja 

(esim. oma-auto, taksi) 

 

• Ei korvata lääkkeiden hakumatkaa 
 

• Matkakohtainen omavastuu  25,00 €/matka 

• Korvaus oman auton käytössä  0,20 € /km 

 

 

• Taksin käytön oikeuteen vaaditaan SV67-lomake  
(terveydenhuollon ammattihenkilö täyttää) 
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KELA MUISTUTTAA 

 
Saat taksimatkasta korvauksen taksissa, kun  

 

tilaat matkan alueellisesta tilausnumerosta  
Et voi hakea taksimatkasta korvausta jälkikäteen Kelasta  

 

 

Soitto alueelliseen tilausnumeroon  
on maksuton 

Jos olet matkustanut julkisilla kulkuneuvoilla tai omalla autolla, hae 
korvaus jälkikäteen Kelasta. 
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KELA MUISTUTTAA 

Lähin hoitopaikka, halvin matkustustapa 
 

Kun ”matkakatto” 300€ on täynnä, 
loppuvuoden matkat korvauksetta 

 
 Vuosiomavastuukortti 
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LÄÄKEKORVAUKSET 
 
 

Alkuomavastuu on 50 euroa kalenterivuodessa. Alkuomavastuu kerryttää 
lääkkeiden vuosiomavastuuta eli ns. lääkekattoa 

 

LÄÄKEKATTO 605,13 €    
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Peruskorvaus on 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 

Alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. 

Ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 4,50€ 
lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta. 
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Asumistuki 
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Toimeentulotuki 

Perustoimeentulotuki 

• ravintomenot 
• vaatemenot 
• vähäiset 

terveydenhuoltomenot 
• henkilökohtaisen puhtauden ja 

kodin puhtauden menot 
• paikallisliikenteen maksut 
• lehtitilaukset 
• puhelimen käyttö 
• harrastus- ja virkistystoiminta. 

 
• Perusosan lisäksi perustoimeentulotukea 

annetaan tarpeellisen suuruisiin 
asumismenoihin, kuten vuokraan tai 
vastikkeeseen, vesimaksuun, lämmitykseen, 
sähkölaskuun ja kotivakuutusmaksuun sekä 
vähäistä suurempiin terveydenhuollon 
menoihin (esimerkiksi reseptilääkkeet). 
 

 1.1.2017 Kelasta 
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Toimeentulotuki 
kunnasta 

Täydentävä 
toimeentulotuki  
• lasten päivähoitomenot 

• ylimääräiset asumismenot 
(esimerkiksi 
muuttokustannukset) 
 

• erityisistä tarpeista tai 
olosuhteista aiheutuva 

 

•  menot (esimerkiksi 
pitkäaikaisesta 
toimeentulotuen saamisesta ja 
pitkäaikaisesta tai vaikeasta 
sairaudesta  aiheutuvat menot 
sekä lasten harrastusmenot) 

 

Ehkäisevä 
toimeentulotuki 
• Kunnat myöntävät lisäksi 

ehkäisevää toimeentulotukea, 
jonka perusteista ne päättävät 
itse.  

• tarkoituksena on edistää 
henkilön ja perheen 
omatoimista suoriutumista ja 
ehkäistä syrjäytymistä. 
 

• Ehkäisevää toimeentulotukea 
voidaan myöntää esimerkiksi 
ylivelkaantumisesta tai 
taloudellisen tilanteen 
äkillisestä heikentymisestä 
aiheutuvien vaikeuksien 
lieventämiseksi. 
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INVALIDIVÄHENNYS 
Tuloverotuksessa 

 

• henkilölle, jolla on sairaudesta tai vammasta aiheutunut 
pysyvä haitta (väh. 30 %) 

• täysi vähennys henkilölle, jolla on haitta-aste 100 % 

 Lääkärintodistus, jossa haitta-aste ilmenee 

 

• Työkyvyttömyyseläkettä saavan haitta-aste on 100% 

• Osa työkyvyttömyyseläkettä saavan 50 % 
 

 Työkyvyttömyyseläkettä saavat verovähennys ilman erillisselvitystä 

 

26.11.2018 65 
Neuroliitto  

Anna Hokkanen 



Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin 
ylläpitäminen 
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Kuntoutus 
-  

palveluita löytyy 
useamman ”luukun” 

takaa 
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KUNTOUTUS 

• Omatoiminen kuntoutus – aktiivisuuden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 

• Julkisen terveydenhuollon kuntoutus  

• Kelan kuntoutus 

• Neuroliiton kuntoutuskurssit  
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OMATOIMISEN KUNTOUTUKSEN  
TUKENA  

 
Kaupungin erityisliikunnan / soveltavan  

liikunnan palvelut 

 

”Vamma, pitkäaikaissairaus tai apuvälineiden käyttö ei 
ole este liikkumiselle tai liikunnan harrastamiselle. 

Soveltavissa liikuntapalveluissa koetaan iloisia 
liikuntahetkiä omaan tyyliin sopivasti.” 
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OMATOIMISEN KUNTOUTUKSEN  
TUKENA  

tarkista oman kuntasi palvelut! 

Erityisuimakortti 

 

Erityiskuntosalikortti 
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”LUUKUT”  
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Erikois- 

sairaanhoito 

 

Kunnan 
Vammaispalvelut 

Verohallinto 

Liikenteen 
turvallisuusvirasto  

Trafi 

Ajovarma 

 

Terveyskeskus 

 
Neuroliitto Eläkeyhtiöt 

KELA 

 

Työterveys-
huolto 
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Kunnan vammaispalvelut 

Kotihoito ja sitä tukevat palvelut (esim. ateriapalvelu) 

Asunnon muutostyöt, asuntoon 
kuuluvat välineet ja laitteet 

Henkilökohtainen 
apu 

Kuljetuspalvelut 

Päivätoiminta 

Palveluasuminen 
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KUNNAN VAMMAISPALVELUT… 

Kuka on vaikeavammainen? 

• henkilö, joka vammansa tai sairautensa johdosta 
välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen 
tavanomaisista elämän toiminnoista 
 

• määritellään aina erikseen suhteessa haettavaan 
palveluun 

 

Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma 

• selvittely aloitettava viivytyksettä, viimeistään 
seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta 
 

• päätöksenteon enimmäismääräaika 3 kk 
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PALVELUSUUNNITELMA 
• Palvelusuunnitelmaan kirjataan ne avun, 

kuntoutuksen ja tuen muodot, joita asiakas tarvitsee 
arjessa selviytyäkseen 
 

• Kunnan sosiaaliviranomaisen kanssa 
 

• Palvelusuunnitelmaan on kirjattava 
• Laatijat 

• Kuvaus asiakkaan nykytilanteesta, tarpeet, käytössä olevat 
palvelut ja tukitoimet 

• Selvitys tarvittavista palveluista ja tukitoimista  

• Palveluiden järjestämistavat ja määrät 

• Suunnitelman tarkistus 
 

• Asiakasta on ohjattava palveluiden ja tukitoimien 
hakemisessa 

26.11.2018 75 
Neuroliitto  

Anna Hokkanen 



NEUROLIITON TUKIPALVELUT 
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Neuroneuvonta 

 
Neuroliitto tarjoaa maksutonta neuvontaa sosiaaliturvaan, 

kuntoutukseen, työelämään ja hakemuksiin liittyvissä 
kysymyksissä.   

 

Neuvontapalvelut on tarkoitettu  sinulle jolla on… 

MS-tauti tai harvinainen neurologinen sairaus  

Parkinsonin tauti tai harvinainen liikehäiriösairaus 

Kielellinen erityisvaikeus tai olet sairastanut 
aivoverenkiertohäiriön 

 

Palvelu on  
itse sairastaville, heidän läheisilleen ja ammattilaisille. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

Arkisin klo 9-12 
p. 040 528 7888 

 
info@neuroneuvonta.fi 

  

mailto:info@neuroneuvonta.fi


Neuvonta-palvelu 

Puhelin 

Sähköposti 

Vastaanotto  
/ Neuropiste Helsingissä 

Kerhovierailut / 
sosiaaliturva luennot 

Tietopäivät 

Teemaluennot 
Helsingissä  tai Turussa   

ja verkossa seurattavissa 
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Tärkeitä linkkejä 
• Sosiaaliturvaopas 
www.sosiaaliturvaopas.fi  

 
• Vammaispalvelujen käsikirja 
www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja 
 
• Osku -Tie työelämään - Keinoja työkyvyn tueksi 
https://tietyoelamaan.fi/keinot-tyokyvyn-tueksi/keinovalikoima/ 
  
• Terveyskylä – kuntoutumistalo 
https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/tietoa/oikeudet-ja-etuudet 
 
 Aivotalo, mielenterveystalo, naisten talo… 
 
 
• Neuroliiton kuntoutuspalvelut (kurssit yms) 
www.kuntoutukseen.fi 
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