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Johdanto
Tämä opas on kirjoitettu mielenterveyspalveluissa asiakastyötä tekeville etuuksiin liittyvän
ohjauksen tueksi. Oppaan tavoite on helpottaa työtäsi ja nopeuttaa tiedonhakua liittyen erilaisiin
taloudellisen tuen muotoihin. Tietoa erilaisista taloudellisista helpotuksista on tarjolla useissa eri
lähteissä ja oppaaseen on koottu sitä tiiviisti ja kattavasti, jotta tarve tiedonhakuun vähenisi.
Opas sisältää ohjaustyötä helpottavia työkaluja, joita voit ottaa käyttöösi tarpeen mukaan.
Oppaassa on kuvauksia sosiaalietuuksista, joita asiakkaiden kanssa työskentelevät usein työssään
käsittelevät. Lisäksi opas sisältää tietoa muista mielenterveyspalveluiden asiakkaiden taloudellista
tilannetta helpottavista maksujen alennuksista sekä avustuksista.
Oppaassa etuudet jaoteltu pääryhmittäin: sairastumiseen ja kuntoutumiseen liittyvät etuudet,
yleiset elämäntilanteeseen liittyvät etuudet, opiskeluun ja työttömyyteen liittyvät etuudet, muu
tuki.
Etuudet ja muut tuen muodot kuvattu oppaassa lyhyesti. Kuvaukset sisältävät tukeen liittyvät
keskeiset asiat hakemisen lomakkeista etuuden saamisen maksimiaikaan. Kuvauksiin on kirjattu
erityiskysymyksiä yleisesti sekä mielenterveyskuntoutumisen näkökulmasta.
Taloudellisen tuen muotoihin voi liittyä erityisyyksiä. Niihin liittyvissä kysymyksissä auttavat
myöntävät tahot sekä sosiaalityön ja palveluohjauksen ammattilaiset.
Löydät oppaasta vinkkejä mistä saat lisää tietoa ja mihin voit ohjata asiakasta ottamaan yhteyttä
eri tilanteissa.
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Hyvä ohjaus – miksi?
Jokaisella on oikeus perustoimeentulon turvaan ja kaikille tulee taata riittävät sosiaali- sekä
terveydenhuollon palvelut. Kunnan asukkaiden saatavissa on oltava sosiaalihuollon neuvontaa ja
ohjausta, joka on tarvittaessa järjestettävä terveysneuvonnan tai muita palveluita tuottavien
toimijoiden kanssa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä mm. erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden
neuvontaan ja ohjaukseen.
Palveluneuvonta ja -ohjaus
Palveluohjaus rakentuu kolmesta eri työmuodosta: palveluneuvonnasta, palveluohjauksellisesta
työotteesta ja palveluohjauksesta. Palveluneuvonta edellyttää tuntemusta asiakasryhmän
palveluista, mutta ei välttämättä asiakassuhdetta. Palveluohjauksellinen työote puolestaan liittyy
asiakassuhteeseen ja silloin työntekijä kokoaa asiakkaan tilanteeseen hänelle sopivia palveluita sekä
huolehtii niiden toteutuksesta. Varsinainen palveluohjaus on intensiivistä asiakastyötä, jossa
työntekijä vastaa asiakkaan palveluista ja hänelle sopivien tavoitteiden luomisesta. Palveluohjaus ei
ole viranomaistyötä. Palveluohjauksen katsotaan olevan oikea-aikaista ja tehokkainta, jos asiakas on
motivoitunut ja kertoo tarvitsevansa tukea tai työntekijä voi myös tunnistaa tuen tarpeen ja ottaa
esille asian.
Jos asiakas vaikuttaa olevan sosiaalipalveluiden tarpeessa, tulee ammattilaisen ohjata asiakasta
ottamaan yhteyttä kunnan sosiaalipalveluihin. Jos asiakas ei kykene huolehtimaan omien asioidensa
hoitamisesta, voi työntekijä tehdä ilmoituksen ilman hänen lupaansa.
Erityisen tuen tarve
Asiakkaan, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluita on
erityisen tuen tarpeessa. Tällaisia syitä voivat olla kognitiivinen tai psyykkinen vamma, usean
yhtäaikaisen tuen tarve tai muun vastaava syy.
Asiakkaan oikeus hyvään palveluun
Palveluiden menetelmiä valitessa etenkin erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kohdalla tulee
kiinnittää huomiota mm. asiakkaan edun toteutumiseen, tarpeisiin nähden oikea-aikaiseen,
asianmukaiseen ja riittävään tukeen, asiakkaan ja hänen läheistensä hyvinvointiin sekä asiakkaan
itsenäisen suoriutumisen ja omatoimisuuden vahvistumiseen. Asiakkaiden neuvonta perustuu useisiin
lakeihin kuten Suomen perustuslaki, sosiaalihuoltolaki, terveydenhuoltolaki, laki sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, laki Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista.
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Tulonlähteitä sairauden ja kuntoutumisen aikana
Mielenterveyskuntoutujan tulot voivat tulla useista eri lähteistä. Ansiotulojen ja sosiaalietuuksien
lisäksi asiakkaalla voi olla pääomatuloja tai vapaaehtoisia vakuutuksia. Lisäksi tulotaso ja
toimintakyvyn rajoitukset voivat olla peruste erilaisille maksujen alentamisille. Kuntoutujalla voi
olla myös mahdollista hakea erilaisia harkinnanvaraisia etuuksia ja avustuksia.
Sosiaalietuudet voidaan jaotella terveysperusteisiin ja toimeentuloperusteisiin. Sairauden tai
vamman alentaman työ- ja toimintakyvyn ajalta on oikeus toimeentulon turvaan. Alentuneen
työkyvyn ajalta terveysperusteisten sosiaalietuuksien lisäksi kuntoutujilla voi olla tulon lähteinä
palkkatuloja, työttömyysetuuksia, muita ensisijaisia sosiaalietuuksia, vammaistukia ynnä muita.
Terveysperusteiset sosiaalietuudet sopivat eri vaiheisiin sairastamista ja kuntoutumista. Akuutin ja
pitkittyneen työkyvyttömyyden aikana sairauspäivärahat korvaavat ansionmenetystä.
Sairauspäivärahakausia voiolla useita joko saman tai eri sairauksien vuoksi. Kuntoutumiseen liittyviä
tukia ja korvauksia on erilaisia, sillä kuntoutumisen polut ja vaiheet vaihtelevat. Kuntoutuksen
jälkeen voidaan myös tukea työhön paluuta sekä työelämässä pysymistä.

Sairastamisen
aika

Kuntoutumisen
aika

Kuntoutuksen
jälkeen

Kuntoutusraha
Työkyvyttömyyseläkkeet
Sairauspäiväraha

Osakuntoutusraha
Nuoren kuntoutusraha
Osatyökyvyttömyyseläke
Kuntoutustuki

Osasairauspäiväraha

Osakuntoutustuki
Työkyvyttömyyseläkkeen
kuntoutuskorotus

Kuntoutusavustus

Kaavio. Terveysperusteiset sosiaalietuudet sairastamisen ja kuntoutumisen aikana.

Edellä mainittujen lisäksi toimintakyvyn alentumisen ja tuen tarpeen vuoksi voi olla oikeutettu
etuuksiin kuten vammaistukiin. Terveysperusteisten sosiaalietuuksien lisäksi pienituloiset voivat
saada erilaisia toimeentuloperusteisia etuuksia kuten asumistukia tai työttömyysetuuksia.
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Talouden hoitaminen
Taloudenhoitamisesta ja etuuksien hakemisesta voi vastata usea eri toimija. Ohjaustyössä
taloudellisen tuen ohjauksella tuetaan asiakkaan itsenäistä suoriutumista. Asiakas voi kyetä itse
hoitamaan raha-asiansa tai tarvita siihen joko määräaikaista tai toistaiseksi voimassa olevaa tukea.
Asiakas itse
•
•

Asiakas voi itse hoitaa asioitaan esim. sähköisesti, puhelimitse, paikan päällä, postitse.
Usein asiointia varten tarvitaan verkkopankkitunnukset sekä tietokone tai kännykkä.

Asiakkaan valtuutettu läheinen
•

•

Asiakas voi valtuuttaa läheisensä huolehtimaan asioistaan silloin, kun toimintakyky ei riitä
itsenäiseen suoriutumiseen. Kela-asioiden hoitamiseen voi tehdä valtakirjan joko
määräajaksi tai toistaiseksi. Valtakirjan voi tehdä yhdelle tai useammalle henkilölle.
Valtakirjalla asiointi tapahtuu kirjallisesti. Puhelimitse asioitaessa asiakkaan tulee itse olla
paikalla ja antaa suullinen kertaluontoinen valtuutus asian hoitamiseen. Henkilöllisyys
tarkastetaan aina.
Asioiden hoitamista varten tulee täyttää Valtakirja asioiden hoitamista varten Kelassa lomake tai sen voi kirjoittaa vapaamuotoisesti.

Välitystilin hoitaja
•

•

Välitystili on sosiaalipalvelu, jolla tuetaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja tulojen
riittämistä perustarpeisiin. Palvelua voidaan tarjota, jos asiakkaalla on haasteita
esimerkiksi vuokran ja muiden peruskulujen maksamisessa. Palvelua varten tehdään
sopimus ja avataan uusi tili, johon ohjattavista tuloista sosiaalitoimi hoitaa ensin sovitut
kulut ja jäljelle jäävistä rahoista siirretään asiakkaalle käyttörahaa.
Palvelua haetaan sosiaalipalveluista.

Edunvalvoja
•

•

Edunvalvontaa voidaan hakea, jos henkilö ei kykene suoriutumaan itsenäisesti asioidensa
hoitamisesta. Asiakas voi itse tehdä hakemuksen edunvalvontaan. Viranomaisella on oikeus
tehdä ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta asiakkaasta salassapitovelvollisuuden
estämättä, jos hän työssään arvioi asiakkaan olevan kyvytön hoitamaan taloudellisia
asioitaan.
Edunvalvoja voi hoitaa asiakkaan asioita puhelimitse, kirjallisesti, palvelupisteellä tai
erityisen järjestelmän kautta.
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Tiivistelmä tuen muodoista

Ansiotulot
Terveysperusteiset
sosiaalietuudet

Omaisuus ja
pääomatulot

Kuntoutujan
tuloja

Yksityisten
henkilöiden
avustukset

Harkinnanvaraiset
avustukset

Toimeentuloperusteiset
sosiaalietuudet

Vakuutukset:
Vapaaehtoiset ja
pakolliset

Mielenterveyspalveluiden asiakkaiden tulonlähteitä pähkinänkuoressa

Sairauspäiväraha
Korvaa ansionmenetystä sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden ajalta. Ansiosidonnainen.
Omavastuu 10 arkipäivää. Etuutta voi saada samaan sairauteen enimmillään 300 pv, johon voi
hakea 50 lisäpäivää. Kuntoutumisen mahdollisuuksia selvitetään tällä ajalla.
Osasairauspäiväraha
Etuus, joka tukee sairauden vuoksi osatyökykyisen työssä pysymistä tai siihen paluuta.
Ansiosidonnainen ja määrältään puolet sairauspäivärahan määrästä. Etuutta voi saada 12–120
päivää.
Lääkekorvaukset
Korvaus lääkehoitojärjestelmään kuuluvista lääkkeistä Korvauksiin liittyy vuosittainen
alkuomavastuu yli 19–vuotiailla ja vuosikatto. Korvausluokkia on kolme: peruskorvaus,
erityiskorvaus ja ylempi erityiskorvaus. Korvauksen saa suoraan apteekissa oston yhteydessä.
Matkakorvaukset
Korvaus sairauteen tai kuntoutumiseen liittyvästä terveydenhuollon matkasta. Korvataan yleensä
halvimman julkisen kulkuvälineen perusteella omavastuun ylittävältä osalta. Korvaukseen kuuluu
vuosiomavastuu eli matkakatto. Myös omavastuuta pienemmät matkat kerryttävät
vuosiomavastuuta. Lisäksi tietyissä tilanteissa voi saada Kelalta korvausta taksimatkoista ja
kunnalta voi hakea psyykkisen vamman vuoksi vammaispalvelulakiin perustuvaa matkapalvelua.
Kuntoutusraha
Turvaa toimeentuloa työeläkeyhtiön ammatillisen kuntoutuksen tai sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntoutuksen ajalta sekä pidempiaikaisen kuntoutuksen alkamisen odotusajalta. Myös
sopeutumisvalmennus, perhekuntoutus, oppisopimus ym. voivat olla perusteena. Etuutta haetaan
työeläkeyhtiöstä tai Kelalta ja se on ansiosidonnainen.
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Osakuntoutusraha
Etuutta voi saada, jos työpäiviä on lyhennetty kuntoutuksen vuoksi ja se voidaan maksaa joko
työntekijälle tai -antajalle riippuen siitä, saako henkilö kuntoutuksen ajalta palkkaa.
Nuoren kuntoutusraha
16–19-vuotiaille tarkoitettu etuus, jolla tuetaan työhön kuntoutumista kuten ammatillista
kuntoutusta tai opiskelua. Nuorelle tehdään sosiaalityöntekijän kanssa kuntoutussuunnitelma.
Harkinnanvaraiset kuntoutumisen etuudet
Kuntoutuspsykoterapiaan ja neuropsykiatriseen kuntoutukseen voi hakea tukea Kelalta. Etuuksille
haetaan vuosittain jatkoa enintään kolmen vuoden ajan peräkkäin. Mahdollisuus hakea uutta jaksoa
myöhemmin. Harkinnanvaraista kuntoutusavustusta voi hakea työhön palaamisen tueksi, jos
kyseessä esim. on pienempi palkkainen työ kuin ennen sairastumista.
Vammaistuet
Pitkäaikaisen ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavan kuntoutuksen ja hoidon taloudelliseksi turvaksi
myönnettävät 16 vuotta täyttäneen vammaisetuus sekä eläkettä saavan hoitotuki. Edellyttää tuen
ja ohjauksen tarvetta arjessa. Voi hakea esimerkiksi psykoterapian kustannuksiin.
Kuntoutustuki ja osakuntoutustuki
Kuntoutustuki on työeläkeyhtiön määräaikainen työkyvyttömyyseläke, jos katsotaan, että hakijalla
on kuntoutumisen mahdollisuuksia enne vanhuuseläkettä. Eläkkeen täysi- ja osamääräisyyteen
vaikuttavat kuntoutuksen aikaiset ansiotulot. Kuntoutussuunnitelman ajalta myönnetään
korotusosa.
Työkyvyttömyyseläkkeet
Työeläke, kansaneläke ja takuueläke turvaavat työikäisen ansionmenetystä pitkäaikaisen
työkyvyttömyyden vuoksi. Työeläke on ansiosidonnainen. Takuueläke täydentää pienituloisten
toimeentuloa. Päätökset ovat voimassa toistaiseksi.
Osatyökyvyttömyyseläke
Työeläkeyhtiön tuki, joka tukee osatyökykyisten työssä pysymistä.
Työttömyysetuudet
Ansiosidonnainen päiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki korvaavat työttömyydestä johtuvaa
ansionmenetystä. Työkyvyn alentuminen vaikuttaa näihin etuuksiin. Muita etuuksia hakiessa tulee
joskus hakea työttömyyskorvausta odotusajalta. Työttömän työkyvyttömyyden tunnistaminen voi
johtaa asianmukaisen tuen myötä muutoksiin taloudellisissa etuuksissa.
Vapaaehtoiset vakuutukset
Vakuutuksilla voi täydentää toimeentulon turvaa sairastumiseen, työkyvyttömyyteen ja eläkkeeseen
liittyen. Kotivakuutus turvaa irtaimistoa ja henkivakuutus toimii taloudellisena turvana
edunsaajille, jos vakuutettu menehtyy.
Yrittäjän etuudet
Yrittäjä on oikeutettu sairauspäivärahaan kuten muutkin. Omavastuuaikaa lyhentää voimassa oleva
yrittäjän vakuutus, sillä se oikeuttaa YEL-päivärahaan.
Opiskelun etuudet
Opiskella voi mm. opintotuella, työttömyysetuudella sekä aikuiskoulutustuella. Jos toimintakyky
alenee opintojen aikana, tulee hakea asianmukaisia etuuksia ja ilmoittaa opintoetuuden maksajalle
tilanteesta. Näin opintoaikaa ei kulu sairastamiseen eikä etuuksia peritä takaisin.
Perheellisten etuudet
Perheellisten yleisten etuuksien lisäksi voi lapsen tai puolison sairauden ja kuntoutumisen vuoksi
olla oikeus hakea etuuksia kuten erityishoitoraha tai kuntoutustuki vanhemmalle.
Maahanmuuttajien etuudet
Maahanmuuttajan oikeuden sosiaaliturvaan määrittelee asuminen Suomessa sekä hänen
oleskelulupansa. Maahanmuuttajat ovat oikeutettuja lähes kaikkiin sosiaalietuuksiin.
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Asumisen tuet
Yleinen asumistuki ja eläkettä saavan asumistuki turvaavat pienituloisten vuokranmaksukykyä.
Etuuksiin ja saajan tuloihin sekä asumisen menoihin liittyvä tarkastus tulee tehdä kerran vuodessa.
Tarkastus tulee tehdä myös, jos tulot merkittävästi muuttuvat esim. kuntoutuksen eri vaiheissa.
Toimeentulotuet
Toimeentulotuki on viimesijainen etuus. Sitä voi hakea, kun kaikkia muita etuuksia on haettu, tai
etuuspäätöksen odottamisen ajalta. Perustoimeentulotuki haetaan Kelalta ja se korvaa
pienituloiselle tiettyjä kodin ylläpidon kustannuksia, lääkkeitä yms. Harkinnanvaraista täydentävää
ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnan sosiaalitoimesta. Sillä tuetaan itsenäistä
selviytymistä ja ne perustuvat palvelun tarpeeseen.
Maksujen alennukset
Kun työ- ja maksukyky on heikentynyt voi hakea maksujen alennuksia. Kunnan sosiaali- ja
terveydenhuoltomaksuja tulee alentaa tai jättää perimättä, jos niiden periminen vaarantaa
henkilön toimeentulon tai elatusvelvollisuuden. Verotoimistosta voi ilmoittaa tulonhankkimiskyvyn
alentumisesta ja pienentää veroprosenttia. Myös invalidi- ja eläketulovähennyksiä voi saada.
Opintotuen korkoihin voi hakea tukea Kelalta. Useissa palveluissa pienituloisille on määritelty
alennusryhmät ja matalammat hinnat. Alennusryhmän todistuksella saa etuja mm. matkoista.
Luototukset
Pienituloiset tai yllättävässä haastavassa taloustilanteessa olevat voivat hakea kohtuullista
luototusta pieniin hankintoihin vastuullisilta toimijoilta esim. silmälasien tai kodinkoneiden
hankintaan.
Diakoniatyön avustukset
Seurakunnan diakoniatyö tukee haastavassa taloustilanteessa kertaluontoisilla avustuksilla ja
esimerkiksi maksusitoumuksilla ruokaan. Muut etuudet tulee ensin olla haettuina.
Ruoka-apu
Ruoka-apua tarjoaa diakoniatyön lisäksi järjestöt mm. jakamalla ruokakasseja sekä lahjoitus- ja
ylijäämäruokaa. Tarjolla voi olla myös ilmaista aamupalaa sekä edullisia lounaita.
Avustukset
Pienituloiset ja toimintakyvyltä rajoittuneet voivat hakea järjestöiltä ja yhdistyksiltä erialaisia
avustuksia taloustilanteeseensa. Haettavana on mm. apurahoja hankintoihin sekä tuettuja lomia.
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APUA ETUUKSIIN JA TYÖKALUJA OHJAAMISEEN
Etuusasioissa tukea ja apua voi kysyä niihin perehtyneiltä tahoilta sekä hankkia tietoa itse netistä.
Tähän osioon on koottu sekä palveluntarjoajia että nettisivuja, joista löytyy apua työntekijöille
sekä asiakkaille.
Sosiaalietuuksista löytää kattavasti tietoa eri lähteistä. Kelan nettisivujen lisäksi muut tahot
kuvaavat omia etuuksiaan nettisivuillaan. Alla on sivustoja, joissa on kootusti taloudellisiin
kysymyksiin liittyviä etuuksia, maksujen alennuksia ym.
Suomen sosiaaliturva lyhyesti
•

Kelan kooste sosiaaliturvasta ja sen vastuualueista
Linkki: https://www.kela.fi/suomen-sosiaaliturva

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2020
•

Selkeät tiivistelmät sosiaalietuuksista
Linkki: https://sosiaaliturvaopas.fi/

Kelan etuusohjeet etuuksittain
•

Tarkat tiedot etuuksista ja niihin liittyvistä perusteista sekä käytänteistä
Linkki: https://www.kela.fi/kelan-etuusohjeet_ohjeet-etuuksittain

Eläkkeet
•

Eläketurvakeskuksen kokoamaa perustietoa eläkkeistä
Linkki: https://www.tyoelake.fi/

Taloudellisen ahdingon omahoito
•
•

Mielenterveystalon Taloudellisesta ahdingon omahoito -oppaassa kuvataan sosiaalietuuksia
sekä niihin sairastumisen tai kuntoutumisen vuoksi liittyviä kysymyksiä vastauksineen
Linkki: https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-jaoppaat/itsehoito/taloudellisen_ahdingon_omahoito/Pages/irti_taloudellisesta_ahdingosta.a
spx
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Palveluita apuna ohjaustyössä
Etuuksiin ja asiakkaiden talouteen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä eri palveluihin. Osa
tarjoaa ohjausta ja neuvontaa, toisilta voi myös tiedustella hakemusten käsittelyyn liittyviä asioita.
Kela
•

•

Kelalta voi tiedustella apua etuuksiin liittyvissä kysymyksissä mm. Viranomaislinjan kautta
puhelimitse etuuksittain tai käsittelyalueittain, palvelupisteellä ja chatissa. Kelalla on myös
omapalveluneuvoja, joka auttaa ratkaisemaan haastavia tilanteita sekä tukee asiakasta itse
hoitamaan asiansa.
Linkki: https://www.kela.fi/yhteystiedot-yhteistyokumppanit

Aikuissosiaalityö ja TYP
•
•

•

Ohjausta ja neuvontaa asiakkaan talouden ongelmissa ja etuuksissa. Niiden yhteydessä
voidaan tehdä palvelutarpeen arvio sosiaalipalveluiden asiakkuuteen.
Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu on sosiaalitoimen ja TE-palveluiden
yhdessä toteuttamaa. Aikuissosiaalityön työntekijät ohjaavat palveluun ja työskentelevät
asiakkaiden kanssa. Työkyvyn madaltumiseen ja kuntoutumisen talouteen liittyvissä
kysymyksissä hyvä palvelu mielenterveyskuntoutujille.
Linkki: http://www.ras.fi/sosiaalityo

Eläkejärjestelmän toimijat
•
•
•

Eläkkeiden parissa työskentelee useita eri tahoja: työeläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat,
eläkesäätiöt, yksityiseläkelaitokset, julkisten alojen eläkelaitokset, Kela
Etuuksiin ja niiden käsittelyprosesseihin liittyen voi olla suoraan yhteydessä siihen tahoon,
jonka palveluiden piiriin asiakas kuuluu
Eläketurvakeskuksen kautta löydät lisää tietoa toimijoista.
Linkki: https://www.etk.fi/suomen-elakejarjestelma/hallinto-javalvonta/elakejarjestelman-toimijat/

Kolmas sektori ja seurakunnat
•
•

Diakoniatyön yhteystiedot löytyvät paikallisten seurakuntien verkkosivuilta. Diakoniatyö voi
olla mm. ohjausta, tukea tai taloudellisia avustuksia.
Järjestöt, yhdistykset ja säätiöt tarjoavat mm. tietoa, ohjausta, vertaistukea, koulutuksia
ja avustuksia mielenterveyskuntoutujille.
o Raahen Psyyke ry, Raahen ensi- ja turvakoti ry
o Paikallisten järjestöjen lisäksi on olemassa kansallisia järjestöjä. Esimerkiksi
Mielenterveyden keskusliitto tarjoaa mm. tietoa, koulutuksia ja sosiaalineuvontaa.
Linkki: https://www.mtkl.fi/mista-apua/
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Ohjausta ja tukea asiakkaille

Asiakkaita voi ohjata itse ottamaan yhteyttä eri järjestöihin ja palveluihin, jotka osaavat neuvoa
mielenterveyskuntoutumisen taloudellisten asioiden kanssa.

Palvelu

Ohjauksen sisältö ja muoto

Linkki

Mielenterveyden
keskusliitto

Mielenterveysneuvonta. Tukea
sosiaalietuuksiin ja niiden selvittämiseen
liittyvissä kysymyksissä.

https://www.mtkl.fi/mistaapua/

Mielenterveystal
o

Taloudellisen ahdingon omahoito-opas.

https://www.mielenterveyst
alo.fi/aikuiset/itsehoito-jaoppaat/itsehoito/taloudellis
en_ahdingon_omahoito/Page
s/default.aspx

Takuusäätiö

Ohjausta puhelimitse Velkalinjan kautta.
Ohjausta Kysy Rahasta -chatissa.
Itseapumateriaalia oman talouden hoitoon.
Lisäksi myös sosiaalisia luottoja ja pienlainoja
(lue oppaasta)

https://www.takuusaatio.fi/

Oikeusaputoimist
on talous- ja
velkaneuvonta

Tulo-, meno- ja velkatietojen kartoittaminen.
Erilaisten ratkaisukeinojen miettiminen.
Takaushakemusten tekemisessä ohjaus.

https://oikeus.fi/oikeusapu/
oulunoikeusaputoimisto/fi/i
ndex.html

Martat

Kotitalouksien neuvonnan kysymyksissä
palveleva puhelin. Omat rahat -sivusto.

https://www.martat.fi/mart
at/marttajarjesto/kotitalous
neuvonta/kysy-martaltachat/

Kriisipuhelin

Keskusteluapua, jonka tavoitteena helpottaa
henkistä hätää. Voi olla joskus hyödyllistä,
kun talous painaa mieltä ja etuuspäätökset
kuormittavat.

https://mieli.fi/fi/tukea-jaapua/kriisipuhelinkeskusteluapua-numerossa09-2525-0111

Tukinet

Tukea talouteen -chat

https://tukinet.net/teemat/
tukeatalouteen/ryhmachatit/
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Kartoituskysymyksiä ohjauksen tueksi
Toimintakyvyn alentuessa voi ilmetä haasteita huolehtia talouteen liittyvistä asioista. Asiakkaan
kokonaistilannetta kartoittaessa yksikin kysymys taloudellisesta tilanteesta voi tuoda näkyväksi
palveluneuvonnan ja sosiaalipalveluun ohjaamisen tarpeen oikea-aikaisesti.
Seuraavien kysymysten avulla voit kartoittaa asiakkaan sosiaalietuuksiin liittyvän ohjauksen
tarvetta. Kysymysten avulla voi ottaa talouden puheeksi osana muuta hoito- ja ohjaustyötä.

YLEINEN KARTOITUSKYSYMYS ASIAKKAAN TYÖ- JA TULOTAUSTASTA
❑ Mistä lähteestä tulosi tulevat?
OHJAUKSEN JA TUEN TARVE
❑
❑
❑
❑

Huolettaako talouteesi liittyvät asiat?
Oletko saanut selkeän kuvauksen vaihtoehdoistasi ja ohjausta etuuksista?
Pystytkö huolehtimaan itse taloudestasi vai oletko valtuuttanut jonkun muun?
Kaipaatko ohjausta ja tukea?

TULOT
❑ Onko sinulla palkkatuloja?
❑ Mitä etuuksia saat? (sairauspäiväraha, kuntoutustuet, eläkkeet, työttömyysetuudet,
opintotuki, asumistuet, toimeentulotuet, vammaisetuudet ja muut erikseen haettavat)
❑ Oletko laittanut hakemukset ja / tai ilmoittanut muutoksista tuloissa?
MENOT
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Pystytkö maksamaan asumisen kustannukset (vuokra, sähköt ym.)
Riittääkö raha arjen pieniin menoihin ja ruokaan?
Onko lääke-, hoito- tai matkakustannuksia?
Onko muita menoja? Onko yllättäviä menoja? Onko velkoja?
Oletko ilmoittanut kaikki menosi oikeisiin etuuslajeihin?
Oletko hakenut maksukevennyksiä?

MUU
❑ Oletko hakenut ruoka-apua tai muita avustuksia?
❑ Milloin olet viimeksi ollut lomalla (itse tai perheen kanssa)?
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Lausunnot etuuksien hakemisen liitteeksi
Sairausperusteisten sosiaalietuuksien hakemukseen tulee usein liittää terveydenhuollon lausunto
työkyvyttömyydestä. Lääkärinlausunnoista tulee ilmetä hakemuksen käsittelyssä tarvittavat
terveystiedot sekä tuen tarve. Hakemuksen käsittely voi edellyttää työterveyslääkärin tai
erikoissairaanhoidon lääkärin lausuntoa. Lisäksi joidenkin hakemusten käsittelyyn tulee liittää
kuntoutussuunnitelma, ilmoitukset sairauden hoitoon liittyvistä kustannuksista tai muita selvityksiä.
Mielenterveyden häiriöiden vaikutusta terveyteen ja toimintakykyyn kuvataan niiden erityspiirteet
huomioiden. Etuuksia haetaan yhtenäisillä lomakkeilla somaattisten sairauksien kanssa.
Hakemuksissa kuvataan toimintakyvyn haasteita ja tuen tarpeita.
Lääkärinlausunnot lyhyesti etuuksien hakemisen yhteydessä
•

•
•

B-lausunnossa kuvataan toimintakyvyn kannalta keskeiset esitiedot ja sairaushistoria,
sairauden nykytila, toimintakyky nykyhetkellä ja ennuste sen kehityksestä, työkyvyn suhde
työtehtävien vaatimuksiin, jäljellä oleva toimintakyky ja mitä työtehtäviä voi edelleen
tehdä sekä hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Lisäksi näkemys siitä, onko työkyky
palautettavissa hoidolla ja kuntoutuksella sekä vastuutahon määrittäminen hoitovasteen
seuraamisesta parantavat todistuksen käytettävyyttä. Pysyvä haittaluokka / invaliditeetti
lausunnossa vaikuttaa mm. verotukseen sekä vakuutuksiin.
C-lausunnossa selvitetään sairauden vaikutusta potilaan pitkäaikaiseen toimintakykyyn sekä
siitä johtuva avun, ohjauksen ja valvonnan tarve.
D-todistus erityishoitorahaa varten vanhemman osallistuessa lapsen kuntoutukseen.

Hakemukseen tulee usein liittää myös kuntoutussuunnitelma. Suunnitelma on kuntoutuksen tarpeen
arvio ja se laaditaan yhdessä asiakkaan, lääkärin sekä tarpeenmukaisen moniammatillisen tiimin
kanssa.
•

Kuntoutussuunnitelma sisältää toimintakyvyn kannalta keskeiset sairaustiedot,
ajankohtainen kuvaus toimintakyvystä, aiemmin toteutunut kuntoutus, elämäntilanteen
vaikutus kuntoutuksen onnistumiseen, kuntoutuksen pää- ja osatavoitteet, tarvittava
kuntoutuspalvelu perusteineen sekä siihen liittyvät tavoitteet, tarvittaessa perustelut
läheisen osallistumiselle, kuvaus verkostoyhteistyöstä, seurantasuunnitelma. Toimintakyvyn
osa-alueet huomioidaan ICF-luokituksen mukaan.

Esimerkiksi Mielenterveyden keskusliitto on koonnut ohjeita, miten tunnistaa ja kuvata täsmällisesti
mielenterveysongelmia aiheuttamien psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja ja niistä johtuvaa avun
tarvetta. Opasta voi hyödyntää palveluneuvonnassa asiakkaan edun mukaisen lääkärinlausunnon ja
muun ammattilaisen lausunnon tekemisen tueksi.
•

Opas sairauden aiheuttaman haitan kuvaamiseen
Linkki: https://www.mtkl.fi/toimintamme/julkaisut/oppaat/

Lisäksi hakemuksiin voidaan pyytää liitteeksi erilaisia selvityksiä ja todistuksia esimerkiksi
työnantajalta. Seuraavissa taulukoissa kuvataan etuuksien hakemiseen tarvittavia lausuntoja sekä
muita selvityksiä.

Sairausajan etuudet
Etuus

Lääkärinlausunto

Etuuden käsittelyä
varten lausunnosta
ilmettävä

Muuta
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Sairauspäiväraha

A-todistus (SV6) max.
60 pv ajalle
B-lääkärinlausunto (SV7)
pidemmän
työkyvyttömyyden
vuoksi.
Työsuhteessa olevalta
työterveyslääkärin
lausunto työkyvystä 90
sairauspäivärahapäivän
kohdalla.
Lääkärinlausunto B
myös yli kuukauden
kestävään
päihderiippuvuuteen
liittyvän laitos- tai
avohuoltoon liittyvissä
tapauksissa.

Osasairauspäiväraha

B-lääkärinlausunto
(SV7), jonka on
kirjoittanut hakijan
työtehtävät tunteva
lääkäri esim.
työterveyslääkäri

Lääkekorvaus

B-lääkärinlausunto (SV7)

Matkakorvaukset ja
taksimatka- korvaus

Perheenjäsenen hoitoon
osallistumisen
matkakorvauksiin
lääkärin allekirjoittama

Työkykyä arvioidaan
suhteessa henkilön
nykyiseen työhön =
ammatillinen
työkyvyttömyys.

Kela voi tarvittaessa
pyytää lisätietoja
käsittelyä varten
suoraan
terveydenhuollosta.

Päihderiippuvuuteen
liittyvissä
lausunnoissa
ilmettävä myös muut
mahdolliset
työkykyyn
vaikuttavat
sairaudet. Yli
kuukauden
mittaisilla
päihdekuntoutusjaks
oilla ajankohtainen
toimintakyky tulee
ilmetä kuukauden
hoidon loppu
puolella.

Yrittäjän pitää
toimittaa jäljennös
Melasairauspäivärahapäätök
sestä.

Miten sairaus tai
vamma vaikuttaa
vakuutetun
toimintakykyyn
suhteessa työn
vaatimuksiin ja mikä
on vakuutetun kyky
tehdä työtään
sairaudesta tai
vammasta
huolimatta.

Osa-aikatyötä koskeva
sopimus tai
työnantajan kanssa
täytetty Kelan lomake
”Ilmoitus –
osasairauspäiväraha"

Onko tehty tutkimus
tai annettu hoito
Kelan korvauksen
piirissä

Terveydenhuollon
todistus
matkakorvausta varten.
Todistus voidaan
kirjoittaa

Jos hakija on saanut
vuositulon laskemisen
tarkasteluajankohdalla
työttömyysetuutta
työttömyyskassasta,
sen maksamisen
päättymisajankohta
tulee ilmoittaa Kelalle.
60 ja 150
sairauspäivärahapäivän
kohdalla Kela voi olla
yhteydessä
asiakkaaseen ja käydä
puhelimitse
kartoittavan
työkykykeskustelun.

Yrittäjän tulee
toimittaa selvitys
työajan vähentämisestä
esim. kirjanpitäjän
todistus tai selvitys
sijaisen
palkkaamisesta.
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todistus matkakorvausta
varten.

kertaluontoiseksi,
määräajaksi tai
toistuvaksi.
Korvausta taksimatkaan
voi hakea myös
liikenneolosuhteiden
vuoksi ja ne tulee
selvittää Kelalle.

YEL-päiväraha

Terveyden- tai
sairaanhoitajan
lausunto
työkyvyttömyydestä

Kelan
sairauspäivärahan
hakemiseksi lausunto A
tai B

Kuntoutuksen etuudet ja työkyvyttömyyseläkkeet
Etuus

Lääkärinlausunto

Kuntoutusraha
(työeläkeyhtiöt)

B-lääkärinlausunto (SV7)
max. 6 kk vanha

Kuntoutusraha (Kela)

Lääkärinlausunto B max.
6 kk vanha.
Nuoren ammatillista
kuntoutusta hakiessa ei
tarvitse
lääkärinlausuntoa.
Oppisopimuskoulutuksee
n hakiessa Blääkärinlausunto (SV7)
max. 6 kk vanha

Etuuden käsittelyä
varten lausunnosta
ilmettävä

Muuta

Kuntoutussuunnitelma
liitteeksi, jos on,
mutta sen voi tehdä
myönteisen
ennakkopäätöksen
jälkeenkin.
Vaativaa
lääkinnällistä
kuntoutusta varten
kuntoutussuunnitelm
a tulee olla
hoitavasta julkisen
terveydenhuollon
yksiköstä

Ensin haettava Kelalta
kuntoutusta.
Asiakkaalla oltava
ajantasainen hoito- ja
kuntoutussuunnitelma.
Jos kyseessä muu kuin
Kelan kuntoutus,
liitteeksi
kuntoutuspäätös sekä
palveluntuottajan
täyttämä ilmoitus
kuntoutuksesta.
Nuoren aikuisen
ammatillista
kuntoutusta varten ei
hakemusta tai liitteitä.
Kelan
kuntoutusasiantuntijan
haastattelu
puhelimitse.
Työnantajan hakemus,
jos
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kuntoutussuunnitelman
ajalta maksetaan
palkkaa.
Osakuntoutusraha

B-lääkärinlausunto (SV7)

Kuntoutustuki
(määräaikainen
työkyvyttömyyseläke
)

B-lääkärinlausunto (SV7)
max. 6 kk vanha, tukea
hakiessa.

Osakuntoutustuki

B-lääkärinlausunto
(SV7), max. 6 kk vanha

=määräaikainen
osatyökyvyttömyyseläke
(työeläkeyhtiöt)

Jatkohakemukseen Blausunto, erillinen
hoito- ja
kuntoutussuunnitelma,
E-lausunto tai muu
epikriisi

Osatyökyvyttömyyseläke
(työeläkeyhtiöt)

B-lääkärinlausunto
(SV7), max. 6 kk vanha

Työeläke

B-lääkärinlausunto (SV7)
max. 6 kk vanha

(työkyvyttömyyseläk
e)

Kansaneläke
(työkyvyttömyyseläk
e)

B-lääkärinlausunto
(SV7), max. 6 kk vanha

Kuntoutuksesta tulee
olla kuntoutuspäätös
Kelalta,
työterveyshuollosta,
STEA-rahoitteiselta
järjestöltä tai
yhdistykseltä, joka
toteuttaa
sopeutumisvalmennuksi
a tai kunnan sosiaalitai terveydenhuollosta.
Työkykyä arvioidaan
suhteessa
tavalliseen työhön =
yleinen
työkyvyttömyys.
Hoitavan lääkärin
arvio
työkyvyttömyyden
kestosta.

Asiakkaalla oltava
ajantasainen hoito- ja
kuntoutussuunnitelma.
Jos ei ilmene
lausunnosta,
toimitettava erikseen.

Lisäksi työnantajan
kuvaus työtehtävistä
sekä työhön paluun
mahdollisuuksista.
Omat mahdolliset
lisäselvitykset.

Työkykyä arvioidaan
suhteessa
tavalliseen työhön =
yleinen
työkyvyttömyys

Työnantajan kuvaus
työtehtävistä sekä
työhön paluun
mahdollisuuksista.
Tiedot Kelan etuuksista
sekä ansio- ja
työhistoriasta.
Asiakkaalla oltava
ajantasainen hoito- ja
kuntoutussuunnitelma.
Jos ei ilmene
lausunnosta,
toimitettava erikseen.
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Takuueläke

B-lääkärinlausunto (SV7)

Maahanmuuttajan
määräaikaisen
takuueläkkeen jatkon
hakemiseen selvitys
työkyvystä GE 2

Muut kuntoutuksen etuudet
Etuus

Lääkärinlausunto

Nuoren
kuntoutusraha

B-lääkärinlausunto
(SV7)

Kuntoutuspsykoterapia

B-lääkärinlausunto
(SV7) max. 12 kk
vanha TAI
kuntoutussuunnitelma
(KU207). Uuteen
hakemukseen
psykiatrin lausunto.

Etuuden käsittelyä
varten lausunnosta
ilmettävä

Sosiaalitoimen
laatima opiskelu- ja
kuntoutussuunnitelma
(KHOPS).

Psykiatrinen
diagnostiikka sekä
kuntoutustarve.
Opiskelu-/ työelämätavoite.

Jos opiskelu-/
työelämätavoite ei
ilmene lausunnosta,
siitä on laitettava
erillinen selvitys.
Jatkohakemukseen
toimitettava
terapeutin
terapiapalaute.

Jatkohakemukseen
käy muunkin lääkärin
lausunto, mutta jos
käynnit jääneet
vähäisiksi, psykiatrin.
Neuropsykiatrinen
kuntoutus

Muuta

Neuropsykologiseen
tutkimukseen
perustuva
neuropsykologin
lausunto.
Lääkärinlausunto B
erikoislääkäriltä tai
kuntoutussuunnitelma.

Jatkohakemukseen
kuntoutusta antaneen
neuropsykologin
lausunto
toteutuneesta
kuntoutuksesta.

Jatkohakemukseen
uusi lääkärinlausunto
B joko
erikoislääkäriltä tai
muulta hoidosta
vastaavalta lääkäriltä.
Harkinnanvarainen
kuntoutustuki
Erityishoitoraha

D-lääkärin todistus

Lapsen sairaus ja
huoltajan hoitoon
osallistumisen tarve

Palkattomuustodistus
hoitoon tai
kuntoutukseen
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osallistumisen ajalta
työnantajalta, jos
vanhempi
palkkatyössä.
Kuntoututuki
vanhemmalle lapsen
kuntoutuksen ajalle

Omaishoidon tuen
hoitopalkkio

Läheisen osallistuminen
kuntoutukseen aina
perusteltava
kuntoutussuunnitelmassa
Ei tarvitse
hakemuksen
yhteydessä.

Hakemuksen jälkeen
tehdään kotikäynnillä
arvio palvelun
tarpeesta, hoidon
sitovuudesta,
hoitajan
soveltuvuudesta ym.

Vammaistuet
Etuus

Lääkärinlausunto

Etuuden käsittelyä
varten lausunnosta
ilmettävä

Muuta

16 vuotta täyttäneen
vammaistuki

C-lääkärinlausunto
(EV256) max. 6 kk
vanha

Kuvataan sairaudesta
tai vammasta johtuva
toimintakyvyn
heikkeneminen sekä
tuen tarve.

Liitteeksi selvitykset
tai kuitit
vammasta/sairaudesta
aiheutuneista
kustannuksista.

Eläkettä saavan
hoitotuki

C-lääkärinlausunto
(EV256) tai muu
sisällöltään riittävä
lääkärinlausunto

Kuvataan sairaudesta
tai vammasta johtuva
toimintakyvyn
heikkeneminen sekä
tuen tarve.

Lääkärinlausunto

Etuuden käsittelyä
varten lausunnosta
ilmettävä

Maksujen alennukset
Tuen muoto

Veronmaksukyvyn
alentumisvähennys

Invalidivähennys

Muuta

Lausunnot, jos
erikseen pyydetään.

Lääkärinlausunto B

Sairaudesta tai
vammasta johtuva
haitta-aste =
invaliditeettiprosentti

Invaliditeettoprosentti
ilmoitetaan
verottajalle
lomakkeella 50 A.
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Etuuksien, tukien ja korvausten määriä

Etuuksien ja avustusten määrät sekä kesto vaihtelevat. Seuraavassa taulukossa esitellään
muutamien tuen muotojen määrä ja kesto. Määrät ja perusteet vaihtuvat ja on hyvä tarkastaa
ajankohtaiset tiedot tukea myöntävältä taholta.

Sairausajan etuudet
Tuen muoto

Määrä ja kesto

Omavastuu

Muuta

Sairauspäiväraha

Noin 70 % sairautta edeltävistä
tuloista, siltä osin, kun ne 12 kk
aikana jäävät alle 31 595 €.
Ylittävältä osuudelta määrä on 20
% vuositulon kolmassadasosalta.
Määrä voidaan laskea myös
viimeisen 3 kk ajalta.

Sairastumis-päivä + 9
arkipäivää

Yrittäjä voi saada
omavastuuajalta
YEL-/ Melapäivärahaa.

Vähimmäismäärä 28,94 €/pv
Jos useita työsuhteita, joista
yhden työtehtäviin tulee
työkyvyttömäksi, määrä lasketaan
sen työn vuositulojen perusteella.
Määrä voi tällöin jäädä
vähimmäismäärää pienemmäksi.

1 arkipäivä, jos sairaus
uusii alle 30 päivän
aikana
0 päivää, jos
sairausloma jatkuu
kuntoutus- raha- tai
osasairauspäivärahakaud
en jälkeen välittömästi.

Sairauspäivärahan määrästä
voidaan vähentää muiden yhtä
aikaa saatavien ensisijaisten
etuuksien osuus, jolloin se voi
jäädä vähimmäismäärää
pienemmäksi.
Max. 300 pv +50 lisäpäivää, jos
sairaus uusii yli kuukauden päästä
työhön paluun jälkeen.
Osasairauspäiväraha

Puolet täyden sairauspäivärahan
määrästä

Sairastumispäivä + 9
arkipäivää

Saman sairauden vuoksi etuutta
voidaan myöntää:

Jos on ollut
sairauslomalla tai
kuntoutustuella ja
siirtyy suoraan
osasairauspäivärahalle,
ei ole uudelleen
omavastuuaikaa

Vähintään 12 päivää, max. 120
päivää kahden vuoden aikana
+50 lisäpäivää, jos sairaus
uusiutuu yli kuukauden päästä
työhön paluun jälkeen

1 arkipäivä, jos sairaus
uusii alle 30 päivän
aikana tai haetaan
lisäpäiviä 30 päivän

Yrittäjä voi saada
omavastuuajalta
YEL-/ Melapäivärahaa.
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työskentelyn jälkeen.
YEL-päiväraha

Määrä perustuu edeltäneen 12 kk
YEL-työtuloihin. Jos tulo
vaihtelee, huomioidaan
keskiarvotulo. Jos vakuutettu
työtulo on pieni YEL-päiväraha voi
olla pienempi kuin
vähimmäispäiväraha.

Sairastumispäivä

Sairastumisen tai
eläkkeelle
jäämiseen liittyvä
riittävä turva
saavutetaan, jos
vakuutusta
maksetaan 20 000–
30 000 vuositulojen
perusteella.

Lääkekorvaus

Kolme korvausluokkaa:
peruskorvaus 40 %,
erityiskorvaus 65 % ja

Alkuomavastuu 50 €

Alkuomavastuu
kertyy reseptillä
ostettavien
lääkkeiden ym.
korvattavien
valmisteiden
viitehinnoista.

ylempi erityiskorvaus 100 %, josta
omavastuuta 4,50 €/osto.
Jos ostettava lääke kuuluu
viitehintajärjestelmään, korvausta
ei makseta viitehinnan ylittävästä
osuudesta.

Alle 19-vuotiailla ei ole
alkuomavastuuta.
Vuosiomavastuu 577,66
€
Vuosiomavastuun
ylityttyä lisäkorvauksen
jälkeen omavastuu 2,50
€/osto.

Reseptilääkkeisiin lisätään
apteekissa toimitusmaksu, josta
myös voi saada korvauksen.
Tietyillä erityiskorvattavilla
lääkkeillä on poikkeava
korvattavuusmäärä, jonka mukaan
omavastuuta jää lääkekohtainen
taulukkosumma alkavilta
hoitoviikoilta.
Matkakorvaukset

Tarpeelliselta matkalta
omavastuun ylittävältä osalta
kokonaan.

Omavastuu 25 €/suunta

Korvataan yleensä meno- ja
paluumatka hoito- tai
kuntoutusjaksolle.

Omaisella ei
omavastuuta

Halvimman matkustustavan
mukaan. TAI autolla 0,20 €/km
TAI muilla kulkuvälineillä, joilla
on omat korvausmääränsä.
Vuosittaisen matkaton
täyttymisen jälkeen matkat
korvataan kokonaan.
Yöpymisraha hoito- tai
kuntoutuspaikkakunnalla max.
20,18 €/vrk

Matkakatto 300 €/vuosi

Kaikki korvauksen
piiriin kuuluvat
matkat kerryttävät
vuosittaista
matkakattoa. Myös
matkat, jotka ovat
alle
omavastuuosan.
Kaikki matkat
kannattaa siis
ilmoittaa Kelalle.
Kelataksit tulee
tilata alueellisesta
numerosta, jotta
matka korvataan.
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Lääkäri-käynnin yhteydessä
tehtyyn käyntiin apteekissa
korvataan taksilla 15 min
odotusaika.
Kelataksikorvauksen voi saada
puutteellisten
liikenneolosuhteiden vuoksi koko
matkalle tai osalle siitä.

Kuntoutuksen etuudet ja työkyvyttömyyseläkkeet
Tuen muoto

Määrä ja kesto

Kuntoutusraha
(Työeläkeyhtiö)

Perustuu tuloihin.
Laskennallinen
työkyvyttömyyseläke + 33
% korotusosa.
Kuntoutussuunnitelmassa
hyväksytyn kuntoutuksen
ajalle.
Jos matka kotiosoitteesta
kuntoutuspaikkaan on yli
10 km, matkakorvaus on
0,11 € /km. Max. 600 € /
kk. Opintojen vuoksi
vieraalla paikkakunnalla yli
70 km päässä asuvalle
korvataan matka
edestakaisin kuntien välillä
max. 4 x/kk. Korvaus 0,11
€/km max. 300 €/kk.
Eläkelaitoksen pyytämiin
toimenpiteisiin korvataan
matkat julkisen
kulkuneuvon tai 0,11 €/km
mukaan. Jos
toimenpiteistä aiheutuu
kustannuksia, on
mahdollisuus päivärahaan.
Kuntoutuspaikkakunnalta
toisen asunnon
hankkimisesta korvataan
kuluja vuokrasopimuksen /
kuittien mukaan.
Tilapäisestä
majoittumisesta toisella
paikkakunnalla korvataan
max. 100 € /vrk. Kuluja
korvataan max. 570 € /kk.

Omavastuu

Muuta
Ammatilliseen
kuntoutukseen
tulee olla
ansiotuloja
edeltäneen 5
vuoden aikana 36
342,90 €.
Etuuden aikana voi
tehdä sivutuloisesti
töitä
henkilökohtaiseen
palkkarajaan asti,
joka on noin puolet
edeltävistä tuloista
tai vuosittainen
vähimmäisraja.
Jos tulot ylittävät
rajan, voi saada.
osakuntoutusrahaa.
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Opiskelun kustannuksia
korvataan
normikorvauksella, joka on
300 € / lukukausi. Jos
opinnot kestävät 2–6 kk,
normikorvaus on 150 €.
Kuntoutusraha (Kela)

Perustuu vuosituloihin (12
kk) tai erityistilanteissa
edeltäneiden 3 kk ajalta.

0 pv, jos kuntoutus
on välitöntä jatkoa
sairauspäivärahaan

Vähimmäismäärä on 28,94
€ / arkipäivä.

1 pv, jos
kuntoutusta edeltää
aikaisempi
kuntoutusjakso
kuten
kuntoutusselvitys tai
KIILA-kuntoutus

Jos henkilöllä
kuntoutustuen
vähimmäismäärä, voi
lyhytaikaisille
avokuntoutusjaksoille
hakea ylläpitokorvausta 9
€/pv.
Ammatillisen kuntoutuksen
ajalta vähimmäismäärä on
31,39 €/pv.
Etuutta maksetaan max. 6
arkipäivän ajalta viikossa.
Voidaan maksaa myös
tarpeen mukaan
kuntoutuksen odotus- ja
väliajalta 80 % suuruisena.

1+9 pv, jos
edeltänyt Kelan
päätös
ammatillisesta
kuntoutuksesta tai
yli 20 pv kestänyt
yksilökuntoutus.
30 pv, jos
kuntoutusta edeltää
täysi eläke.

Kuntoutusrahaa
hakiessa yleensä
pitää ensin hakea
kuntoutusta ja
odottaa päätöstä
siihen.
Kelan NUOTTIvalmennusta
varten ei tarvitse
hakea
kuntoutuspäätöstä.
Ammatilliseen
kuntoutukseen
liittyvien
väliaikojen kuten
kesäloman ajalta
mahdollisuus saada
etuutta, jos
palkkatulot
vähäiset.

Muut etuudet voivat
vaikuttaa kuntoutusrahan
määrään.
Tulorajan ylittävät tulot
vaikuttavat etuuden
määrään. Esim. jos
yhteenlasketut tulot
lukuvuoden aikana ylittää
724 €/kk.
Kesätyön aikaiset tulot
opiskelun ohessa
sovitetaan joko kevät- tai
syyslukukaudelle.
Osakuntoutusraha

Perustuu vuosituloihin (12
kk) tai erityistilanteissa
edeltäneiden 3 kk ajalta.
Puolet täyden
kuntoutusrahan määrästä.
Vähintään 14,47 €/kk ja

Kuntoutusrahan
tavoin.

Työeläkeyhtiön
ammatilliseen
kuntoutukseen
tulee olla
ansiotuloja
edeltäneen 5
vuoden aikana 36
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ammatillisen kuntoutuksen
ajalta 16,70 €/pv.

342,90 € (vuonna
2020)

Mahdollisuus
ylläpitokorvaukseen.
Nuoren kuntoutusraha

Perustuu vuosituloihin (12
kk) tai erityistilanteissa
edeltäneiden 3 kk ajalta.
Vähimmäismäärä 33,39 € /
arkipäivä.
Kuntoutuspäätöksen ja
kuntoutuksen alkamisen
väliseltä ajalta sekä
kuntoutusjaksojen
väliseltä ajalta etuutta
maksetaan 80 % sen
määrästä tai
vähimmäismääräisesti.

Yleensä
kuntoutuksen
aloittamispäivä + 9
arkipäivää.

Etuutta maksetaan
myös koulutukseen
liittyvän kesäloman
ajalta.

0 päivää, jos on
saanut
sairauspäivärahaa
välittömästi ennen
kuntoutuksen alkua.

Muut etuudet voivat
vaikuttaa määrään.
Kuntoutuksen aikaiset
työtulot eivät vaikuta
etuuden määrään.
Kuntoutustuki
(määräaikainen
työkyvyttömyyseläke)

Kuntoutukseen
osallistumisen ajalta sen
laskennallinen määrä on
työkyvyttömyyseläke ja
korotusosa 33 %
(samansuuruinen kuin
kuntoutusraha).
Matkakorvaukset ja
normikorvaukset kts.
kuntoutusraha
(työeläkeyhtiö).
Ansiotulo, joka on max. 40
% edeltäneistä tuloista tai
vuosittainen
vähimmäismäärä ei vaikuta
etuuden määrään.
5 vuotta jatkuneisiin
työkyvyttömyyseläkkeisiin
tehdään jatkuvat
kertakorotus.
Korotusprosentti alle 32vuotiailla 25 % ja sitä
vanhemmilla pienenee
prosenttiyksikön ikävuotta

Ammatilliseen
kuntoutukseen
tulee olla
ansiotuloja
edeltäneen 5
vuoden aikana 36
342,90 € (vuonna
2020) ja tulevan
ajan eläkkeeseen
ansiotulot tulee
olla vähintään
18 171,45 €
edeltäneiden 10
vuoden ajalta.
Jos määrä on
pieni, voi lisäksi
hakea
kansaneläkettä.
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kohden.
Osakuntoutustuki
=määräaikainen
osatyökyvyttömyyseläke (työeläkeyhtiö)
Osatyökyvyttömyyseläke (työeläkeyhtiö)

Puolet täyden
kuntoutustuen määrästä.

Puolet täyden
työkyvyttömyystuen
määrästä.
Ansiotuloja saa olla max.
60 % osatyökyvyttömyyttä
edeltäneistä tuloista,
vähintään 834,52 €/kk.

Työeläke
(työkyvyttömyyseläke)

Ansiotuloja saa olla max.
40 % työkyvyttömyyttä
edeltäneistä ansioista,
vähintään 834,52 €/kk.
5 vuotta jatkuneisiin
työkyvyttömyyseläkkeisiin
tehdään jatkuvat
kertakorotus.
Korotusprosentti alle 32vuotiailla 25 % ja sitä
vanhemmilla pienenee
prosenttiyksikön ikävuotta
kohden.

Kansaneläke
(työkyvyttömyyseläke)

Työkyvyttömyyseläkkeenä
saatavaan etuuden
määrään vaikuttavat muut
eläkkeet ja tulot.
Määrään vaikuttavat myös
perhesuhteet (yksin asuvan
tuki on perheellistä
suurempi).
Etuuden saamisen aikana
tehdylle ansiotulolle on
ansaintaraja, johon
vaikuttaa aikaisempien
tulojen määrä.

Takuueläke

Täysimääräinen takuueläke
on 834,52 €/kk.
Takuueläkkeestä
vähennetään muut
eläkkeet eikä sitä

Jos ansiotulot
ylittyvät, eläke
voidaan jättää
lepäämään 3–24 kk
ajaksi.

Jos ansiotulot
ylittyvät, eläke
voidaan jättää
lepäämään 3–24 kk
ajaksi.
Jos määrä on
pieni, voi lisäksi
hakea
kansaneläkettä.

Ansaintarajan
ylittävien tulojen
ajalta eläkkeen voi
jättää lepäämään
3–24 kk ajalle.
Eläkettä saavan
hoitotukeen
oikeutettu henkilö,
joka jättää
eläkkeen
lepäämään
tulojensa vuoksi
saa siltä ajalta
ylintä
vammaistukea
421,03 €/kk.
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makseta, jos muiden
summa on yli 827,77 €/kk.
Muut tulot kuten
ansiotulot ja
sosiaalietuudet eivät
vaikuta eläkkeen määrään.
Työkyvyttömyyseläkkeenä
maksettavasta summasta
ei tehdä
varhennusvähennystä.

Muut kuntoutuksen etuudet
Tuen muoto

Määrä ja kesto

Omavastuu

Muuta

Kuntoutuspsykotera
pia

Kelan taulukko korvausmääristä
https://www.kela.fi/kuntoutuspsykote
rapia-korvauksen-maara

Terapeutin
hinnan ja
Kelakorvauks
en erotus

Omavastuuosa
voi olla
toimeentulotuess
a korvattava
meno.

Yksilöterapiakäynti, vanhempien
ohjaus, kuvataide- ja musiikkiterapia
57,60 €. Ryhmäterapia, vanhempien
ohjaus 42,05 €. Pari- tai perheterapia
63,91 €/h.

Tuen tarpeen ja
omavastuuosuuks
ien perusteella
voi hakea
vammaisetuuksia

Kuntoutuspsykoterapiapalaute 22,71 €.
Psykiatrin
kuntoutuspsykoterapiapalaute 34,84 €.
Neuropsykiatrinen
kuntoutus

Kelan taulukko korvausmääristä
https://www.kela.fi/neuropsykologine
n-kuntoutus-korvauksen-maara
Yksilöterapia, vanhempien ohjaus
60,55 €. Ryhmäterapia, vanhempien
ohjaus 42,05 €.
Lausuntopalkkion korvaus 22,71 €.

Kuntoutusavustus
(Kela)

Määrä harkitaan yksilöllisesti.
Perustuu sitä edeltäneen
kuntoutusrahan määrään tai
ansiotulojen muutokseen.

Terapeutin
hinnan ja
Kelakorvauks
en erotus

Omavastuuosa
voi olla
toimeentulotuess
a korvattava
meno.
Tuen tarpeen ja
omavastuuosuuks
ien perusteella
voi hakea
vammaisetuuksia
Kertaluontoinen
avustus, voidaan
maksaa osissa.

On max. kuntoutusrahan suuruinen.
Kuntoutusavustus
(Työeläkeyhtiö)

Määrä harkitaan yksilöllisesti. Max.
kuntoutusrahan suuruinen.

Ammatilliseen
kuntoutukseen
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Yleensä max. 3 kk ajalle.

Erityishoitoraha

Saman sairauden vuoksi 1–60
arkipäivän ajalta, kun vanhempi
osallistuu hoitoon tai kuntoutukseen.

liittyen tulee olla
ansiotuloja
edeltäneen 5
vuoden aikana 36
342,90 €
Ei
omavastuuta
.

+ 30 lisäpäivää, jos erityishoitorahan
enimmäispäivät ylittyvät ja
psykiatrisessa hoidossa täyttyvät
painavat lääketieteelliset syyt, joilla
voi saada jatkoa.
Kuntoututuki
vanhemmalle
lapsen
kuntoutuksen ajalle

kts. kuntoutusraha

Omaishoidon tuen
hoitopalkkio

Vähintään 408,09 €/kk.
Hoidollisesti raskaan siirtymäkauden
ajalta vähintään 816,18 €/kk.
Määrä voi olla pienempi, jos hoidon
sitovuus ja vaativuus ovat
vähäisempiä.

Vammaistuet
Tuen muoto

Määrä ja kesto

16 vuotta
täyttäneen
vammaistuki

Porrastettu kolmeen osaan
perusvammaistukeen 93,05 €/kk,
korotettuun 217,13 €/kk ja ylimpään
vammaistukeen 421,03 €/kk.
Toistuvat suuret erityiskustannukset kuten
sairaanhoito- ja lääkekustannukset ja
kuntoutuksen maksut voivat olla peruste
korottaa etuuden määrä perustasolta.
Tulot ja omaisuus eivät vaikuta määrään,
muut etuudet kannattaa tarkastaa.

Eläkettä saavan
hoitotuki

Etuus on porrastettu kolmeen tasoon:
perushoitotukeen 71,21 €/kk sekä
korotettuun 155,15 €/kk ja ylimpään
hoitotukeen 328,07 €/kk.
Muut kotimaiset tulot tai omaisuus ei
vaikuta etuuden määrään. Mahdolliset

Omavastuu

Muuta
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tapaturmiin liittyvät korvaukset on
tarkastettava erikseen.

Verovähennykset
Tuen muoto

Määrä ja kesto

Veronmaksukyvyn
alentumisvähennys

Max. 1400 €/ vuosi.

Omavastuu

Muuta

Määrään vaikuttaa koko perheen tulot
sekä varallisuus ja sairauskulut. Määrä
lasketaan tapauskohtaisesti.
Pääsääntöisesti vähennys voidaan
myöntää täysimääräisenä, jos tulot ovat
yhdellä henkilöllä alle 17 500 € /vuosi tai
pariskunnalla 26 500 €/vuosi.
Vähennystä ei myönnetä, jos vuositulot
ylittävät yksilöllä 27 000 € tai
pariskunnalla 40 000 €. Jokainen
huollettava alaikäinen lapsi nostaa
tulorajoja 2 500 €.
Pääsääntöisesti sairauskustannusten
perusteella voi saada vähennystä, jos
perheen yhteenlasketut sairauskulut
ovat vähintään 700 € /vuosi ja samalla 10
% tuloista, joista vähennetty
tulonhankkimiskustannukset
Invalidivähennys

Valtionverotuksessa max. 115 €/ vuosi.
Huomioidaan ansiotulon
tuloverotuksessa.
Kunnallisverotuksessa max. 440 € /vuosi.
Huomioidaan ansiotuloista (ei esim.
eläkkeistä).
Määrään vaikuttaa invaliditeettiprosentti
(30–100 %).

Muita tukia ja avustuksia
Tuen muoto
Opintolainan
korkoavustus
(Kela)

Määrä
Puolivuotisjakson erääntyvät
korot sekä koron maksuun
liittyvät pankin perimät
ilmoituskulut.
Samalla hakijalla voi olla
useita eri pankkien
opintolainoja, kaikki
huomioidaan.

Omavastuu

Muuta
Korkoavustukselle on
määritelty tulorajat,
joka on keskiarvo.
Vuonna 2020 esimerkiksi
yksinasuvan tuloraja on
1404 €.
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Pienlainat
pienituloisille
(Takuusäätiö)

Lainan määrä 200–2000 €

Pankkilainan
takaus velkojen
järjestelyyn
(Takuusäätiö)

2 000–34 000 €. Pariskunnilla
yhteensä max. 45 000 €.
Aina määräajaksi, max. 8
vuotta.

Diakoniatyön
avustukset

Vaihetelee. Voidaan suorittaa
esim. maksuna,
maksusitoumuksena,
lahjakorttina tai ruokakassina.

Tuetut lomat
(lomajärjestöt)

Sis. ylläpito kuten majoitus ja
ruokailut sekä ohjelman.

Lainan korko
4,5 % eikä
muita kuluja.

Takaisinmaksun erä
maksuvaran mukainen,
voi hakea muutosta
taloustilanteen vuoksi.
Huom. velkajärjestelyn
ehdot.

50–110 €
riippuen
lomasta ja sen
myöntämisen
perusteesta.
Matkat.

Jos oikeus
perustoimeentulotukeen,
omavastuuosuuksiin voi
hakea tukea.
Joskus sisältää
lisäpalveluita.
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Mielenterveyskuntoutujan taloudellisen tuen muistilista
Seuraavaa muistilistaa voi käyttää asiakkaan ohjaamisen tukena tai jakaa esimerkiksi tulostettuna
asiakkaille mukaan.
Sairastamiseen liittyvät etuudet
 Sairauspäiväraha
 Sairauspäivärahan lisäpäivät
 Osasairauspäiväraha
 Osasairauspäivärahan lisäpäivät
 YEL-/Mela-päiväraha
 Lääkekorvaus: Peruskorvaus, erityiskorvaus, ylempi erityiskorvaus.
 Lääkekorvauksen vuoden alkuomavastuu 50 €
 Lääkekatto: 577,66 € /vuosi
 Matkakorvaus kertamatkalta omavastuun (25 €) ylittävältä osalta
 Matkakorvauksen omavastuun vuosittainen matkakatto: 300 € /vuosi
 Kaikki matkat (myös alle 25 €) kerryttää matkakaton vuosiomavastuuosaa
 Taksimatkakorvaus (Kela)
 Korvaus taksimatkoista ja vammaispalvelulakiin perustuva matkapalvelu (kunnalta)
Kuntoutumisen ajan etuudet
 Kuntoutusraha (työeläkeyhtiöt): sis. normikorvaus. Lisäksi matkakorvaukset ym.
 Kuntoutusraha (Kela)
 Osakuntoutusraha
 Nuoren kuntoutusraha
 Kuntoutuspsykoterapian tuki
 Neuropsykiatrisen kuntoutuksen tuki
 Harkinnanvarainen kuntoutuksen tuki työhön palaamisen tueksi (Kela)
 Harkinnanvarainen kuntoutusavustus (työeläkeyhtiöt)
Työkyvyttömyyseläkkeet
 Kuntoutustuki = määräaikainen työkyvyttömyyseläke (työeläkeyhtiöt)
 Kuntoutustuen korotusosa kuntoutuksen ajalta (työeläkeyhtiöt)
 Osakuntoutustuki (työeläkeyhtiö)
 Osatyökyvyttömyyseläke (Työeläkeyhtiö)
 Työeläke
 Kansaneläke
 Takuueläke
 Eläkkeen saajan lapsikorotus
Vapaaehtoiset vakuutukset
 Kotivakuutus (sis. vastuu- ja oikeusturvavakuutus)
 Henkivakuutus
 YEL-vakuutus
 Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus
 Vapaaehtoinen työttömyysvakuutus
 Sairauskuluvakuutus: korvaa sairauden tutkimisen kustannuksia
 Vakuutus pysyvän työkyvyttömyyden varalle
 Eläketurvan vapaaehtoinen vakuuttaminen
 Matka-, vapaa-ajan ja harrastusten vakuutukset
Vammaistuet
 16 –vuotta täyttäneen vammaisetuus
 Eläkettä saavan hoitotuki
 Eläkettä saavan hoitotuen lapsikorotus
Sairauden ja kuntoutumisen ajan työttömyysetuudet
 Ansiosidonnainen päiväraha
 Peruspäiväraha
 Työmarkkinatuki
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 Soviteltu päiväraha
 Kulukorvaus kuntouttavan työtoiminnan ajalta
 Vuorottelukorvaus
Opiskelun etuudet
 Opintotuki: opintoraha, opintorahan huoltajakorotus, opintorahan oppimateriaalilisä,
opintolaina, opintolainan korkoavustus, opintolainavähennys ja -hyvitys
 Työttömyysetuudella opiskelu, omaehtoiset opinnot
 Kuntoutumisen etuudella opiskelu
 Aikuiskoulutustuki
Perheellisten sairauden ja kuntoutumisen ajan etuudet
 Omaishoidon tuki
 Sairaan lapset hoitamiseen liittyvät etuudet: erityishoitoraha, kuntoutustuki vanhemmalle
lapsen kuntoutuksen aikana
Asumisen tuet
 Yleinen asumistuki
 Eläkettä saavan asumistuki
Toimeentulotuet
 Perustoimeentulotuki
 Täydentävä toimeentulotuki: (harkinnanvarainen, kunnalta)
 Ennaltaehkäisevää toimeentulotuki (harkinnanvarainen, kunnalta)
Maksujen alennukset
 Sosiaali- ja terveydenhuoltomaksuja tulee alentaminen ja perimättä jättäminen
 Kelan takaisinperinnän kohtuullistaminen
 Verotuksesta haettava: Veronmaksukyvyn alentumisvähennys
 Verotuksesta haettava: Invalidivähennys
 Opintolainan korkoavustus
 Eri palveluiden alennusryhmät (eläkeläiset, työttömät, opiskelijat)
 Yhdistysten, järjestöjen ja liittojen jäsenedut
Vastuulliset luototukset
 Sosiaalinen luototus (kuntakohtainen)
 Takuusäätiön pienlainat pienituloisille
 Takuusäätiön sosiaalinen luotto velkojen yhdistämiseen
Muut avustukset
 Diakoniatyön avustukset: maksusitoumukset, ruoka-apu yms.
 Ruoka-apu (maksusitoumukset, ruokakassit, ilmaiset ja edulliset ateriat)
 Tuetut lomat
 Järjestöjen avustukset, lahjakortit ja apurahat
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TALOUDELLISEN TUEN MUODOT

Tässä osiossa esitellään erilaiset taloudellisen tuen muodot ja niiden hakemisen prosessit. Etuudet
ja muut tuet on jokainen yksityiskohtaisesti. Sisällöt on koottu siitä näkökulmasta, että
palveluohjauksessa tarvittavat tiedot niihin liittyvistä kysymyksistä on tuotu yhteen lähteeseen
mahdollisimman tiiviisti, jotta tietoa olisi helppo hyödyntää työn arjessa. Kunkin etuuden esittelyn
pituus on noin 1xA4.

Taloudellisen tuen muodot esitellään seuraavan rakenteen perusteella:

Mikä

Määrä

Erityistä

•Tuen muodon nimi
•Tuen muodon tarkoitus
•Myöntämisen perusteet
•Kuinka kauan tukea voi saada
•Etuuden määrään vaikuttavia asioita. Tarkemmat määrät löytyy erillisestä taulukosta
•Omavastuu
•Tuen muotoon liittyviä erityispiirteitä. Lisää erityisyyksiä voit tarkistaa myöntävältä taholta
•Mielenterveyskuntoutujien näkökulmasta huomioitavaa

•Mistä haetaan
•Hakemiseen tarvittavia lomakkeita, lausuntoja ja lisätietoja. Nämä löytyvät myös erillisestä taulukosta
Hakeminen •Hakemuksen käsitellyaika

Lisää tietoa

•Mistä lisää tietoa
•Muita haettavia etuuksia, korotusosia sekä avustuksia
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Vakuutukset
Sosiaalivakuutusta hoitavat Suomessa Kansaneläkelaitos (Kela), Keva ja Valtiokonttori sekä
yksityiset vakuutuslaitokset ja muut toimijat. Muita toimijoita ovat: eläke- ja muut vakuutuskassat,
työttömyyskassat, vakuutusyhdistykset, eläkesäätiöt sekä jotkut lailla perustetut eläkelaitokset
kuten maatalousyrittäjien eläkelaitos. Suomen sosiaaliturvajärjestelmään ja sosiaalivakuutuksen
piiriin kuuluvat pääsääntöisesti Suomessa asuvat ja työskentelevät henkilöt. Sosiaalivakuutukseen
kuuluu työ- ja kansaneläkevakuutus, työtapaturmavakuutus sekä sairausvakuutus.
Henkilö voi täydentää vakuutusturvaansa vapaaehtoisilla vakuutuksilla, jotka voivat turvata
toimeentuloa työkyvyttömyyden aikana. Vapaaehtoiset vakuutukset voivat korvata myös
rikkoutunutta omaisuutta kuten tietotekniikkaa.
Lakisääteiset vakuutukset
•

•

Työssäkäyvillä työnantaja ottaa tietyt vakuutukset työntekijöille ja yrittäjä itselleen
o Työeläkevakuutus
o Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus työnantajan on otettava, kun palkkatuloa
maksetaan yli 1300e/vuosi
o Yrittäjän YEL-vakuutus
Lakisääteiset vahinkovakuutukset
o Liikennevakuutus autoilijalla korvaa henkilövahingot ja vastapuolen omaisuutta
o Potilasvakuutus terveyden- ja sairaanhoitoa harjoittavalla potilaiden turvaksi

Vapaaehtoiset vakuutukset
•

Henkilö voi vakuuttaa itsensä ja omaisuutensa tarkennin kohdennetuilla vapaaehtoisilla
vakuutuksilla. Nämä vakuutukset voivat täydentää toimeentuloa sairastumisen ja
työkyvyttömyyden ajalta.
o Kotivakuutus on usein vapaaehtoinen tai pakollinen. Korvaa mm. rikkoutunutta
omaisuutta sekä asuntoon tulleita vaurioita.
o Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on usein liitetty kotivakuutukseen
o Henkivakuutus korvaus edunsaajille, jos vakuutuksen ottaja kuolee
o Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus k
o Vapaaehtoinen työttömyysvakuutus täydentää ansioturvaa
o Sairauskuluvakuutus korvaa sairauden tutkimisen kustannuksia
o Vakuutus pysyvän työkyvyttömyyden varalle
o Eläketurvan vapaaehtoinen vakuuttaminen
o Matka-, vapaa-ajan ja harrastusten vakuutukset
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Sairausajan etuudet
Sairausvakuutus korvaa sairastumisesta ja kuntoutumisesta aiheutuvia kustannuksia ja
ansiomenetyksiä. Suomessa asuvat ja työskentelevät kuuluvat korvausten piiriin. Tuen muotoja ovat
mm. sairauspäiväraha, tutkimus- ja hoitokulujen tuki sekä lääke- ja matkakorvaukset. Korvauksia
haetaan Kelalta.
Kuntoutumisen ajalle voi saada erilaisia taloudellisia etuuksia turvaamaan toimeentuloa. Karkeasti
jaotellen kuntoutusrahaksi sanottavat etuudet haetaan Kelalta ja kuntoutustueksi kutsutut
työeläkeyhtiöiltä. Etuuksiin voi saada jatkuvan tai määräaikaisen päätöksen. Niitä voidaan myöntää
koko- tai osa-aikaisesti.

Tässä osiossa esitellään:

Perheellisten etuuksissa on kuvattu seuraavat: erityishoitoraha ja omaishoidon tuki,
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Sairauspäiväraha
Mikä: Sairauspäiväraha korvaa työkyvyttömyydestä johtuvaa ansionmenetystä.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Henkilö on 16–67-vuotias, joka ei kykene sairauden
vuoksi tekemään työtään. Edellyttää ennen sairastumista 3 kk työskentelyä, opiskelua tai
työttömänä työnhakijana työnhaun voimassaoloa. Omaishoitaja voi myös hakea sairauspäivärahaa.
Hakemuksessa huomioidaan, jos on myös muita toimintakykyyn vaikuttavia sairauksia.
Päihdesairauksissa oikeutta etuuteen arvioidaan kuten muissakin sairauksissa. Päihteiden
liikakäyttö, vieroitusoireet tai päihderiippuvuus eivät yksin oikeuta etuuteen. Päihderiippuvuuden
laitos- ja avokuntoutuksen ajalle voidaan hakea etuutta.
Enimmäisaika: Maksetaan maksimissaan 300 päivältä. Voi hakea 50 lisäpäivää, jos sairaus uusii
vähintään kuukauden työssäolon jälkeen. Päihdekuntoutuksen laitoshuollon ajalle etuutta voidaan
myöntää alle kuukaudeksi ja tarvittaessa pidemmäksi aikaa.
Etuuden määrä: Määrään vaikuttaa henkilön ansiotulon määrä sairautta edeltävän 12 kk:n ajalta
(lasketaan sairastumisen ja sitä edeltävän kuukauden jälkeiseltä ajalta). Määrä voidaan laskea myös
viimeisen 3 kk ajalta. Sairauspäiväraha on noin 70 % huomioitavien tulojen määrästä. Sille on
määritelty vähimmäismäärä €/pv. Jos uusi sairauspäivärahakausi alkaa välittömästi edellisen
jälkeen, vuosituloina huomioidaan samat tulot kuin ensimmäisellä etuuskaudella. Jos henkilöllä on
useita työsuhteita, joista yhden työtehtäviin tulee työkyvyttömäksi, päivärahan määrä lasketaan
liittyen sen työn ansionmenetykseen eli siitä työstä saatavien tulojen perusteella. Henkilö voi myös
saada sairausajalta palkkaa, jos on työsuhteessa. Henkilö voi sairauspäivärahakaudella tehdä vähän
satunnaisia töitä, mutta työskentelypäiviltä ei ole oikeutta etuuteen. Etuutta maksetaan
arkipäiviltä ma-la, pois lukien juhlapyhät. Puolison etuudet eivät vaikuta sairauspäivärahaan.
Omavastuu: Sairastumispäivä + 9 arkipäivää, ei omavastuuta kuntoutusrahalta etuudelle
siirryttäessä. 16–17-vuotias nuori, jolla ei ole ollut tuloja ennen sairastumista voi saada
sairauspäivärahaa 55 päivän karenssin jälkeen.
Erityispiirteitä: Työttömän työnhakijan kannattaa pitää työnhaku voimassa hakemuksen käsittelyn
ajan. Opiskelijan kannattaa hakea sairauspäivärahaa etenkin yli 2 kk kestäville jaksoille. Opintotuki
lakkaa automaattisesti myönteisen sairauspäivärahapäätöksen jälkeen.
Hakemuksen yhteydessä Kela voi ohjata toimintakyvyn arviointitutkimuksiin, jolloin päiväraha
myönnetään ainakin siihen asti, kunnes tutkimuksista tulee lausunto. Kela voi soittaa ja tehdä
asiakkaan kanssa puhelimessa kuntoutumispalveluiden tarpeen arvion, jota sanotaan
työkykykeskusteluksi. Arviointia tehdään 60–150 pv välillä. Kela lähettää kuntoutumista koskevan
esitteen 150 päivän jälkeen. Tarvittaessa tässä vaiheessa kannattaa laittaa tarvittaessa
työkyvyttömyyseläkehakemus vireille.
Jos hakija on työsuhteessa ja saa palkkaa sairausajalta, työnantaja hakee sairauspäivärahan
Kelalta. Jos hakijalla on useita töitä ja hän tulee työkyvyttömäksi yhteen niistä, hänellä voi olla
siltä osin oikeus sairauspäivärahaan. Etuuden saamisen aikana voi opiskella enintään 40 %
täysimääräisistä opinnoista. Osatyökyvyttömyyseläkkeeltä täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle
siirryttäessä sairauspäivärahassa on erityispiirteitä. Jos on työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta
laittanut sen lepäämään työnteon vuoksi voi olla oikeutettu sairauspäivärahaan. Tämä tule
kuitenkin tarkastaa erikseen. Lähiomainen tai muu henkilö, joka huolehtii sairastuneesta voi hakea
etuutta tämän puolesta, jos sairastunut ei siihen itse kykene, hänellä ei ole edunvalvojaa ja Kela
hyväksyy henkilön toimimaan sairastuneen puolesta.
Mistä haetaan: Kelalta
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Lääkärinlausunto A riittää
ensimmäisen 60 päivän ajalle. Pidemmälle ajalle lääkärinlausunto B. Kela voi ohjata hakijan
työkyvyn arviointitutkimuksiin, josta saatavan lausunnon perusteella hakemus käsitellään. Jos
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kyseessä on yli kuukauden kestävä päihderiippuvuuteen liittyvä laitos- tai avokuntoutus, tarvitaan
kuukauden loppupuolella lausunto B tai muu lausunto, josta ilmenee ajankohtainen terveydentila ja
toimintakyky. Työkykykeskustelu voidaan käydä 60-150 pv kohdalla. Työsuhteessa olevalla
työterveyslääkärin lausunto työkyvystä 90 sairauspäivärahapäivän kohdalla. Kela voi pyytää
hakemuksen käsittelyyn tarvittavia lisätietoja myös suoraan terveydenhuollosta.
Hakemuksen käsittelyaika: Kesällä 2020 n. 16 arkipäivää
Lisää tietoa: Kelan opas: Sairauspäiväraha
https://www.kela.fi/documents/10192/6564218/Sairausp%C3%A4iv%C3%A4raha.pdf
Muut etuudet: Osasairauspäiväraha, matkakorvaukset, 16 vuotta täyttäneen vammaisetuus,
toimeentuloperusteiset sosiaalietuudet kuten asumistuki (ei työttömyys- tai opintotuki), muut
avustukset. Voi hakea myös kuntoutuksen etuuksia, osa- tai täysiaikaista työkyvyttömyyseläkettä.
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Osasairauspäiväraha
Mikä: Etuudella tuetaan työkyvyttömän henkilön tai henkilön, jolla on madaltunut työkyky,
pysymistä työelämässä sekä paluuta kokoaikaiseen työhön.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Hakija on ollut työkyvyttömyyden alkaessa
kokoaikaisessa työsuhteessa tai päätoiminen yrittäjä. Työkyvyttömyyden ehdot sama kuin
sairauspäivärahassa. Ratkaisevaa on, miten sairaus tai vamma vaikuttaa vakuutetun toimintakykyyn
suhteessa työn vaatimuksiin ja mikä on vakuutetun kyky tehdä työtään sairaudesta tai vammasta
huolimatta. Hakijan työaikaa vähennetään kokoaikaisesta työstä 40–60 % ja työkyvyttömyydestään
huolimatta hakija pystyy terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta hoitamaan osan kokoaikaisen
työnsä tehtävistään.
Enimmäisaika: Etuutta voi saada vähintään 12 ja enintään 120 päivää kahden vuoden aikana.
Mahdollisuus 50 lisäpäivään, jos sairaus uusiutuu vähintään kuukauden yhtäjaksoisen työn jälkeen.
Samaan sairauteen voi saada etuutta uudelleen, kun on ollut vähintään 12 kk täysiaikaisesti työssä
tai työttömänä työnhakijana terveydellisistä syistä edellisen maksimipäivien täyttymisen jälkeen.
Etuuden määrä: Etuuden suuruus on puolet täyden sairauspäivärahan määrästä.
Omavastuu: Jos etuutta haetaan ilman sitä edellyttänyttä sairauspäivärahajaksoa, on etuudessa
omavastuuaika 1+9 arkipäivää. Jos osasairauspäivärahaa haetaan suoraan edellä mainituiden
jälkeen, omavastuuaikaa ei ole. Yrittäjä voi saada omavastuuajalta YEL-/Mela-päivärahaa.
Erityispiirteitä: Kokoaikaisen työssäolon ehto voi täyttyä, vaikka työskentely olisi keskeytetty
perhe-, vuorottelu- tai opintovapaan, koko- tai osa-aikaisen lomautuksen tai muun vastaavan
työajan lyhentämisen vuoksi. Etuutta voi saada myös raskaana ollessaan. Työkyvyttömyyden tulee
olla yhtäjaksoista eli lääkärintodistus tulee olla myös vuorotyön arkivapaapäiville. Työnantajan tai antajien kanssa on tehtävä osa-aikainen sopimus etuuskaudelle. Työaikaa voidaan lyhentää joko
viikoittaisena tai päivittäisenä. Yrittäjän tulee toimittaa luotettava selvitys työajan vähentämisestä
Kelalle. Jos hakija saa täyttä palkkaa osasairauspäivärahan ajalta, etuus maksetaan työnantajalle.
Jos palkka on tätä pienempi, maksetaan etuus hakijalle. Jos työnteko koostuu useasta osaaikaisesta työsuhteesta, tulee lääkärinlausunnolla ottaa kantaa kaikkien työsuhteiden tehtäviin ja
etuus maksetaan hakijalle. Hakemuksen perusteella Kela voi ohjata tarkempiin työkyvyn
arviointitutkimuksiin.
Mistä haetaan: Kelalta
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Lääkärinlausunto B, jonka on
kirjoittanut hakijan työtehtävät tunteva lääkäri esim. työterveyslääkäri. Työnantajan kanssa
täytetty lomake ”Ilmoitus – osasairauspäiväraha” tai osa-aikatyötä koskeva sopimus, josta selviää
samat tiedot. Yrittäjän tulee toimittaa selvitys työajan vähentämisestä esim. kirjanpitäjän todistus
tai selvitys sijaisen palkkaamisesta. Kela voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä kuten kopioita
potilaskertomuksista tai lääkärinlausunnoista myös suoraan terveydenhuollosta.
Hakemuksen käsittelyaika: Etuutta voi hakea kahden kuukauden sisällä siitä päivästä, kun on
aloittanut työt osa-aikaisena. Kesällä 2020 keskimääräinen käsittelyaika on 17 arkipäivää
Lisää tietoa:Kelan opas: Osasairauspäiväraha
https://www.kela.fi/documents/10192/3240675/Osasairausp%C3%A4iv%C3%A4raha.pdf
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YEL-päiväraha
Mikä: Korvaa yrittäjälle ansionmenetystä Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Etuuteen on oikeutettu yrittäjä, jolla on voimassa oleva
YEL-vakuutus.
Enimmäisaika: Kelan sairauspäivärahan yleinen omavastuuaika (1–10 arkipäivää
sairastumispäivästä)
Etuuden määrä: Etuuden määrä määräytyy sen saamisen alkamista edeltäneen 12kk YEL-työtulojen
perusteella. Jos tulo vaihtelee, huomioidaan keskiarvotulo. Jos vakuutettu työtulo on pieni YELpäiväraha voi olla pienempi kuin vähimmäispäiväraha.
Omavastuu: Sairastumispäivä
Erityispiirteitä: YEL-vakuutus on pakollinen, kun yritystoimintaa harjoitetaan yli neljä kuukautta ja
yrittäjän työtulo yltää vuosittain vahvistettuun työtuloon. Kokoaikaisen vanhuuseläkkeen rinnalla
tehtävän yritystoiminnan vakuuttaminen on vapaaehtoista. Vakuutus on henkilökohtainen. YELvakuutuksenpäivärahaan vaikuttaa TEL-tulon määrä. Sairastumisen tai eläkkeelle jäämiseen liittyvä
riittävä turva saavutetaan, jos vakuutusta maksetaan 20 000–30 000 tulojen perusteella. YELmaksuihin voi hakea joustoa.
Mistä haetaan: Yksityiseltä vakuutuslaitokselta, jonka kautta yrittäjällä on YEL-vakuutus
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: YEL-päivärahan osalta terveyden- tai
sairaanhoitajan lausunto työkyvyttömyydestä. Kelan sairauspäivärahaan tarvitaan lääkärinlausunto
A (60 pv) ja lausunto B pidemmän työkyvyttömyyden vuoksi.
Hakemuksen käsittelyaika: YEL-päivärahaa on haettava 2 kk kuluessa työkyvyttömyyden
alkamisesta.
Lisää tietoa: Yrittäjät https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yrittajan-sosiaaliturva/yrittajantoimeentuloturva/tyokyvyttomyys/yrittajan
Muut etuudet: Kelan sairauspäiväraha
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Lääkekorvaus
Mikä: Korvaus lääkkeistä, jotka kuuluvat lääkehoitojärjestelmään
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Sairausvakuutuksesta korvataan lääkemääräyksellä
määrätyt lääkkeet, joille on vahvistettu korvattavuus. Tällaisia voivat olla erityiskorvaukseen
oikeuttavien sairauksien lääkkeet kuten kliiniset ravintovalmisteet, pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon
käytettävät perusvoiteet sekä muut rajoitetusti perus- ja erityiskorvattavat lääkkeet. Lisäksi muut
reseptilääkkeet, jotka kuuluvat korvauspiirin (voi tarkista lääkäriltä tai Kelan sivuilta sekä
apteekkista)
Enimmäisaika: Niin kauan kun on tarvetta. Korvausta voi useimmiten saada enintään 3 kk
lääkkeiden kertaostoon. Korvausta uudesta lääke-erästä voi saada, kun on laskennallisesti käyttänyt
edellisen ostamansa erän loppuun.
Etuuden määrä: Lääkkeillä on kolme korvausluokkaa: peruskorvaus 40 %, erityiskorvaus 65 % ja
ylempi erityiskorvaus 100 %, jossa pieni ostokertakohtainen omavastuu. Jos ostettava lääke kuuluu
viitehintajärjestelmään, korvausta ei makseta viitehinnan ylittävästä osuudesta. Reseptilääkkeisiin
lisätään apteekissa toimitusmaksu, josta myös voi saada korvauksen.
Omavastuu: Korvausta lääkkeistä voi saada, kun vuosittainen alkuomavastuu on täyttynyt.
Erityiskorvauksen omavastuu on 4,50 €/osto. Vuosiomavastuun täyttymisen jälkeen lääkkeistä saa
lisäkorvauksen, jonka jälkeinen omavastuu on 2,50 €/osto. Tietyillä erityiskorvattavilla lääkkeillä
on poikkeava lääkekohtainen omavastuu, jonka mukaan maksettavaksi jää taulukon mukainen
omavastuu alkavilta hoitoviikoilta. Alkuomavastuuta ei ole alle 19-vuotiailla.
Erityispiirteitä: Korvaus saadaan suoraan apteekissa lääkkeitä ostaessa. Kertyneen
vuosiomavastuun voi tarkastaa Kelan asioinnista.
Mistä haetaan: Kelalta
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Lääkärinlausunto B toimitetaan
Kelalle. Erillistä hakemusta lääkkeen korvausoikeuden hakemiseen ei tarvita. Jos korvausoikeus
syntyy, postissa tulee uusi kelakortti, jossa on merkintä korvausoikeudesta. Apteekki tarkastaa
tiedot oston yhteydessä järjestelmästä myös ennen kelakortin saapumista. Korvausta lääkeostoista
voi hakea Kelalta hakemuslomakkeella SV 178.
Käsittelyaika: Lääkekorvauksia voidaan maksaa siitä päivästä alkaen, kun lääkärin lausunto on
saapunut Kelaan. Korvauksen saa suoraan apteekista oston yhteydessä. Vuosiomavastuun
ylittämisen jälkeen asiakas saa lisäkorvauksen lääkkeisiin suoraan apteekissa oston yhteydessä.
Lisää tietoa: Kelan etuusopas https://www.kela.fi/laakkeet-jalaakekorvaukset?inheritRedirect=true
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Matkakorvaukset
Mikä: Korvaus sairastumiseen tai Kelan kuntoutukseen liittyvistä tarpeellisista matkoista.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Sairauteen liittyvä hoito tai kuntoutuspäätökseen
liittyvän kuntoutuksen matka. Korvausta voi saada asiakas, potilas, kuntoutuja, hänen omaisensa
tai saattajansa tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Matkana korvataan vakinaisesta
kotiosoitteesta lähimpään terveydenhuollon yksikköön tai yliopistolliseen sairaalaan. Matkana
korvataan myös terapiaan ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyviä matkoja (päivittäiset matkat
työkokeiluun, työhönvalmennukseen, NUOTTI-valmennus ym.) sekä ammatillisen koulutuksen
matkoja toiselle paikkakunnalle. Kunnan maksusitoumuksella tai palvelusetelillä osoitettuun
paikkaan korvataan matkat, vaikka paikka ei olisi kotiosoitteesta lähin. Matkakustannuksista ei
huomioida päivittäisiä matkakustannuksia kuntoutukseen, julkisessa laitoshoidossa olevien
potilaiden matkoja eikä esim. rokotuksiin liittyviä matkoja.
Enimmäisaika: Matkakorvauksen voi saada kertaluontoisesti, useamman kerran tai oikeuden
korvaukseen pidemmäksi aikaa. Matkakustannusten kertymää seurataan vuosittain.
Etuuden määrä: Korvaus suoritetaan halvimman matkustustavan mukaan, joka on yleensä julkinen
kulkuväline. Oman auton käyttöön voi saada myös korvausta. Kustannukset korvataan vakinaisesta
osoitteesta yleensä lähimpään hoitopaikkaan. Jos henkilö oleskelee hoitopaikkakunnalla, voidaan
matka korvata väliaikaisesta osoitteesta. Matkakorvausta maksetaan omavastuun ylittävältä osalta
sekä matkakaton täyttymisen jälkeen. Joissain tapauksissa saattaja voi saada matkakorvausta ja
yöpymisrahaa.
Omavastuu: 25 €/ yhdensuuntainen matka. Vuoden aikana kertyvien omavastuuosuuksien
matkakatto on 300 €, jonka jälkeen omavastuut korvataan. Omaisilla ei ole omavastuuosuutta.
Erityispiirteitä: Vuoden maksukatto kertyy myös omavastuuta pienemmistä kustannuksista eli
kaikki matkakustannukset kannattaa ilmoittaa Kelalle. Vuosiomavastuukortin taksia ja ambulanssia
varten saa automaattisesti, kun summa on täyttynyt. Jos matkaan liittyy yhteen suuntaan useita eri
kulkuvälineitä, on se matkaketju, joka huomioidaan kokonaissummana. Joissain tapauksissa
terveydenhuollon palveluntuottajan kotikäynneistä voi hakea matkakorvauksia, jotka huomioidaan
asiakkaan matkakorvauksina. Jos hakija on saanut muun kuin sairausvakuutuslain mukaan
korvattuja matkoja saman vuoden aikana, niiden omavastuuosuudet kerryttävä myös vuosittaista
maksukertymää. Matkakorvausta voi hakea myös, vaikka olisi saanut maksusitoumuksen matkaan.
Mistä haetaan: Kelalta
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Taksin käyttöön tarvitaan
terveydenhuollon antama todistus matkakorvausta varten. Perheenjäsenen hoitoon osallistuminen
pitää perustella aina lääkärin allekirjoittamalla lomakkeella todistus matkakorvausta varten. Kuitti
matkakustannuksista.
Hakemuksen käsittelyaika: Julkisilla ja yksityisillä kulkuneuvoilla kulkiessa korvaus haetaan
jälkeen päin ja ne tulee hakea 6kk aikana kustannuksen syntymisestä. Taksissa saa korvauksen heti,
jos tilaa taksin alueellisesta numerosta tai on todistus oikeutuksesta ilmaiseen matkaan. Kesällä
2020 keskimääräinen hakemuksen käsittelyaika 10 arkipäivää.
Lisää tietoa: Kelan etuusopas: Sairaanhoitokorvaukset
https://www.kela.fi/documents/10192/3240732/Sairaanhoitokorvaukset.pdf
Muut etuudet: Yöpymisraha, toimeentulotuki omavastuu osuuksiin.
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Taksimatkakorvaus ja vakiotaksiasiakkuus
Mikä: Korvaus taksimatkasta
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Korvaus taksimatkasta, joka johtuu terveydentilan tai
puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi. Taksi tulee tilata Kelan kanssa sopimuksen
suoraveloitusmenettelystä sopineelta tilausvälityskeskukselta eli esim. alueellisesta
tilausnumerosta. Vakiotaksiin eli tuttuun taksikuskiin voidaan myöntää oikeus yksilöllisen harkinnan
perusteella liittyen terveydentilaan sekä tuen tarpeeseen kuljetuksen aikana. Vakiotaksiasiakas voi
tilata kydin suoraan taksiyrittäjältä tai kuljettajalta.
Enimmäisaika: Kerran tai pidempiaikaisesti. Vakiotaksiasiakkuus on yleensä voimassa toistaiseksi.
Etuuden määrä: Omavastuun tai vuosiomavastuun ylittävältä osalta. Saattajan matka korvataan
siltä osalta, jonka hän on matkustanut yhdessä asiakkaan kanssa. Saattajan yksin tekemä matka
korvataan silloin, kun hän on saattanut asiakkaan tutkimus- tai hoitopaikkaan tai sieltä pois.
Korvaus lasketaan silloin saattajalle asiakkaan kotiosoitteen ja hoitopaikan välisille matkoille. Kelan
korvaamien taksimatkojen tilaus on maksutonta.
Omavastuu: Enintään 25 € /suunta. Vuosiomavastuun matkakatto sama kuin matkakorvauksessa
yleensä.
Erityispiirteitä: Jos on oikeus pitkäaikaiseen taksin käyttöön, pitää taksin tilaamisen yhteydessä
kertoa, että on oikeus tukeen ja todistus (SV67) siitä. Jos terveydenhuollon henkilö tilaa taksi
asiakkaan puolesta, ei todistusta taksia varten tarvita. Vakiotaksiasiakkuuteen harkitaan oikeutta
hakijakohtaisesti. Alle 16-vuotiaat saavat oikeuden tuttuun taksikuskiin automaattisesti. Kyyti tulee
tilata hyvissä ajoin, viimeistään edeltävänä päivänä klo 14.00. Taksimatkat voi tilata ennakkoon 14
päivän ajalle. Myös alle omavastuun jäävät taksimatkat kannattaa tilata alueellisesta numerosta,
koska nekin kerryttävät vuosiomavastuuta. Muualta tilatut taksimatkat eivät kerrytä omavastuuta.
Kyytejä voidaan myös yhdistää muiden asiakkaiden kanssa paitsi, jos on todistus oikeudesta
matkustaa yksin. Tässä on koronatilanne huomioitava. Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi
Kela-taksia käyttävien asiakkaiden taksimatkoja ei poikkeuksellisesti yhdistellä eli samaan
kuljetukseen ei tule muita asiakkaita.
Mistä haetaan: Kela
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Jos taksin käytölle on terveydelliset
perusteet, tarvitaan siitä terveydenhuollon antama todistus (SV67). Todistus voidaan kirjoittaa
kertamatkalle, määräajaksi tai toistaiseksi. Yksityiseen terveydenhuoltoon tehtävistä matkoista
tarvitaan todistus, jossa ilmenee onko tehty tutkimus tai annettu hoito Kelan korvauksen piirissä.
Vakiotaksiasiakkuutta varten tulee olla terveydenhuollon pitkäaikainen todistus oikeudesta taksin
käyttöön. Todistukset tulee säilyttää itsellä 6kk ajan. Jos terveydenhuolto on kirjoittanut
todistuksen oikeuteen pitkäaikaisesta oikeudesta taksin käyttöön julkiseen terveydenhuoltoon
matkatessa, todistus pitää toimittaa Kelalle vain kerran.
Käsittelyaika: Syksyllä 2020 noin 11 arkipäivää
Lisää tietoa:
Kelalta. Esimerkiksi linkistä: https://www.kela.fi/taksimatkat?inheritRedirect=true
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Vammaisten kuljetus- ja saattajapalvelu (sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulaki)
Mikä: Kuljetuspalveluita voidaan myöntää sosiaalihuoltoasetuksen tai vammaispalvelulain mukaan.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Henkilö, jolle ei korvata matkoja
sairausvakuutusjärjestelmästä, mutta jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa eikä vamman tai
sairauden vuoksi voi käyttää joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
Vaikeavammaisuuteen luokiteltava vamma voi olla fyysinen liikkumisen rajoite tai psyykkinen ja
kriteerit täyttyä sillä, että henkilö ei voi psyykkisen sairauden vuoksi käyttää
joukkoliikennevälineitä. Palvelua haettaessa arvioidaan lääkärintodistuksen lisäksi henkilön
toiminnallista eli sosiaalista ja fyysistä ympäristöä. Vammaispalvelulain nojalla voidaan myöntää
kuljetuspalvelua asiointi- ja virkistysmatkoihin oman kunnan ja lähikuntien alueella. Hakijan ikä tai
tulot eivät vaikuta palvelun myöntämiseen.
Enimmäisaika:
Etuuden määrä: Välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi
vaikeavammaiseksi katsottavalla henkilöllä on mahdollisuus tehdä 18 jokapäiväiseen elämään
kuuluvaa yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Tarve voi myös olla suurempi. Kuljetuspalvelusta
aiheutuneet kustannukset voidaan korvata jälkikäteen tai esim. taksikortilla tai -seteleillä.
Omavastuu: Kunnan määrittelemä kuljetuspalveluiden asiakasmaksu.
Erityispiirteitä: Henkilöllä voi olla oikeus saattajapalveluun, kun taksin tai invataksin kuljettajan
apu ei ole riittävä. Tarvetta voidaan arvioida koematkalla, johon osallistuu esimerkiksi
fysioterapeutti tai muu soveltuva ammattihenkilö. Kunta voi järjestää taksilla tai muina
kuljetuspalveluina. Palvelua voi saada kunnan sisällä tai lähikuntiin.
Mistä haetaan: Kunnan vammaisten palvelut
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lomakkeet: Kuljetuspalveluita haetaan
hakemuslomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella.
Käsittelyaika: Kunta voi korvata kustannukset joko jälkikäteen tai esimerkiksi taksikortilla tai setelillä.
Lisää tietoa: RAS vammaisten palvelut https://www.ras.fi/vammaisten-palvelut
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Kuntoutumisen ajan etuudet
Kuntoutus on aina ensisijaista työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden.
Kuntoutusetuuksia voidaan hakea ja myöntää kuntoutuksen keston ajaksi. Kuntoutustuella ja -rahalla
korvataan ansionmenetystä ja turvataan toimeentulo kuntoutuksen ajalta. Etuuksia on mahdollista
saada myös osa-aikaiseen kuntoutukseen. Kuntoutuspalveluita, joiden ajalla syntyy oikeus saada
etuuksia on monenlaisia. Niistä saa lisätietoa mm työeläkeyhtiöiden sivuilta sekä Kelalta.
Lisäksi kuntoutumisesta johtuviin kustannuksiin voi
kuntoutuspsykoterapia tai neuropsykologinen kuntoutus.

hakea

tukea,

jos

kyseessä

on

Sairauspäivärahakauden jälkeen kuntoutusetuuspäätöstä odottaessa voi hakea työttömyyskorvausta,
jos on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoittautuminen tulee tehdä välittömästi
sairauspäivärahan jälkeen, koska sitä ei voi tehdä takautuvasti.

Tässä osiossa esitellään:
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Kuntoutusraha (Työeläkeyhtiö)
Mikä: Työeläkeyhtiön kuntoutusetuus, joka turvaa toimeentulon työeläkelaitoksen tukemana
ammatillisen kuntoutuksen ajalta (työeläkekuntoutus). Tarkoitus on tukea työssä jaksamista
terveydentilan haasteiden kanssa.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: 18–67-vuotias, jolla on sairaus tai vamma, joka on
heikentänyt työkykyä vähintään vuoden ajan ja aiheuttaa lähivuosina todennäköisesti
työkyvyttömyyden uhan. Työkyvyttömyyden uhkaa voidaan siirtää tai ehkäistä kuntoutuksen avulla
ja kuntoutussuunnitelma katsotaan henkilön tarpeisiin vastaavaksi. Hakija on ollut vakiintuneesti
työelämässä, hänellä voimassa oleva tai max. 3 vuotta sitten päättynyt työ-/yrittäjäsuhde.
Viimeisen 5 vuoden ajalta tuloja vähintään 36 342,90 € (vuonna 2020). Kuntoutustarpeen arvioon
vaikuttaa henkilön ikä, koulutus, työkokemus, muu osaaminen, terveydentila ja ennuste sekä
motivaatio.
Enimmäisaika: Myönnetään kuntoutussuunnitelmassa hyväksytyn kuntoutuksen ajalle
Etuuden määrä: Perustuu tuloihin ja määrä on laskennallinen työkyvyttömyyseläke korotettuna 33
%. Lisäksi voi saada matkakorvauksia, korvauksia majoittumisesta kuntoutuspaikkakunnalla sekä
opintojen normikorvauksen. Etuuden aikana voi tehdä sivutuloisesti töitä henkilökohtaiseen
palkkarajaan asti, joka on noin puolet edeltävistä tuloista tai vuosittainen vähimmäisraja. Jos tulot
ylittää rajan, voi saada. osakuntoutusrahaa.
Omavastuu:
Erityispiirteitä: Kuntoutuja laatii kuntoutussuunnitelman itse ja tarvittaessa kuntoutussuunnittelija
(työeläkeyhtiön määrittämä asiantuntija) voi auttaa siinä. Lähtökohtaisesti selvitetään ensin
mahdollisuudet jatkaa nykyisessä työssä ja sen jälkeen kouluttautumisen vaihtoehtoja. Myös
työkyvyttömyyseläkehakemuksella käsitellään kuntoutuksen mahdollisuuksia ja oikeus
kuntoutusetuuksiin (kts. työkyvyttömyyseläkkeet). Etuuden aikana oi olla työsuhteessa ja jos
henkilö saa kuntoutuksen ajalta palkkaa, etuus maksetaan työnantajalle. Verotuksessa
kuntoutusraha on etuus ja ansiotulona verotettavaa. Verokortteja tulee olla kaksi: yksi etuutta
varten työeläkeyhtiölle ja toinen palkkatuloille. Etuutta hakiessa voi hakea myös
työkyvyttömyyseläkettä - kriteerien täyttyminen määrittää mihin etuuteen saa mahdollisesti
myönteisen päätöksen. Jos henkilö on ollut kuntoutustuella ennen kuntoutuksen alkua, hänelle
myönnetään kuntouturahan sijaan siihen korotusosa (kts. seuraava. Myönteisen päätöksen jälkeen
tulee ilmoittaa asiasta Verohallintoon ja hankkia uusi verokortti / verokortit.
Mistä haetaan: Työeläkeyhtiöstä netin kautta tai lomakkeella.
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Lääkärinlausunto B, joka on max. 6 kk
vanha. Jos on ammatillinen kuntoutussuunnitelma, sen voi liittää jo hakemukseen. Suunnitelma
tulee toimittaa myönteisen ennakkopäätöksen saamisen jälkeen 9 kk sisään.
Käsittelyaika: Kuntoutusoikeushakemukseen annetaan ennakkopäätös oikeudesta
työeläkekuntoutukseen, joka on voimassa 9 kk. Tänä aikana tulee hyväksyttää
kuntoutussuunnitelma ja aloittaa kuntoutus. Jos suunnitelma hyväksytään, annetaan päätös
kuntoutussuunnitelman tukemisesta. Lisäksi annetaan erillinen päätös kuntoutuksen ajalta
maksettavasta kuntoutusrahan määrästä.
Lisää tietoa: https://www.tela.fi/kuntoutussuositukset
Muut etuudet: Työkyvyttömyyseläke, asumistuki, toimeentulotuet, veronmaksukyvyn
alentumisvähennys, muut avustukset
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Kuntoutusraha (Kela)
Mikä: Turvaa toimeentulon kuntoutuksen aikana
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Hakijalla on myönteinen kuntoutuspäätös.
Osallistumisajalta sairaalan, terveyskeskuksen, Kelan, työterveyspalveluiden tai sosiaalipalveluiden
toteuttamaan kuntoutukseen. Muun muassa oppisopimuskoulutus, sopeutumisvalmennus,
kuntoutuskurssi ja perhekuntoutus ovat perusteita etuuteen. Nuoren ammatillisen kuntoutuksen
(NUOTTI-valmennus, ammatillinen kuntoutusselvitys, työllistymistä edistävä ammatillinen
kuntoutus ja koulutuskokeilu) ajalta. Etuutta voi saada myös silloin, kun odottaa pitkäaikaisen
kuntoutuksen alkua tai kuntoutus keskeytyy lyhytaikaisesti sairastumisen vuoksi. Oikeus syntyy
omavastuuajan jälkeen sellaiselta kuntoutuspäivältä, joka kestää matkoineen vähintään 4 tuntia tai
muutoin estää tekemästä työtä ja saamasta toimeentuloa.
Enimmäisaika: Määräaikainen. Etuutta mahdollista saada myös kuntoutuksen odotus- ja väliajalta
esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen liittyvän kesäloman ajalta.
Etuuden määrä: Perustuu vuosituloihin, jotka lasketaan kuntoutusrahaoikeutta ja sitä edeltävää
kuukautta aiemmalta 12 kuukaudelta. Voidaan poikkeuksellisissa tilanteissa käsitellä edeltäneiden 3
kk ajalta. Etuudelle on määritelty vähimmäismäärä. Vähimmäismääräistä etuutta saava voi saada
kuntoutuspäiviltä ylläpitokorvausta. Ammatillisen kuntoutuksen ajalle on määritelty erillinen
vähimmäismäärä etuudelle. Eläkkeensaajille kuntoutustukea voidaan myöntää eläkkeen lisäksi ja
määrään vaikuttaa eläkkeen suuruus, tarkista erityisyydet Kelalta. Muut etuudet voivat vaikuttaa
kuntoutusrahan määrään.
Omavastuu: 0, 1, 1+9 tai 30 pv riippuen edeltävistä etuuksista
Erityispiirteitä: Etuudesta puhutaan myös määräaikaisena työkyvyttömyyseläkkeenä. Ennen
etuuden hakemista haetaan kuntoutusta. Kuntoutusraha maksetaan jälkikäteen maksukausittain tai
lyhytaikaisen kuntoutuksen päätyttyä. Kuntoutusrahaa voi saada yhtä aikaa äitiyspäivärahan kanssa.
Jos kuntoutuksen ajalta ei makseta palkkaa, etuus suoritetaan suoraan henkilölle. Jos henkilö on
palkallisessa työsuhteessa kuntoutusrahan ajan, etuus maksetaan työnantajalle ja jos palkka on
pienempi kuin etuus, niiden erotus suoritetaan henkilölle. Kuntoutusrahaan oikeuttavina päivinä ei
voi tehdä ansiotyötä, koska kokopäiväinen kuntoutus estää työnteon (huom. työkorvaus eri). Jos
kuntoutus kestää osan päivästä, voi olla oikeus osakuntoutusrahaan. Päihdehuoltolain mukaisen
laitoskuntoutuksen tulee perustua hoito- tai kuntoutussuunnitelmaan. Etuudella tuettuja opintoja
seurataan ja jos ne etenevät suunniteltua hitaammin, päivitetään suunnitelmaa. Etuuden maksu
voidaan keskeyttää, jos opinnot eivät etene.
Mistä haetaan: Kelalta
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Jos kyseessä muu kuin Kelan
kuntoutus liitteeksi kuntoutuspäätös sekä palveluntuottajan täyttämä ilmoitus kuntoutuksesta ja
kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssin ohjelma. Nuoren ammatillista kuntoutusta hakiessa ei
tarvita lääkärinlausuntoa eikä erillistä hakemusta, kuntoutusasiantuntija haastattelee puhelimessa.
Oppisopimuskoulutusta varten lääkärinlausunto B sekä kuvaus siitä miten sairaus tai vamma on
vaikeuttanut opiskelua ja työn tekoa. Jos kuntoutuksen ajalta maksetaan palkkaa, työnantajan
hakemus. Lyhytkestoisista kuntoutuksista tulee toimittaa maksatusta varten osallistumistodistus.
Ylläpitokorvausta haetaan samalla tavalla kuin kuntoutusrahaa.
Käsittelyaika: Hakemus voidaan ottaa käsittelyyn, kun Kelalla on päätös kuntoutuksesta. Hakemus
tulee laittaa 4kk sisällä siitä hetkestä, josta kuntoutusrahaa haluaa saada. Vuoden 2020 kesällä
käsittelyaika n. 11 päivää.
Lisää tietoa: Kelan etuusopas https://www.kela.fi/documents/10192/3240966/Kuntoutusraha.pdf
Muut etuudet: Eläke, lapsikorotus, eläkkeen saajan asumistuki
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Osakuntoutusraha (Kela)
Mikä: Osakuntoutusraha eli määräaikainen osatyökyvyttömyyseläke turvaa toimeentulon
kuntoutuksen aikana, kun työaikaa on lyhennetty. Ei ole erillinen etuus, vaan osittaisena
maksettava kuntoutusraha.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Jos työaika on kuntoutuksen vuoksi lyhentynyt ja on
max. 60 % aikaisemmasta työajasta, voi saada etuutta työhön palaamisen tueksi. Osallistumisajalta
sairaalan, terveyskeskuksen, Kelan, työterveyspalveluiden tai sosiaalipalveluiden toteuttamaan
kuntoutukseen. Kuntoutuksesta tulee olla kuntoutuspäätös Kelalta, työterveyshuollosta, STEArahoitteiselta järjestöltä tai yhdistykseltä, joka toteuttaa sopeutumisvalmennuksia tai kunnan
sosiaali- tai terveydenhuollosta. Osakuntoutusrahaa ei myönnetä palkallisen vuosiloman, ylityö- tai
säästövapaan ajalta, liittyen esimerkiksi työtapaturmaan tai ammattitautiin eikä eläkkeen saajalle.
Oikeus syntyy omavastuuajan jälkeen sellaiselta kuntoutuspäivältä, joka kestää matkoineen
vähintään 4 tuntia tai muutoin estää tekemästä työtä ja saamasta toimeentuloa.
Enimmäisaika: Määräaikainen
Etuuden määrä: Perustuu vuosituloihin kuntoutusta edeltävien 12 kk ajalta. Voidaan
poikkeustilanteessa käsitellä edeltävän 3 kk ajalta. Mahdollisuus ylläpitokorvaukseen.
Omavastuu: Kuntoutusrahan tavoin.
Erityispiirteitä: Etuudesta ei ole kirjattu laissa yhtä laajasti kuin sairauspoissaolosta, joten sen
järjestelyissä korostuu työntekijän ja –antajan keskinäinen sopiminen. Kela voi maksaa etuuden
työnantajalle, jos työntekijä saa kuntoutuksen ajalta täyttä palkkaa. Etuutta voi saada yhtä aikaa
äitiyspäivärahan kanssa.
Mistä haetaan: Kelalta
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Lääkärinlausunto B
Käsittelyaika: Hakemus voidaan ottaa käsittelyyn, kun Kelalla on päätös kuntoutuksesta. Vuoden
2020 kesällä käsittelyaika n. 11 päivää
Lisää tietoa: Kelan etuusopas https://www.kela.fi/documents/10192/3240966/Kuntoutusraha.pdf
Muut etuudet: Yleiset etuudet kuten lääke- ja matkakorvaukset, asumistuki, toimeentulotuki,
maksujen alennuksia sekä harkinnanvaraiset avustukset
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Nuoren kuntoutusraha
Mikä tämä on: Etuudella tuetaan nuoren opiskelua tai työkokeilua.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: 16–19-vuotiaille. Sairauden tai vamman vuoksi työ- tai
opiskelukyky tai mahdollisuus valita ammatti on heikentynyt. Tukitoimien tarve koulutukseen tai
muuhun ammatillista osaamista edistävään toimintaan osallistumisessa. Etuutta voidaan maksaa
koulutuksen tai muun työelämään tähtäävät kuntoutuksen ajalta. Hakijalla on opiskelun tai muun
kuntoutuksen ajalle kotikunnassa sosiaalityöntekijän tai opetusalan ammattilaisen laatima
henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma.
Omavastuu:
Enimmäisaika: Etuutta maksetaan enintään sen kuukauden loppuun, jolloin henkilö täyttää 20
vuotta. Paitsi jos kuntoutusjakso on käynnissä ja kestää yli syntymäpäivän, jolloin etuutta
maksetaan jakson keston loppuun asti. Etuutta voidaan maksaa kuntoutuksen odotus- ja väliajalta
ilman tarveharkintaa max. 3 kk ajalta vuodessa esimerkiksi koulutuksen kesäloman ajalta.
Etuuden määrä: Lasketaan vuositulon perusteella. Etuudella on vähimmäismäärä.
Kuntoutuspäätöksen ja kuntoutuksen alkamisen väliseltä ajalta sekä kuntoutusjaksojen väliseltä
ajalta etuutta maksetaan 80 % sen määrästä. Muut etuudet voivat vaikuttaa nuoren kuntoutusrahan
määrään. Kuntoutuksen aikainen palkkatulo ei vaikuta etuuden määrään.
Omavastuu: Omavastuuaika 10 arkipäivää kuntoutuksen alusta.
Erityispiirteitä: Oppisopimuskoulutuksessa etuus maksetaan työnantajalle. Jos kuntoutus keskeytyy
nuoren sairauden vuoksi ja on ilmeistä, ettei työkykyä ole, selvitetään mahdollisuudet
työkyvyttömyyseläkkeeseen.
Mistä haetaan: Kelalta.
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Lääkärinlausunto B. Kotikunnassa
laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma (KHOPS) opiskelun tai muun
kuntoutuksen ajalle. Opiskelijalta hakemisen yhteydessä tai viimeistään opintojen alettua
ammattiopistossa, lukiossa, tai valmentavassa koulutuksessa opiskelevalta oppilaitoksen
läsnäolotodistus ja korkeakoulussa opiskelevalta lukuvuoden opiskelusuunnitelma
Käsittelyaika: Hakemus voidaan käsitellä 4 kk takautuvasti. Vuoden 2020 kesällä käsitelyaikai n.
5vk.
Lisää tietoa: https://www.kela.fi/nuoren-kuntoutusraha
Muut etuudet: Ensisijaiset etuudet kuten lääke- ja matkakorvaukset, asumistuki, toimeentulotuki,
maksujen alennuksia sekä harkinnanvaraiset avustukset
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Kuntoutuspsykoterapian tuki
Mikä: Korvaus psykoterapian kustannuksista. Tavoitteena edistää työ- ja opiskelukykyä, tukea
työelämässä pysymistä, sinne siirtymistä tai palaamista.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: 16–67-vuotias. Työ- ja opiskelukyky uhattuna
mielenterveyden häiriön vuoksi, hakija on toteamisen jälkeen saanut vähintään 3 kk asianmukaista
hoitoa. Psykiatrin lausunnon perusteella voidaan arvioida kuntoutuspsykoterapian olevan
tarpeellista työkyvyn kannalta. Hakijalla tulee olla opiskelu- tai työelämätavoite, joka on
mahdollista saavuttaa 3 vuotta kestävän terapian avulla.
Enimmäisaika: Tuki myönnetään vuodeksi kerrallaan. Sitä voi saada max. 3 vuotta peräkkäin.
Terapiaa korvataan vuodessa enintään 80 kertaa ja yhteensä 200 kertaa. Terapiaa voidaan tukea
uudestaan, kun edellisestä jaksosta on kulunut vähintään 5 vuotta.
Etuuden määrä: Tuen määrä riippuu terapiamuodosta. Jatkohakemusta varten tarvittaviin
lausuntoihin saa myös tukea.
Omavastuu: Kelan korvaus on usein laskua pienempi, joten erotus tulee maksaa itse.
Erityispiirteitä: Terapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe-, pari-, kuvataide- tai musiikkiterapiaa.
Myös etäkuntoutus hyväksytään. Terapeutti tulee etsiä itsenäisesti Kelan hyväksymistä
palveluntuottajista, tutustumiskäyntejä terapeutin luona ei korvata. Kun etuudesta on myönteinen
päätös, terapeutti voi vähentää korvauksen suoraan laskulta, jolloin hän laskuttaa vain
omavastuuosuuden. Muussa tapauksessa korvausta voi hakea Kelalta jälkikäteen 6kk laskun
maksamisesta. Kuntoutuksen ja siihen liittyvän korvauksen voi keskeyttää 2–12 kk ajaksi. Korvaus
päättyy, kun kuntoutuja siirtyy vanhuuseläkkeelle tai täyttää 68 vuotta.
Mistä haetaan: Kelalta
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Lääkärinlausunto B tai
kuntoutussuunnitelma, joka sisältää psykiatrisen lausunnon diagnoosista ja kuntoutustarpeesta.
Lausunto saa olla max. 12 kk vanha. Selvitys hakijoilta, joiden asiakirjoista ei ilmene opiskelu- tai
työelämätavoite. Hakemuslomakkeeseen kirjataan terapeutin tiedot. Jatkohakemukseen tulee
toimittaa terapiapalaute terapeutilta sekä joko lääkärinlausunto B. Lääkärinlausunto pitää olla
psykiatrilta, jos käynnit ovat jääneet vähäisiksi. Muissa tapauksissa riittää myös muun lääkärin
lausunto. Jos korvausta haetaan jälkikäteen Kelasta, tulee se tehdä kuntoutuslaskun lomakkeella.
Hakemuksen käsittelyaika: Terapiaa tulee hakea ennen sen aloittamista. Päätös voidaan tehdä
yleensä aikaisintaan hakemiskuukauden alusta. Poikkeustapauksissa päätös voidaan tehdä
tarvittaessa 6kk takautuvasti. Kesällä 2020 kuntoutusratkaisuiden keskimääräinen käsittelyaika on
25 arkipäivää.
Lisää tietoa: Kelan etuusopas
https://www.kela.fi/documents/10192/3239760/Kuntoutuspsykoterapia.pdf
Muut etuudet: Ensisijaiset etuudet kuten sairauspäiväraha, eläkkeet, lääke- ja matkakorvaukset,
työttömyysetuudet, opiskelun etuudet, asumistuki, toimeentulotuki, maksujen alennuksia sekä
harkinnanvaraiset avustukset
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Neuropsykologisen kuntoutuksen tuki
Mikä tämä on: Korvaus neuropsykologisen kuntoutuksen kustannuksista. Tavoitteena on edistää
opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai palaamista.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: 16–67-vuotiaille. Työ- tai opiskelukykyä rajoittaa
esimerkiksi kehityksellisiin häiriöihin liittyvä luki- tai hahmotushäiriö, tarkkaavaisuushäiriö (ADHD)
tai monimuotoiset kehitykselliset häiriöt. Neuropsykologista kuntoutusta saatetaan tarvita myös
keskushermostoa vaurioittavien sairauksien jälkeen. Kela arvioi ja hyväksyy neuropsykologin ja
erikoislääkärin lausunnon mukaisen suunnitelman. Kuntoutujat jaetaan Kelalla iän mukaan
kohderyhmiin. Nuorten kohderyhmään kuuluvat 16–25-vuotiaat ja aikuisten 26–67-vuotiaat.
Enimmäisaika: Päätös enintään vuodeksi kerrallaan. Korvausta voi saada max. 3 vuotta. Kuntoutus,
joka on alkanut nuoren neuropsykologisena kuntoutuksena, korvataan koko kolmen vuoden
enimmäisajan nuoren kuntoutuksena, vaikka nuori täyttäisi 26 vuotta kesken
kuntoutuskokonaisuuden.
Etuuden määrä: Korvaus vaihtelee riippuen terapiamuodosta. Etäkuntoutuksena toteutettu
kuntoutuskerta korvataan samansuuruisena kuin Kelan vahvistama enimmäiskorvaus.
Omavastuu: Enimmäiskorvaus on usein pienempi kuin terapeutin perimä palkkio, joten osa kuluista
tulee maksaa itse.
Erityispiirteitä: Neuropsykologisen kuntoutuksen käynnistäminen edellyttää aina
neuropsykologistatutkimusta. Tutkimuksessa selvitetään erityisvaikeuksien luonne sekä
kehityksellisten oppimisvaikeuksien tai neuropsykologisten häiriöiden laajuus, vaikeusaste, haitta ja
hoidettavuus. Kuntoutus toteutetaan yleensä yksilökuntoutuksena, mutta se voi olla myös
ryhmämuotoista ja ryhmämuotoisen kuntoutuksen tarve arvioidaan neuropsykologisessa
tutkimuksessa. Nuorten kuntoutukseen liittyen voidaan myöntää tukea vanhemman
ohjauskäynteihin, jos se katsotaan tarpeelliseksi.
Mistä haetaan: Kelalta
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Neuropsykologiseen tutkimukseen
perustuva neuropsykologin lausunto. Lisäksi lääkärinlausunto B erikoislääkäriltä (neurologi,
lastenneurologi, foniatri, psykiatri, nuoriso- tai lastenpsykiatri) tai kuntoutussuunnitelma.
Hakemukseen tieto kuntoutusta antavasta neuropsykologista. Jatkohakemukseen uusi
lääkärinlausunto B joko erikoislääkäriltä tai muulta hoidosta vastaavalta lääkäriltä sekä kuntoutusta
antaneen neuropsykologin lausunto toteutuneesta kuntoutuksesta.
Käsittelyaika: Kuntoutusta tulee hakea ennen sen aloittamista. Poikkeustapauksissa hakemus
voidaan käsitellä 6kk takautuvasti. Vuoden 2020 kesällä käsittelyaika n. 5 vk
Lisää tietoa: Kelan etuusopas: Harkinnanvarainen kuntoutus
https://www.kela.fi/documents/10192/3239981/Harkinnanvarainen%20kuntoutus.pdf
Muut etuudet: Ensisijaiset etuudet kuten sairauspäiväraha, eläkkeet, lääke- ja matkakorvaukset,
työttömyysetuudet, opiskelun etuudet, asumistuki, toimeentulotuki, maksujen alennuksia sekä
harkinnanvaraiset avustukset
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Kuntoutusavustus (Kela)
Mikä: Taloudellinen tuki Kelan kuntoutuksen jälkeen työhön paluuseen.
Millä perusteella syntyy oikeus Kelan etuuteen: Jos on Kelan kuntoutuksen jälkeen mennyt työhön
aiempaa työtä pienipalkkaisempaa työhön, työharjoitteluun tai perustaa yrityksen. Kun ei ole
oikeutta työttömyysetuuteen tai koulutuspäivärahaan. Yleensä Kelan ammatillisena kuntoutuksena
myönnetyn kuntoutuksen, työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen tai nuoren
kuntoutusrahan jälkeen. Myöntäminen harkitaan aina yksilöllisesti. Ei oikeutta, jos on edeltävästi
ollut työeläkekuntoutuksessa, saa kuntoutuksen jälkeen työttömyyspäivärahaa tai TE-palveluiden
myöntämään starttirahaa.
Enimmäisaika: Kuntoutuksen jälkeen työhön palaamisen tueksi, kesto voi vaihdella 1–6 kk välillä.
Työsuhteen on oltava voimassa koko etuuden myönnön ajan. Määrään vaikuttaa edeltäneen
kuntoutusrahakauden päivien määrä sekä harkinta.
Etuuden määrä: Perustuu sitä edeltäneen kuntoutusrahan määrään ja on maksimissaan
kuntoutusrahan suuruinen. Jos avustuksella kompensoidaan tulojen tippumista kuntoutusta
edeltävältä ajalta, sen määrän arvioinnissa huomioidaan tulojen muutoksen määrä. Määrä harkitaan
aina yksilöllisesti. Voidaan myöntää täysimääräisenä yrityksen perustamisen tukemiseksi.
Omavastuu:
Erityispiirteitä: Kuntoutusavustus määritellään kertasuoritukseksi, mutta se voidaan maksaa osissa.
Mistä haetaan: Kelalta
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Kuntoutusavustushakemus sekä
selvitys, jolla perustellaan hakemusta. Selvitys voi olla esimerkiksi palkkatodistus, jos avustuksella
on tarkoitus täydentää palkkaa tai alkavaan yritystoimintaan liittyvä selvitys.
Käsittelyaika: Kuntoutusavustusta tulee hakea 4 kk kuluttua siitä, kun on viimeksi saanut
kuntoutusrahaa. Keskimääräinen käsittelyaika (kesällä 2020) 25 arkipäivää.
Lisää tietoa / ota yhteyttä / kuinka ohjata asiakasta selvittämään asia:
https://www.kela.fi/kuntoutusavustus
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Harkinnanvarainen kuntoutusavustus (Työeläkeyhtiö)
Mikä: Turvaa toimeentuloa kuntoutuksen alkamisen odottamisen ja kuntoutussuunnitelman
tekemisen ajalta, jos hakija ei voi saada ensisijaisia etuuksia.
Millä perusteella syntyy oikeus työeläkeyhtiön etuuteen: Myönteinen ennakkopäätös
työeläkekuntoutukseen, mutta jos hakijan pitää odottaa kuntoutuksen alkua tai
kuntoutussuunnitelman tekeminen on kesken. Hakija, joka ei ole oikeutettu sairaus- tai
työttömyyspäivärahaa eikä toimeentulotukeen on oikeutettu hakemaan avustusta.
Enimmäisaika: Voimassa olevan myönteisen työeläkeyhtiön ennakkopäätöksen ajalta, kun odottaa
kuntoutuksen alkua. Myönnetään pääsääntöisesti max. 3kk ajalle.
Etuuden määrä: Maksimissaan kuntoutusrahan suuruinen. Määrä harkitaan aina yksilöllisesti.
Omavastuu:
Erityispiirteitä:
Mistä haetaan: Työeläkeyhtiöstä
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Vapaamuotoinen hakemus, jossa
tulee olla perustelut ja mm. kertoa miksi ei voi saada sairaus- tai työttömyyspäivärahaa.
Käsittelyaika: Työeläkeyhtiö Ilmarisella n. 2 viikkoa
Lisää tietoa:
Muut etuudet: Ensisijaiset etuudet ja korotusosat, toimeentulotuet, muut avustukset ja maksujen
alennukset
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Työkyvyttömyyseläkkeet
Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan vanhuuseläkkeen, varhaistetun
leskeneläkkeiden lisäksi työkyvyttömyyseläkkeitä yli 16-vuotiaille.

vanhuuseläkkeen

ja

Kuntoutus on ensisijaista työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden. Kuntoutumisen ajalta eläkkeeseen saa
korotusta.
Oikeus kuntoutustukeen ja työkyvyttömyyseläkkeeseen käsitellään saman hakemuksen yhteydessä.
Jos hakee niitä työeläkeyhtiöstä ja Kelalta yhtäaikaisesti, työeläkeyhtiö toimittaa liitteet Kelalle.
Työeläke on osa Suomen lainsäädännöllä ohjattua sosiaaliturvaa. Työeläkevakuuttajia on Suomessa
useita. Eläkekassat, -säätiöt, -yhtiöt, Keva, Maatalousyrittäjien eläkekassa, Merimieseläkekassa ja
muita tahoja voi toimia tällä kentällä. Työeläkeyhtiöitä on neljä: Elo, Varma, Ilmarinen ja Veritas.
Keva huolehtii kunta-alan, valtion ja kirkon työntekijöiden työeläketurvaa. Lakisääteisen
työeläketurvan lisäksi työeläkekassa ja -säätiö voi tarjota myös vapaaehtoista lisäeläketurvaa.

Tässä osiossa esitellään:
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Kuntoutustuki (Työeläkeyhtiö)
Mikä: Työeläkeyhtiön määräaikainen työkyvyttömyyseläke, johon voi saada korotusosan
työeläkekuntoutuksen ajalta. Tarkoitus on tukea työssä jaksamista terveydentilan haasteiden
kanssa.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Sairaus tai vamma, joka on heikentänyt työkykyä
vähintään vuoden ajan ja aiheuttaa lähivuosina todennäköisesti työkyvyttömyyden uhan ja uhkaa
voidaan siirtää tai ehkäistä kuntoutuksen avulla. Tilanteissa, joissa työkyvyn arvioidaan parantuvan,
mutta sairaudesta toipumiseen kuluu yli vuosi eikä ole mahdollista saada sairauspäivärahaa tältä
ajalta. Hakijan ikä alle vanhuuseläkkeen, ollut vakiintuneesti työelämässä, voimassa oleva tai
enintään 3 vuotta sitten päättynyt työ-/yrittäjäsuhde ja kuntoutussuunnitelma katsotaan henkilön
tarpeisiin vastaavaksi. Ammatilliseen kuntoutukseen tulee olla ansiotuloja edeltäneen 5 vuoden
aikana 36 342,90 € (vuonna 2020) ja tulevan ajan eläkkeeseen ansiotulot tulee olla vähintään
18 171,45 € (vuonna 2020) edeltäneiden 10 vuoden ajalta. Kuntoutustarpeen arvioon vaikuttaa
henkilön ikä, koulutus, työkokemus, muu osaaminen, terveydentila ja ennuste sekä motivaatio.
Enimmäisaika: Myönnetään kuntoutussuunnitelmassa hyväksytyn kuntoutuksen ajalle
Etuuden määrä: Kuntoutustuki on työkyvyttömyyseläke. Määräytyy kertyneen eläkkeen ja tulevan
ajan eläkkeen perusteella. Kuntoutukseen osallistumisen ajalta sen laskennallinen määrä on
työkyvyttömyyseläke korotettuna 33 %. Lisäksi voi saada matkakorvauksia, korvauksia
majoittumisesta kuntoutuspaikkakunnalla sekä opintojen normikorvauksen. Ansiotulo, joka on max.
40 % edeltäneistä tuloista tai vuosittainen vähimmäismäärä ei vaikuta etuuden määrään. Pysyvä
kertakorotus, jos se on jatkunut 5 vuotta. Ikä vaikuttaa korotuksen määrään.
Erityispiirteitä: Yleisemmin työeläkekuntoutusta myönnetään ammatillisena kuntoutuksena, jonka
ajalta maksetaan kuntoutusrahaa (kts. seuraava). Kuntoutustuki alkaa yleensä sairauspäivärahan
jälkeen seuraavasta kuukaudesta. Haettava ajoissa. Kuntoutuja laatii kuntoutussuunnitelman itse ja
tarvittaessa kuntoutussuunnittelija (työeläkeyhtiön määrittämä asiantuntija) voi auttaa siinä.
Lähtökohtaisesti selvitetään ensin mahdollisuudet jatkaa nykyisessä työssä ja sen jälkeen
kouluttautumisen vaihtoehtoja. Samanaikaisesti voi hakea työkyvyttömyyseläkettä ja
kuntoutustukea - kriteerien täyttyminen määrittää kumpaan etuuteen saa mahdollisesti myönteisen
päätöksen. Eläkkeen aikana voi työskennellä, mutta jos tulot ylittävät kuukausittaisen
ansiotulorajan, voidaan eläke laittaa lepäämään 3–24 kk ajaksi. Myös
työkyvyttömyyseläkehakemuksella käsitellään kuntoutuksen mahdollisuuksia ja oikeus
kuntoutusetuuksiin (kts. työkyvyttömyyseläkkeet)
Mistä haetaan: Työeläkeyhtiöstä netin kautta tai lomakkeella.
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Lääkärinlausunto B, joka on max. 6 kk
vanha. Jos on, voi kuntoutussuunnitelman voi liittää jo hakemukseen. Suunnitelma tulee toimittaa
myönteisen ennakkopäätöksen saamisen jälkeen. Myönteisen päätöksen jälkeen tulee ilmoittaa
asiasta Verohallintoon ja hankkia ajantasainen verokortti.
Käsittelyaika: Kuntoutusoikeushakemukseen annetaan ennakkopäätös, joka on päätös voimassa 9
kk, jonka aikana kuntoutus tulee aloittaa. Tämän jälkeen päätös kuntoutussuunnitelman
tukemisesta ja päätös maksettavasta kuntoutustuesta ja sen korotuksesta. Käsittelyn tavoiteaika
määräaikaisen eläkkeen osalta 48 arkipäivää ja ammatillisen kuntoutuksen osalta 18 arkipäivää.
Lisää tietoa:
Muut etuudet: Työkyvyttömyyseläke, lapsikorotus (eläke), kansaneläke. Asumistuki,
toimeentulotuki, verotuksessa veronmaksukyvyn alentumisvähennys ja eläketulovähennys. Muut
avustukset.
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Työeläke (Työkyvyttömyyseläke)
Mikä: Etuus, jonka tarkoitus on taata kohtuullinen toimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden ja
perheen huoltajan kuoleman varalle.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Yli 16-vuotiaalle, alle eläkeikäiselle, jonka työkyky on
alentunut 60 %. Yli 60-vuotialla lievemmät arvioinnin perusteet. Työkyky arvioidessa tarkastellaan
lääketieteellisiä ja sosiaalis-taloudellisia ulottuvuuksia. Arvioidaan jäljellä oleva työkyky, koulutus,
aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat asiat. Arvion tekee
eläkevakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri, joka nojaa vakuutuslääketieteeseen,
vakuutuslainsäädäntöön ja vakiintuneisiin käytäntöihin. Hän tekee arvion yhteistyössä muiden
toimijoiden kuten terveydenhoidon ammattilaisten ja etuuskäsittelijöiden kanssa.
Enimmäisaika: Toistaiseksi
Määrä: Ansiosidonnainen. Eläkkeeseen tehdään pysyvä kertakorotus, jos se on jatkunut 5 vuotta.
Ikä vaikuttaa korotuksen määrään, nuorena eläkkeelle jääneille korotus on suurempi.
Työkyvyttömyyseläkkeellä voi myös työskennellä max. 40 % edeltävistä ansioista tai vuoden
vähimmäisrajaan asti ennen kuin tulo vaikuttaa eläkkeeseen.
Erityispiirteitä: Kaikki yli 16-vuotiaana tehty ansiotyö sekä tietyt sosiaaliavustuskaudet kerryttävät
eläkettä. Hakemus kannattaa laittaa vireille, kun on saanut 150 pv sairauspäivärahaa ja selvittänyt
kuntoutuksen vaihtoehdot. Hakemuksen yhteydessä työeläkeyhtiö arvioi kuntoutuksen
mahdollisuuksia ja voi saada myönteisen päätöksen kuntoutukseen, jos työkyvyn arvioidaan voivan
palautua (kts. kuntoutusetuudet). Jos tulot ylittävät ansaintarajan, voidaan eläkkeen maksu
keskeyttää, jättää eläke lepäämään 3–24 kk ajaksi tai muuttaa se osa-aikaeläkkeeksi.
Mistä haetaan: Haetaan Kelan ja Eläketurvakeskuksen yhteisellä lomakkeella. Yksityisellä puolella
toimijoita: työeläkeyhtiöt, -kassat ja -säätiöt sekä erityiseläkekassat tietyillä aloilla, julkisella
Keva. Jos samaan aikaan hakee etuutta Kelasta, työeläkeyhtiö toimittaa liitteet sinne.
Hakemiseen tarvittavat liitteet ja lausunnot: Lääkärinlausunto B, joka sisältää hoito- tai
kuntoutussuunnitelman ja on max. 6 kk vanha. Tiedot Kelan etuuksista sekä ansio- ja työhistoriasta
tarvitaan myös ja osan niistä työeläkeyhtiö voi hankkia suoraan muilta toimijoilta. Työnantajan
kuvaus työtehtävistä sekä työhön paluun mahdollisuuksista. Mahdolliset tapaturman tiedot.
Käsittelyaika: Käsittelyn tavoiteaika 48 arkipäivää. Esimerkiksi Ilmarisen keskimääräinen
käsittelyaika on vuonna 2020 n. 2 kk. Etuuspäätös voidaan tehdä enintään 6 kk takautuvasti.
Lisätietoa:
Muut etuudet: Lapsikorotus, kansaneläke. Ensisijaiset etuudet, toimeentulotuet, veronmaksukyvyn
alentumisvähennys, invalidivähennys kunnallisverotuksessa, eläketulovähennys
kunnallisverotuksessa, muut avustukset, eläkeläisten alennukset (tarvitsee todistuksen). Muut
avustukset.
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Kansaneläke (Työkyvyttömyyseläke)
Mikä: Kansaneläke voi olla joko työkyvyttömyyseläkettä 16–64-vuotiaalle, vanhuuseläkettä tai
varhennettua vanhuuseläkettä. Tässä puhutaan työkyvyttömyyseläkkeestä.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Yli 16-vuotiaan työkyvyttömyys, asunut Suomessa
vähintään 3 vuotta sen jälkeen, kun on täyttänyt 16 vuotta ja jos muut eläkkeet tai korvaukset
jäävät alle kansaneläkkeen tulorajan. Diagnosoitu sairaus, jonka arvioidaan aiheuttavan
työkyvyttömyyden. Työkyky on heikentynyt vähintään 60 % täydestä työkyvystä. Yleisen
työkyvyttömyyden määritelmän mukaan tarkoitetaan kyvyttömyyttä tehdä henkilöltä kohtuullisesti
odotettavaa työtä. Ammatillisella työkyvyttömyyden määritelmällä tarkoitetaan kyvyttömyyttä
tehdä oman alan tehtäviä. Arvion tekee Kelan etuuskäsittelijä sekä asiantuntijalääkäri. Arviossa
huomioidaan hakemuksen ja liitteiden lisäksi hakijan ikä, ammatti, koulutus, asuinpaikka,
mahdollisuudet saada osaamista vastaavaa työtä sekä miten kuntoutusmahdollisuudet on selvitetty.
Enimmäisaika: Toistaiseksi. Jos työkyky palautuu esimerkiksi parantumisen tai uuden ammatin
opiskelun myötä, oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen arvioidaan uudestaan.
Etuuden määrä: Työkyvyttömyyseläkkeenä saatavaan etuuden määrään vaikuttavat muut eläkkeet
ja tulot. Määrään vaikuttaa myös perhesuhteet (yksin asuvan tuki on perheellistä suurempi).
Etuuden saamisen aikana tehdylle ansiotulolle on ansaintaraja, johon vaikuttaa aikaisempien
tulojen määrä.
Erityspiirteitä: Työkyvyttömyyden perusteella voi yhtäaikaisesti hakea sekä työ- että
kansaneläkettä. Jos sairauspäivärahan enimmäismäärä tulee täyteen ennen kuin päätös
työkyvyttömyyseläkehakemukseen tulee, pitää ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi ja hakea
työttömyysturvaetuutta odotusajalle. Työttömäksi tulee ilmoittautua välittömästi sairauspäivärahan
päättymisen jälkeen, koska työttömyysturvaa ei makseta takautuvasti päiviltä, jolloin ei ole ollut
työtön. Suurempien tulojen ajalta eläkkeen voi jättää lepäämään 3–24 kk ajalta. Eläkettä saavan
hoitotukeen oikeutettu henkilö, joka jättää eläkkeen lepäämään tulojensa vuoksi saa siltä ajalta
ylintä vammaistukea 421,03 €/kk. Vaikka eläke olisi lepäämässä, henkilön mahdollinen asumistuki
on edelleen eläkkeen saajan asumistuen piirissä.
Mistä haetaan: Kela
Hakemiseen tarvittavat liitteet ja lausunnot: Hakemuksen tiedot sekä lääkärinlausunto, joista
ilmenee miten sairaus heikentää työkykyä nykyisessä työssä.
Hakemuksen käsittelyaika: Kelalla kesällä 2020 uusille hakemuksille n. 65 arkipäivää,
jatkohakemuksille n.27 arkipäivää
Lisätietoja: Kelan etuusopas
https://www.kela.fi/documents/10192/3241023/Ty%C3%B6kyvytt%C3%B6myysel%C3%A4ke.pdf
Muut etuudet: Lapsikorotus, ensisijaiset etuudet, ylin vammaistuki, toimeentulotuet,
veronmaksukyvyn alentumisvähennys, invalidivähennys
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Takuueläke
Mikä: Vähimmäiseläke, jonka tarkoituksena turvata pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka saa takuueläkkeeseen
oikeuttavaa eläkettä (esim. varhennettu vanhuuseläke, kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke),
tulot ovat alle tulorajan, on hakenut kaikkia muita eläkkeitä ja on asunut Suomessa yli 3 vuotta 16
vuotta täytettyään.
Enimmäisaika: Toistaiseksi
Etuuden määrä: Täysimääräinen takuueläke määritellään vuosittain. Takuueläkkeestä vähennetään
muut eläkkeet eikä sitä makseta, jos muiden summa ylittää vuosittain määritellyn summan. Muut
tulot kuten ansiotulot ja sosiaalietuudet eivät vaikuta eläkkeen määrään. Työkyvyttömyyseläkkeenä
maksettavasta summasta ei tehdä varhennusvähennystä.
Erityispiirteitä: Perustoimeentulotukea voidaan myöntää hakemuksen käsittelyajalle tulevaa
etuutta vastaan ja se vähennetään myöhemmästä etuuden maksusta. Jos henkilö on saanut
työttömyyskorvausta ja saa myönteisen eläkepäätöksen, maksaja voi periä suoritukset
eläkesummasta. Sama juttu sairauspäivärahan ja kuntoutustuen kanssa. Opintotuki voidaan myös
periä, jos opintotukilautakunta on jättänyt vaatimuksensa kaksi viikkoa ennen eläkkeen maksua.
Takuueläkkeestä ilmoitetaan opintotuen myöntäjälle. On hyvä tarkastaa verotus ja tarvittaessa
hankkia muutosverokortti.
Mistä haetaan: Kelalta
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Takuueläkehakemus ja selvitys
ulkomaisista eläkkeistä. Maahanmuuttajien määräaikaiseen työkyvyttömyyden vuoksi
myönnettävään takuueläkkeeseen selvitys työkyvystä GE 2.
Hakemuksen käsittelyaika: Vuoden 2020 kesällä n. 16 arkipäivää. Oikeus etuuteen syntyy sen
kuukauden alusta, kun siihen oikeuttava eläke alkaa. Hakemus voidaan harkinnalla käsitellä 6kk
takautuvasti ja erityisestä syystä jopa pidemmältä aikaa.
Lisää tietoa: Kelan etuusopas
https://www.kela.fi/documents/10192/3241238/Takuuel%C3%A4ke.pdf
Muut etuudet: Kansaneläke, perhe-eläke, eläkettä saavan hoitotuki, eläkkeensaajan
kuntoutumistuki, lapsikorotus (eläke), työttömyysetuudet, eläkkeen saajan asumistuki,
toimeentulotuet, veronmaksukyvyn alentumisvähennys, invalidivähennys ja eläketulovähennys
kunnallisverotuksessa,
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Osakuntoutustuki (Työeläkeyhtiö)
Mikä: Määräaikainen osatyökyvyttömyyseläke, jolla voidaan tukea työkyvyn palauttamista yhdessä
kuntoutuksen kanssa.
Millä perusteella syntyy oikeus: Työkyky on osittain heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi
vähintään vuoden ajan, eikä hakija ole eläkeiässä. Osatyökyvyttömyyden toteamisen jälkeinen
ansiotaso tulee olla max. 60 % työkyvyttömyyttä edeltäneestä ajasta. Tukea voidaan myöntää, jos
arvioidaan, että työkyky on palautettavissa hoidon tai kuntoutuksen avulla.
Enimmäisaika: Määräaikainen
Etuuden määrä: Puolet täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrästä
Erityispiirteitä: Etuuden saaminen ei edellytä työssäkäyntiä. Osakuntoutusrahaa voi saada, jos
työeläkekuntoutuksen aikana palkkatulot ylittää henkilökohtaisen ansaintarajan. Jos palkkatulot
ylittää ansaintarajan reilusti pitkältä ajalta ei ole oikeutta osakuntouturahaan, koska pärjää
taloudellisesti muutenkin. Ei edellytä sairauslomaa ennen osakuntoutustuen hakemista. Etuus
kerryttää eläkettä.
Haetaan: Työeläkeyhtiöiltä. Myös työkyvyttömyyseläkehakemuksella käsitellään kuntoutuksen
mahdollisuuksia ja oikeus kuntoutusetuuksiin (kts. työkyvyttömyyseläkkeet)
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet ja lausunnot: Lääkärinlausunto B, joka on max. 6 kk vanha,
työnantajan kuvaus työtehtävistä sekä työhön paluun mahdollisuuksista, omat mahdolliset
lisäselvitykset.
Hakemuksen käsittelyaika: Etuutta tulee hakea 3 kk ennen suunnitellun osa-aikatyön aloittamista.
Hakemukselle annetaan ennakkopäätös, joka on voimassa 9 kk ja sinä aikana voi järjestää
käytännön asiat.
Lisätietoa:
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Osatyökyvyttömyyseläke (Työkyvyttömyyseläke)
Mikä: Turvaa osatyökykyisen työssä pysymistä
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Työkyky on vähentynyt pysyvästi vähintään 40 % ja
työntekijä selviytyy kevyemmistä työtehtävistä tai osa-aikatyöstä. Osa-aikatyön puutuminen eli
työttömyys ei ole este osatyökyvyttömyyseläkkeen saamiselle. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle
siirtyvän yrittäjän on vähennettävä yrittäjätoimintaansa ja työtuloaan enintään 60 % kokoaikaisesta
työtulosta.
Enimmäisaika: Toistaiseksi
Etuuden määrä: Osatyökyvyttömyyseläke on puolet täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.
Erityispiirteitä: Etuutta voi saada, vaikka ei olisi työsuhteessa. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva
voi ilmoittautua työnhakijaksi TE-palveluihin ja työtön voi hakea etuutta. Tällöin
työttömyysetuudesta vähennetään osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä
voi työskennellä ja saada palkkatuloja max. 60 % edeltävistä tuloista tai vuosittaisen
vähimmäismäärän verran ilman, että se vaikuttaa eläkkeen määrään. Jos osatyökykyisen
toimintakyky heikkenee niin, että hänellä on mahdollisuus saada täyttä työkyvyttömyyseläkettä, voi
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen tapahtua suoraan. Siirtymän aikana voi olla myös
sairauspäivärahakausi.
Mistä haetaan: Työeläkeyhtiöistä. Myös työkyvyttömyyseläkehakemuksella käsitellään
osatyökyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutuksen mahdollisuuksia sekä oikeutta niihin.
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Lääkärinlausunto B, joka on max. 6 kk
vanha. Työnantajan selvitys työssä jaksamisesta ja työhön paluun mahdollisuuksista. Tiedot Kelan
etuuksista sekä ansio- ja työhistoriasta tarvitaan myös ja osan niistä työeläkeyhtiö voi hankkia
suoraan muilta toimijoilta.
Hakemuksen käsittelyaika: Vaihtelee. Esim. Ilmarisella keskimääräinen käsittelyaika 2020 n. 2 kk.
Lisää tietoa: Esimerkiksi Kevalta https://www.keva.fi/henkiloasiakkaalle/tietoaelakkeista/elakevaihtoehdot/osatyokyvyttomyyselake-ja-osakuntoutustuki/#1343f1b7
Muut etuudet: Lapsikorotus (eläke), ensisijaiset, toimeentulotuet, etuudet invalidivähennys
kunnallisverotuksessa, toimeentuloperusteiset sosiaalietuudet, muut avustukset. Voi hakea täyttä
työkyvyttömyyseläkettä, jos sen edellytykset täyttyy. Välissä voi olla sairauspäivärahakausia.
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Vammaisetuudet
Vammaisetuuksilla tuetaan vamman tai pitkäaikaisen sairauden kanssa elävien henkilöiden
selviytymistä arjesta ja hoitoon tai kuntoutukseen liittyvistä kustannuksista. Keskeistä on, että
vamma tai sairaus on alentanut henkilön toimintakykyä yli vuoden yhtäjaksoisesti, vaikeuttaa arjessa
pärjäämistä sekä itsestä huolehtimista ja aiheuttaa ylimääräisiä, mutta oleellisia kustannuksia.
Vammaisetuus voi tukea esimerkiksi pienituloista Kelan kuntouttavan psykoterapian kustannuksissa.
Vammaisetuuksia myönnetään jatkuviksi tai määräaikaisiksi pätkiksi.
Vammaisetuuden saamiseen eivät vaikuta muut tulot. Asiakas voi siis esimerkiksi siirtyä
kuntoutustuelta, osa-aikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle ja ansiotyöhön menettämättä etuutta.
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16 vuotta täyttäneen vammaisetuus
Mikä: Tavoitteena helpottaa vamman tai pitkäaikaissairauden kanssa elävän henkilön arkea, työtä
tai opiskelua.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Vähintään kolme seuraavista: lääkärin toteama vamma
tai pitkäaikaissairaus, toimintakyky heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan niin, että on
haasteita selvitä arjesta ja huolehtia itsestä ja vamman tai sairauden vuoksi aiheutuu olennaista
haittaa. On tuen tarvetta eli henkilö tarvitsee apua henkilökohtaisissa toimissa tai ohjausta ja
valvontaa arjen toiminnoissa kuten muistuttelua sekä patistelua. Voi olla esim. haasteita keskittyä
tarkkuutta vaativaan toimintaan. Sairaudesta tai vammasta aiheutuu kustannuksia.
Enimmäisaika: Etuus voidaan myöntää jatkuvaksi tai määräaikaiseksi. Jatkoa mahdollista hakea.
Etuuden määrä: Porrastettu kolmeen osaan eli perusvammaistukeen, korotettuun ja ylimpään
vammaistukeen. Toistuvat suuret erityiskustannukset kuten sairaanhoito- ja lääkekustannukset ja
kuntoutuksen maksut (esim. Kuntoutuspsykoterapia) voivat olla peruste korottaa etuuden määrä
perustasolta. Tulot ja omaisuus eivät vaikuta määrään, muut etuudet kannattaa tarkastaa.
Erityispiirteitä: Vammasta tai sairaudesta oleva haitta arvioidaan Kelassa tapaturma- ja
ammattitautilain mukaisen haittaluokituksen perusteella. Etuutta voi saada osa-aikaeläkkeellä.
Mikäli olosuhteissa kuten toimintakyvyssä tai kustannuksissa tulee muutoksia, on niistä ilmoitettava
itse Kelalle. Terapiakustannukset voidaan katsoa erityiskustannuksiksi, jos ne kestävät yli 6 kk.
Sairausvakuutuslain matkakorvausten omavastuut voidaan katsoa huomioitaviksi kustannuksiksi.
Toimintakykyä heikentävän sairauden lääkkeistä voidaan huomioida kustannuksena 50 €
alkuomavastuu vuoden lääkeostoksista.
Mistä haetaan: Kelalta
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Lääkärinlausunto C tai B (josta
ilmenee hakemukseen tarvittavat terveystiedot) ja on max. 6 kk vanha, selvitykset tai kuitit
vammasta/sairaudesta aiheutuneista kustannuksista. Etuutta haetaan samalla lomakkeella kuin
eläkettä saavan hoitotukea ja Kela ratkaisee, kumpaan on mahdollisesti oikeus. Etuuden
korotushakemukseen tarvitaan uusi lääkärinlausunto paitsi, jos korotusta haetaan vai
erityiskustannusten perusteella.
Hakemuksen käsittelyaika: Vuoden 2020 kesällä n. 29 päivää. Etuus voidaan myöntää harkinnalla 6
kk takautuvasti. Jatkohakemus määräaikaiselle etuudelle tulee toimittaa viim. 6 kk päättymisen
jälkeen.
Lisää tietoa: Kelan etuusopas
https://www.kela.fi/documents/10192/3239741/16%20vuotta%20t%C3%A4ytt%C3%A4neen%20vamm
aistuki.pdf
Muut etuudet: Ensisijaiset etuudet, harkinnan varaiset avustukset. Hoitoihin liittyviin
kustannuksiin, joita tämä etuus ei kata voi hakea toimeentulotukea.
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Eläkettä saavan hoitotuki
Mikä: Etuuden on tarkoitus tukea vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön arjen sujuvuutta,
toimintakykyä, kuntoutumista ja hoitoa.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Yli 16-vuotias, kokopäiväinen eläke tai kuntoutustuki
sekä vähintään kolme seuraavista: lääkärin toteama vamma tai pitkäaikainen sairaus, toimintakyky
on heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan, tuen ja ohjauksen tarve vamman/sairauden
vuoksi, ulkopuolisen avun tarve, sairaudesta tai vammasta koituvat ylimääräiset kustannukset.
Karkeasti perustason hoitotukeen tarvitaan viikoittainen avun tarve, korotettuun hoitotukeen
päivittäinen tuen tarve tai säännöllisiä kuukausittaisia erityiskustannuksia ja ylimpään hoitotukeen
tarvitaan ympärivuorokautinen tuen tarve.
Enimmäisaika: Myönnetään vuodeksi kerrallaan. Voi hakea jatkoa
Etuuden määrä: Etuus on porrastettu kolmeen tasoon: perushoitotukeen sekä korotettuun ja
ylimpään hoitotukeen. Muut kotimaiset tulot tai omaisuus ei vaikuta etuuden määrään. Mahdolliset
tapaturmiin liittyvät korvaukset on tarkastettava erikseen.
Erityispiirteitä: Madaltuneen toimintakyvyn lisäksi etuuden saajalla tulee olla avun tarvetta
henkilökohtaisissa toimissa tai ohjausta, kannustusta ja silmälläpitoa arjen toimintojen
suorittamisessa. Eläkettä saavan hoitotukeen oikeutettu henkilö, joka jättää eläkkeen lepäämään
tulojensa vuoksi saa siltä ajalta ylintä vammaistukea 421,03 €/kk.
Mistä haetaan: Kelalta
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Lääkärinlausunto C tai muu
lääkärinlausunto, jossa kuvataan sairaudesta tai vammasta johtuva toimintakyvyn heikkeneminen
sekä tuen tarve.
Käsittelyaika: Kesällä 2020 keskimääräinen käsittelyaika n. 29 arkipäivää
Lisää tietoa: https://www.kela.fi/elaketta-saavan-hoitotuki
Muut etuudet,: Vanhuuseläke, leskeneläke, työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki, eläkkeen saajan
asumistuki, asumistuki, perustoimeentulotuki, harkinnanvarainen toimeentulotuki
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Yrittäjyys, työttömyys ja opiskelu kuntoutumisen aikana
Yrittäjän etuudet
Yrittäjä on oikeutettu sosiaaliturvaan sairastumisen ja kuntoutumisen ajalta. Lisäksi yrittäjän
tuloihin vaikuttaa YEL-vakuutus.
Työttömyysetuudet
Työttömyysetuuksia ovat ansiosidonnainen päiväraha, peruspäiväraha, työmarkkinatuki. Lisäksi osaaikaisesti töissä oleva voi saada soviteltua päivärahaa. Vuorotteluvapaalla oleva saa
vuorottelukorvausta. Ennen kuin voi hakea etuutta pitää ilmoittautua ensin TE toimistoon
työnhakijaksi. Työttömyyden lisäksi työttömyysturvaan voi olla oikeus, kun odottaa päätöstä
kuntoutustuesta. Sairausloman jälkeen tulee heti ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi, jos ei ole
työkykyinen, työsuhteessa eikä siirry suoraan muulle kuntoutumisen ajan etuudelle. Työkyvyttömällä
henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Sairauspäivärahan, osasairauspäivärahan,
kuntoutustuen, laitoshoidon yms. aikana ei voi saada työttömyyskorvausta. Kuitenkin esimerkiksi
osatyökyvyttömyyseläkkeen saamisen ajalta sitä voi saada.
Opiskelun etuudet
Opintotuen muotoihin kuuluu mm. opintolainan valtion takaus, joka katsotaan tuloksi. Opintojen
aikaisina tuloina voi tämän lisäksi olla kuntoutuksen etuudet, työttömyysetuus sekä
aikuiskoulutustuki ja palkkatulot. Sairastuminen voi vaikuttaa ensisijaisiin opiskelun etuuksiin, jos ne
edellyttävät suoritusten kartuttamista. Sairauslomaa on hyvä hakea, jotta tukikuukaudet eivät kulu
eikä synny tilannetta, jossa Kela tekisi päätöksen maksetun etuuden takaisinperinnästä. Kuntoutuja
voi aloittaa opinnot kuntoutumis- tai työttömyysetuuksilla. Etuuksilla voidaan tukea myös opintojen
loppuun
saattamista.
Tässä osiossa esitellään:
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Yrittäjän etuudet
Yrittäjän
sosiaaliturvan
maksut
koostuvat
eläkevakuutusmaksuista,
sairausvakuutuksen
työtulomaksusta sekä mahdollisen palkkatulon mukaan työnantajan sosiaaliturvamaksuista.
YEL eli yrittäjän eläkevakuutus tulee ottaa heti yritystoiminnan alettua, viimeistään 6 kk sisällä
aloituksesta. Freelancereiden ja kevytyrittäjien tulee huolehtia vakuutuksesta kuin muidenkin
yrittäjien. Sen maksun määrään vaikuttaa toiminnan työtulo. Se pitää hankkia, jos työtulo ylittää
tietyn summan vuodessa. 2020 tämä summa on 7958,99 €/vuosi. Työtulon määrää voi itse arvioida ja
sen perusteella määräytyy maksut sekä etuuksien määrät. Laskureilla voi itse tarkastaa miten
työtulon määrä vaikuttaa sairauspäivärahaan. Arviolta 20 000–30 000 työtulojen perusteella maksettu
YEL-vakuutus kattaa riittävän toimeentulon sairastumisen työkyvyttömyyteen liittyen.
Sairastuessaan yrittäjä on oikeutettu Kelan sairauspäivärahaan huolimatta siitä, onko hänellä YELvakuutusta vai ei. YEL-vakuutetuilla omavastuuajan tuloa korvaa YEL-päiväraha, joka on esitelty
seuraavaksi. Ilman vakuutusta olevilla yrittäjillä sairastumisen omavastuuaika on sama kuin
palkansaajilla eli 1+9 arkipäivää.
YEL-vakuutusta ei tule päättää lyhyen sairausloman vuoksi. Ensisijaista on neuvotella laskuihin
maksuaikaa ja tarvittaessa muuttaa vakuutuksen työtuloa pienentynyttä työpanosta vastaavaksi.
Työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti. Jos sairausloma kestää useita kuukausia, tulee siitä ilmoittaa
vakuutusyhtiölle. Tällöin vakuutus voidaan päättää sairastumispäivään tai jäädä odottamaan
mahdollista eläkeratkaisua. Työhön palatessa tulee ottaa uusi YEL-vakuutus.
Sairastuessaan yrittäjä voi hakea sairauspäivärahan omavastuuajalle YEL-päivärahaa (kts. oppaasta
kohdasta sairausajan etuudet).
Yrittäjä on oikeutettu myös hakemaan osasairauspäivärahaa sekä kuntoutuksen etuuksia.
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Ansiopäiväraha
Mikä: Ansiosidonnainen korvaus työttömyydestä johtuvasta ansionmenetyksestä.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: 16–64-vuotias, joka on työtön, lomautettu, osa-aikatöitä
tekevä tai sivutoiminen yrittäjä, joka täyttää ehdot: on kuulunut työttömyyskassaan riittävän
kauan, on täyttänyt työssäoloehdon, maksanut jäsenmaksut ja ilmoittautunut työttömäksi
työnhakijaksi ja on työkykyinen. Voimassa ei saa olla työvoimapoliittisia lausuntoja, jotka estävät
maksamisen.
Enimmäisaika: Yleensä max. 400 pv viideltä päivältä viikossa. 300 pv, jos työhistoriaa alle kolme
vuotta. 500 pv, jos oikeus lisäpäiviin iän ja työhistorian vuoksi.
Etuuden määrä: Määräytyy työssäoloehdon täyttävien viikkojen veronalaisesta ansiotulosta. Osaaikaiselle työttömyyspäivärahaa maksetaan soviteltuna eli sen määränä vaikuttaa palkkatulo.
Palkkatyöhön liittyvien tulojen lisäksi määrään vaikuttavat muut etuudet.
Omavastuu: 5 täyttä työpäivää.
Erityispiirteitä: Työssäoloehto: 2 vuoden ja 4 kk aikana tulee olla töissä 26 viikkoa, joina
työtunteja on yli 18 h/vk. Työttömyyskassan jäsenyyden on pitänyt olla voimassa siltä ajalta, jolta
työssäoloehto lasketaan. Työttömyyspäivärahaa voi saada kuntoutusrahan päätöstä odottaessa.
Mistä haetaan: Ammattiliittojen työttömyyskassat, YTK
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Työttömäksi työnhakijaksi
ilmoittautuminen TE-palveluissa. Palkkatodistukset ja viikkotuntiselvitykset.
Käsittelyaika: Kesällä 2020 käsittely ruuhkautunut koronatilanteen vuoksi.
Lisää tietoa: Ammattiliittojen nettisivuilta.
Muut etuudet: Kulukorvaus (kuntouttavan työtoiminnan ajalta), liikkumisavustus, yleinen
asumistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaisetuus, lääke- ja matkakorvaukset, harkinnanvaraiset
kuntoutusetuudet, perustoimeentulotuki, harkinnanvarainen toimeentulotuki, muut avustukset,
veronmaksukyvyn alentumisvähennys, alennukset työttömyystodistuksella
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Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki
Mikä: Etuudet, jotka turvaavat työttömän työnhakijan toimeentuloa
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Yli 16-vuotias henkilö on ilmoittautunut työttömäksi
työnhakijaksi ja täyttää TE-toimiston työvoimapoliittiset edellytykset. Ei oikeutta
ansiopäivärahaan. Hakija ei saa sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi muita ensisijaisia etuuksia.
Hakija odottaa työkyvyttömyysetuuspäätöstä tai on saanut kieltävän päätöksen. Opiskelija voi
todentaa eroilmoituksella päättäneensä opinnot. Työttömyysetuuteen liittyy erilaisia karensseja,
jolloin etuuteen ei ole oikeutta. Peruspäivärahaan tulee täyttyä työssäoloehdon,
työmarkkinatukeen ei.
Enimmäisaika: Peruspäivärahan määrä on rajoitettu, työmarkkinatuen ei
Etuuden määrä: Vuonna 2020 peruspäivärahan määrä on 33,66 €/pv arkipäiviltä. Perusosaan
voidaan liittää lapsikorotus ja työsuhteen päättymiseen tai työllistymistä edistävään palveluun
osallistumiseen liittyviä osia kuten kulukorvausta. Etuuden määrään vaikuttavat etuudesta
vähennettävät sosiaalietuudet sekä huomioitavat ansiotulot. Työttömyysajalta seurataan
aktiivisuutta ja etuutta voidaan alentaa, jos hakijalla ei ole selvitettynä perusteita työnhaun
toimenpiteiden laiminlyömiselle. Asiakas voi saada muitakin tuloja ja esimerkiksi alle 300 €/kk
palkkatulot eivät vaikuta etuuden määrään. Tätä suuremmat summat sovitellaan Kelan ohjeen
mukaan. Lisäksi toiselle paikkakunnalle töiden vuosi muuttava voi olla oikeutettu
liikkumisavustukseen.
Omavastuu:
Erityispiirteitä: Työttömyysetuuden saamiseen voi syntyä este esimerkiksi alle 25-vuotiailla
ammattikouluttamattomilla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, jos he eivät ole hakeneet
kouluihin. Lisäksi irtisanoutuminen voi aiheuttaa karenssin, jolloin etuuteen ei ole oikeutta. Jos
työkyvytön nuori ei saa muita ensisijaisia sairastumiseen ja kuntoutumiseen liittyviä etuuksia, tulee
hakea toimeentulotukea. Kuitenkin esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisen ajalta
on oikeus työttömyyspäivärahaan. Jos henkilö ei noudata työllistymissuunnitelmaa ja ei esim. Saavu
TE-palveluiden velvoittaviin tapaamisiin, voidaan työttömyysetuutta alentaa.
Työkyvyttömyysetuuksien hakemisen ajalla ei ole aktiivisuusvelvoitetta eikä myöskään
työkyvyttömyyden tai vamman perusteella saatavan etuuden ajalta.
Mistä haetaan: Kela ja TE-palvelut
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Ilmoittautuminen työttömäksi
työhakijaksi TE-toimistoon. TE-toimiston työvoimapoliittinen lausunto lähetetään Kelalle.
Työttömyysetuushakemus lähetetään Kelalle. Työttömyysajan ilmoitukset noin kuukausittain
Kelalle.
Hakemuksen käsittelyaika: Hakemus voidaan käsitellä erittäin painavasta syystä 3 kk takautuvasti
sen vireille tulosta. Tällaisia syitä on usein hakijasta riippumattomat syyt kuten äkillinen sairaus tai
virheellisen tiedon saaminen. Etuutta voidaan maksaa ennakkoon.
Lisää tietoa: Kelan opas työmarkkinatukeen:
https://www.kela.fi/documents/10192/3239918/Ty%C3%B6markkinatuki.pdf
Kelan opas peruspäivärahaan:
https://www.kela.fi/documents/10192/3239584/Perusp%C3%A4iv%C3%A4raha.pdf
Muut etuudet: Lapsikorotus, korotusosa, liikkuvuusavustus, lääke- ja matkakorvaukset, 16 vuotta
täyttäneen vammaisetuus, harkinnanvaraiset kuntoutustuet, toimentuloperusteiset sosiaalietuudet
kuten asumistuki, diakoniatyön avustus, muut avustukset, veronmaksukyvyn alentumisvähennys,
alennukset palveluista työttömyystodistuksella
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Opintoraha
Mikä: Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulo opiskelun aikana.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Voimassa olevan opinto-oikeuden ajalta niin kauan kuin
tukikuukausia on käytössä. Etuuden saaminen edellyttää opintojen etenemistä. Etenemistä
seurataan.
Enimmäisaika: Niin kauan kun opinto-oikeus on voimassa ja opintotukikuukausia on jäljellä.
Etuuden määrä: Ikä, vanhempien tai asuinkumppanin tulot vaikuttavat opintotukeen ja
asumislisään. Opintotukeen kuuluvat opintorahan lisäksi, opintorahan huoltajakorotus, opintorahan
oppimateriaalilisä, opintolainan valtiontakaus (katsotaan tuloksi). Lisäksi opiskelija voi hakea
opintolainan korkoavustusta, opintolainavähennystä ja -hyvitystä.
Erityispiirteitä: Jos opinnot eivät etene sairastumisen vuoksi on hyvä selvittää psyykkisen
terveydentila. Jos sairaus vaikuttaa opintoihin yli 2 kk kannattaa lakkauttaa opintotuki ja hakea
sairauspäivärahaa, ettei opintotukikuukausia kulu. Lääkärin lausunnolla voidaan selvittää tilannetta
Kelalle ja pyytää takaisinperinnästä luopumista tai määrän kohtuullistamista. Jos nuori opiskelija
on saanut opintotukea 4kk ennen sairastumista, omavastuuaika sairauspäivärahalle on 10 päivää ja
sairauspäiväraha vähintään opintotuen suuruinen 55 päivää. Jos opiskelijalle maksetaan
sairauspäivärahaa, hän voi opiskella enintään 40 %. Opiskelijat ovat pääsääntöisesti yleisen
asumistuen piirissä paitsi, jos henkilö asuu oppilaitoksen asuntolassa tai ulkomailla. Opintotuki
voidaan periä takaisin siltä ajalta, jolla suorituksia ei ole kertynyt, jos opintotukilautakunta on
jättänyt vaatimuksensa kaksi viikkoa ennen eläkkeen maksua. Takuueläkkeestä ilmoitetaan
opintotuen myöntäjälle.
Mistä haetaan: Kelalta
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: opintotuki lakkautetaan Kelan
olosuhdemuutosilmoituksella.
Käsittelyaika: Kesällä 2020 etuuden keskimääräinen käsittelyaika on 8 arkipäivää. Aika vaihtelee,
riippuen paljonko hakemuksia saapuu. Etuuden voi hakea takautuvasti maksimi 6 kk ajalta.
Lisää tietoa: Kelan etuusopas https://www.kela.fi/documents/10192/3239899/Opintotuki.pdf
Muut etuudet: Yleinen asumistuki / opintotuen asumislisä, toimeentulotuet, muut avustukset ja
opiskelijan alennukset. Opiskella voi myös työttömyysturvalla (kts. seuraava sivu),
aikuiskoulutustuella, työsuhteessa oppisopimuksella sekä kuntoutuksen etuuksilla ja sairausloman
aikana.
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Omaehtoinen opiskelu työttömyysturvalla
Mikä: Taloudellinen tuki työllistymisen mahdollisuuksia edistävän koulutuksen ajalle.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Vähintään 25-vuotias työtön työnhakija, jolla työnhaku
on voimassa. TE-palveluien arvion mukaan koulutus parantaa mahdollisuuksia työelämässä ja ennen
opintojen aloittamista asia on kirjattu työllistymissuunnitelmaan. Opinnot voivat olla alemmat tai
ylemmät korkeakouluopinnot, nuoren lukio-opinnot, opintojen laajuus on 5 op/kk tai 25 h/viikko.
Opinnot voivat johtaa tutkintoon, tutkinnon osiin tai olla täydennyskoulutusta. Aiempien opintojen
jatkamista voidaan tukea, jos keskeytyksestä on kulunut vähintään vuosi.
Enimmäisaika: Max.24 kk, paitsi peruskoulun suorittamiseksi 48 kk.
Etuuden määrä: Se työttömyysetuuden määrä, johon hakijalla on oikeus (ansiosidonnainen tai
peruspäiväraha tai työmarkkinatuki)
Erityispiirteitä: TE-palveluihin tulee ilmoittaa opintojen etenemisestä. Ilmoitus tulee tehdä myös,
jos opinnot keskeytyvät kesimerkiksi sairausloman vuoksi. Jos määräaikaisen keskeytymisen jälkeen
jatkaa opintoja tulee siitäkin ilmoittaa TE-palveluihin. Mikäli ilmoitusta ei tee, kuluu opiskelun
tukikuukausia. Jos opintosuorituksista ei tule tietoa TE-toimistolle ja etuuden maksajalle, voidaan
maksettua tukea periä takaisin. Opiskelu voi kestää pidempään kuin etuudet enimmäisaika, silloin
etuus vaihtuu. Koulutus tulee hankkia itsenäisesti. Työttömyysetuudella voi opiskella myös
sivutoimisesti.
Mistä haetaan: TE-palveluihin tehdään ilmoitukset. Etuuden maksaa joko työttömyyskassa tai Kela
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot:
Hakemuksen käsittelyaika: Työttömyysetuudella opiskelu tulee olla kirjattuna työnhaun
suunnitelmassa ennen opintojen aloittamista.
Lisää tietoa: http://www.tepalvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html

70

Yleiset elämäntilanteeseen liittyvät etuudet
Elämäntilanteissa, joissa henkilön tai perheet tulot ovat pienet on muutamia yleisiä etuuksia, jotka
eivät liity sairastumiseen tai kuntoutumiseen. Ne täydentävät toimeentuloa.
Asumisen tuet
Asumistuella helpotetaan asumiskustannuksissa ja turvataan pienituloisten asumista. Näistä
etuuksista on hyvä mielenterveyspalveluiden työntekijöiden tietää muutamia keskeisiä asioita,
koska etuuden hakeminen ja tietojen päivittäminen on joskus oleellista esimerkiksi vuokravelan
syntymisen ehkäisemiseksi hoidon ja kuntoutuksen aikana.
Eri asiakasryhmien etuudet
Perheellisten etuudet ovat oma kokonaisuutensa. Niissä on muutamia tärkeitä kohtia, kun
selvitetään miten erilaiset etuudet vaikuttavat toisiinsa hoidon ja kuntoutumisen aikana.
Maahanmuuttajilla on pääsääntöisesti oikeus sosiaaliturvaan. Joihinkin etuuksiin liittyy erityisiä
järjestelyitä hakemuksen liitteisiin, etuuden kestoon ym. liittyen.
Toimeentulotuki
Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, jolla turvataan henkilön ihmisarvoiseen elämään
välttämätön toimeentulo. Se koostuu perustoimeentulotuesta sekä täydentävästä ja
ennaltaehkäisevästä toimeentulotuesta. Perustoimeentulotuki haetaan Kelalta ja harkinnanvaraiset
toimeentulotuet haetaan omalta asuinkunnalta. Kelalta perustoimeentulotukea hakiessa voi pyytää
siirtämään hakemuksen liitteineen kuntaan käsiteltäväksi.

Tässä osiossa esitellään:

Asumisen
etuudet
Eri
asiakasryhmien
etuudet
Toimeentulotuet

• Yleinen asumistuki
• Eläkkeen saajan asumistuki

• Perheellisten etuuksista erityishoitoraha ja
omaishoidon tuen hoitopalkkio
• Maahanmuuttajien etuudet

• Perustoimeentulotuki
• Harkinnan varainen toimeentulotuki: Täydentävä ja
ennaltaehkäisevä toimeentulotuki, hautausavustus
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Yleinen asumistuki
Mikä: Etuus on tarkoitettu helpottamaan pienituloisten asumiskuluja.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Asumistukea voidaan myöntää pienituloisille vuokra- ja
alivuokra-asuntoon, omistus- ja osaomistus- sekä asumisoikeusasuntoon. Tulot voidaan laskea joko
jatkuvana tulona tai keskiarvotulona. Palkkatuloista tehdään jokaiselle ruokakunnan jäsenelle 300 €
ansiotulovähennys eli palkasta huomioidaan todellista pienempi osuus tulona.
Enimmäisaika: Myönnetään yleensä vuodeksi kerrallaan. Vuositarkastuksella haetaan etuuteen
jatkoa.
Etuuden määrä: Määrään vaikuttavat ansio- ja pääomatulojen bruttosumma, perhekoko,
asuinkunta, asumismenot sekä henkilön perusomavastuu. Koska päätös tehdään seuraavalle 12
kuukaudelle, tulot arvioidaan keskiarvotuloina. Hakemuksen aikaisten tulojen tulee jatkua yli 3
kuukautta samana, jotta niiden perusteella voidaan tehdä arvio vuoden tuloista. Jos tulot
muuttuvat päätöksen voimassaolon ajalta, tulee tehdä tarkastus, jotta tukea myönnetään oikea
määrä tuloihin nähden. Määrä on 80 % hyväksyttävien asumismenojen ja perusomavastuun
erotuksesta. Määrää voi arvioida Kelan laskurilla. Etuus myönnetään ruokakunnittain ja
vuokrasopimuksittain. Eri asumismuodoissa huomioidaan etuuden myöntämisessä ja määrässä eri
asioita, koska esimerkiksi vuokratun ja omistuksessa olevan asunnon kulut ovat erilaiset.
Omavastuu: henkilön perusomavastuu.
Erityispiirteitä: Asumistuen tarkastus tehdään vuosittain tai henkilön tulee tehdä itse ilmoitus, jos
olosuhteet muuttuvat. Tällaisia muutoksia on mm. muutto uuteen asuntoon, tulojen nousu yli 400
€/kk tai laskeminen vähintään 200 €/kk, asumismenojen kasvu tai nousu 50 €/kk, syntyvä oikeus
eläkkeensaajan asumistukeen, ruokakunnan kokoon vaikuttavat muutokset siviilisäädyssä esim.
kihlaus tai ero, asunnon alivuokraus tai sen päättäminen. Jos asunnossa asuu muitakin kuin samaan
ruokakuntaan kuuluvia henkilöitä (esim. kimppakämppä), pitää asukkailla olla erilliset
vuokrasopimukset ja tilanteesta tehdä selvitys Kelalle.
Mistä haetaan: Kelalta
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Kirjallinen vuokrasopimus tai tiliote
tms., jolta selviää asumiskulujen määrä, jos ne poikkeavat sopimuksesta. Selvitys tuloista, jos niitä
on muita kuin palkkatulot tai Kelan ja työeläkeyhtiöiden etuudet. Selvitys asuntolainoista. Uuden
työsuhteen alkaessa työsopimus ja tarvittaessa lomakkeet ulkomailla asumiseen liittyen.
Hakemuksen käsittelyaika: Kesällä 2020 keskimääräinen käsittelyaika on 9 pv. Aika voi vaihdella
esimerkiksi vuoden vaihteessa tai koulujen alkaessa, kun hakemuksia on paljon. Etuus myönnetään
aina kuukauden alusta ja hakiessa se voidaan myöntää takautuvasti enintään yhden kuukauden
ajalle. Myös mikäli tarkastuksessa asumistuen määrä nousee, korotus maksetaan enintään 1 kk
takautuvasti.
Lisää tietoa: Kelan etuusopas
https://www.kela.fi/documents/10192/3239691/Yleinen%20asumistuki.pdf
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Eläkkeensaajan asumistuki
Mikä: Turvaa pienituloisten eläkettä saavien asumiskuluja
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Asumistukeen oikeuttavan eläkkeen saaminen, asuu
yksin tai puolison kanssa tai muut asunnossa asuvat saavat myös kyseessä olevaa etuutta.
Enimmäisaika: Päätös annetaan vuodeksi kerrallaan ja jatkumiseksi siihen tulee tehdä
vuositarkastus
Etuuden määrä: Määrä on hyväksyttävistä asumismenoista perusomavastuun ja tulojen mukaan
mahdollisesti määräytyvän lisäomavastuun erotuksesta 85 %. Määrää voi arvioida Kelan laskurilla.
Omavastuu: Perusomavastuu ja lisäomavastuu. Perusomavastuun määrä on kaikille sama,
lisäomavastuun vuositulorajat on määritelty perhesuhteiden mukaan.
Erityispiirteitä: Jos asuu puolison kanssa ja molemmat saavat eläkkeensaajan asumistukea, etuus
maksetaan puoliksi. Jos vain toinen puolisoista on oikeutettu etuuteen, se maksetaan hänelle. Jos
hakijan puoliso opiskelee, on syytä selvittää minkä asumisen etuuden piirissä ruokakunta on. Jos
asunnossa asuu muita henkilöitä, jotka eivät ole oikeutettuja tähän etuuteen, tulee hakea yleistä
asumistukea. Etuutta voi hakemisen yhteydessä saada takautuvasti 6kk ajalta. Asumistukea voi
saada vaikka eläke olisi lepäämässä.
Mistä haetaan: Kelalta
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Kirjallinen vuokrasopimus tai tiliote
tms., jolta selviää asumiskulujen määrä, jos ne poikkeavat sopimuksesta. Mahdollisesti selvitys
asunnossa asuvista muista henkilöistä.
Hakemuksen käsittelyaika: Kesällä 2020 n.20 arkipäivää
Lisää tietoa: Kelan etuusopas
https://www.kela.fi/documents/10192/3241219/El%C3%A4kkeensaajan%20asumistuki.pdf
Muut etuudet: Ensisijaiset ja harkinnanvaraiset etuudet sekä muut avustukset
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Erityishoitoraha
Mikä: Turvaa vanhemman ansionmenetystä alle 16-vuotiaan perheenjäsenen sairastumisen ja
kuntoutumiseen liittyvän hoitoon tai kuntoutukseen osallistumisen ajalta.
Millä perusteella syntyy oikeus: Vanhempi voi saada etuutta vaikeasti sairaan lapsen
lyhytaikaiseen sairaala- tai poliklinikkahoitoon tai kuntoutukseen osallistumisen perusteella. Myös
hoidon alun odottamisen ajalta, osastohoidon päättyessä tai muussa epävakaassa tilanteessa, joka
edellyttää lapsen valvontaa ja vaikeaan sairauteen liittyvän koulu- tai päivähoitokokeilun ajalta.
Jos lapsen sairaus edellyttää varalla oloa, voi siltä ajalta hakea etuutta. Etuuteen ei ole oikeutta,
jos saa hoidon ajalta palkkaa tai muuta Kelan maksamaa päivärahaa (erityis-, äitiys, isyys- tai
vanhempain raha tai sairauspäiväraha). Jos vanhempi saa esim. työttömyysetuutta, oikeutta
erityishoitorahaan ei ole. Etuutta ei voi saada sillä perusteella, että jää sairaan lapsen hoidon tai
kuntoutuksen ajaksi hoitamaan kotiin muita lapsia.
Enimmäisaika: Erityishoitorahaa voidaan maksaa saman sairauden vuoksi 1–60 arkipäivän ajalta. Jos
erityishoitorahan enimmäispäivät ylittyvät, voi psykiatrisessa hoidossa täyttyä painavat
lääketieteelliset syyt, joilla voi saada jatkoa 30 päivää. Etuus on lapsikohtainen.
Etuuden määrä: Määrä perustuu vanhemman vuosituloihin. Poikkeustilanteessa voi pyytää
tarkastelua edeltäneen 3 kk ajalta. Voi olla myös vähimmäispäivärahan suuruinen tai jos on sen
määrään muita vaikuttavia etuuksia myös sitä pienempi.
Omavastuut: Alle 16-vuotiaan lapsen sairastuessa vanhempi voi jäädä kotiin max. 4 päivän ajaksi ja
ajalta ei makseta etuuksia. Erityishoitorahassa ei ole omavastuuaikaa.
Erityispiirteitä: Erityishoitorahaa ei voi saada yhtä aikaa työttömyysetuuden kanssa.
Erityishoitorahaa ei voi saada, jos lapsi on hoidossa kodin ulkopuolella, paitsi joissain
poikkeustilanteissa, jotka edellyttävät kotona varallaoloa.
Hakemiseen tarvittavat lausunnot, liitteet ja selvitykset: Erityishoitorahaa haetaan
lääkärinlausunnolla D sekä selvityksellä kuntoutuksesta, sen lakiperusteista ja vanhemman
osallistumisen tarpeellisuudesta. Jos on palkkatyössä, tulee toimittaa kuntoutukseen tai hoitoon
osallistumisen ajalta työnantajalta palkattomuustodistus.
Käsittelyaika: Haetaan jälkikäteen 4 kk aikana hoitoon osallistumisesta. Syksyllä 2020
keskimääräinen käsittelyaika 15 arkipäivää.
Lisätietoa: Perheiden parissa työskenteleviltä yhteistyökumppaneita kuten perhetyö- ja
lastensuojelu, aikuissosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta.
Kelan etuusohje, erityishoitoraha:
https://www.kela.fi/documents/10192/3240637/Erityishoitoraha.pdf
Muut etuudet: Yleiset lapsiperheiden etuudet turvaavat arjen toimeentuloa. Näitä ovat:
äitiysavustus, äitiys/isyysraha, vanhempainraha, lapsilisä, kodinhoitotuki, yksityisenhoidon tuki,
joustava hoitoraha, elatustuki, elatusapuvelan maksuvapautus jne. Vanhempi voi saada myös
kuntoutusrahaa lapsen hoitoon ja kuntoutukseen osallistumisen ajalta. Ensisijaiset etuudet kuten
sairauden, kuntoutumisen, työttömyyden ja opiskelun etuudet. Lapsille tarkoitetut avustukset katso
sivu 39.
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Omaishoidon tuen hoitopalkkio
Mikä: Omaishoidon tuki on läheistä hoitavalle henkilölle myönnettävää määräaikainen palvelu ja
hoitopalkkio osa sitä. Tarkoitus edistää hoitoa, turvata hoidon jatkuvuus ja tukea omaishoitajan
työtä. Lisäksi tarjotaan sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluita.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden
tai vamman vuoksi kotioloissa hoivaa tai huolenpitoa ja hänen läheisensä on valmis vastaamaan siitä
tarpeellisten palveluiden avulla. Hoitaja on yi 18-vuotias ja terveys sekä toimintakyky vastaavat
omaishoidon asettamia vaatimuksia. Hoidettavan koti ja hoiva vastaavat vaatimuksia tukien
hoidettavaa ja etuuden myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. Säännöllistä
vuorohoitoa käyttävän hoidettavan tulee olla kotona vähintään 14 pv /kk.
Enimmäisaika: Hoitopalkkio myönnetään määräajaksi. Jos hoito keskeytyy hoidettavan
terveydentilan vuoksi tai muusta syystä, joka kestää yli 5pv kuukauden aikana, etuuden
maksaminen keskeytetään seuraavan kuun alusta.
Etuuden määrä: Hoitopalkkiolla on neljä hoitopalkkioryhmää. Määrä perustuu hoidon sitovuuteen
ja vaativuuteen. Palkkion vähimmäismäärä on suurempi, jos omaishoitaja estyy lyhytaikaisesti
hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana tekemästä omaa tai toisen työtä eikä hänellä ole tältä
ajalta suuria työtuoja, oikeutta erityishoitorahaan tai vuorottelukorvaukseen. Määrä voi olla edellä
mainittuja summia pienempi, jos hoidon sitovuus tai tarve on pientä tai hoitaja esittää siihen muun
syyn.
Erityispiirteitä: Omaishoidon tukeen kuuluu hoitopalkkion lisäksi hoidettavalle annetut palvelut,
omaishoitajan vapaat sekä omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon tuesta on laadittava kunnan
ja omaishoitajan välinen sopimus sekä sen liitteeksi hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoitaja ei
ole työsuhteessa kuntaan. Omaishoitosopimus voidaan irtisanoa tai purkaa, jos hoidettavan
terveydentilassa on sitä edellyttävää muutosta.
Mistä haetaan: Omalta asuinkunnalta kirjallisesti tai sähköisesti.
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Hakeminen kunnan lomakkeella.
Käsittelyaika: Hakemuksen jälkeen järjestetään kotikäynti, jonka aikana arvioidaan palvelun tarve,
sitovuus, omaishoitajan soveltuvuus sekä muut myöntämisedellytykset.
Lisää tietoa: RAHSKY: Vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon
myöntämisperusteet
https://www.ras.fi/sites/default/files/Liitetiedostot/Omaishoidon_tuen_myontamisperusteet_202
0.pdf
Muut etuudet: Ensisijaiset etuudet, erityishoitoraha (ei yhtä aikaa tämän kanssa), muut harkinnan
varaiset etuudet
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Maahanmuuttajien etuudet
Maahanmuuton taustalla on eri syitä kuten työperäinen maahanmuutto, kansainväliset opiskelijat,
pakolaisuus, perhesiteet ja paluumuutto. Sosiaalietuusjärjestelmä perustuu maassa asumiseen ja
maahanmuuttaja oikeutettu lähes kaikkiin sosiaaliturvaetuuksiin. Oikeus määräytyy oleskeluluvan
perusteella. Kotouttamissuunnitelma voidaan laatia yksittäiselle henkilölle tai perheelle ja siitä
vastaa kunta. Tarpeet saattavat koskea mm. lasten tai sairaiden ja vammaisten perheenjäsenten
hoitoa, koulutyön tukemista. Perheen suunnitelmat tehdään monialaisena yhteistyönä.
Maahanmuuttajien etuuksissa on muutamia erityispiirteitä. Kotoutumissuunnitelman ajalta
maksetaan työttömyysetuutta tai toimeentulotukea. Oikeus niihin menee lakien mukaan.
Ammattikouluttamattomalle työttömälle työnhakijalle, joka ei ole täyttänyt työssäoloehtoa on 21
viikon odotusaika työttömyysetuudessa. Odotusaika voi olla lyhyempi, jos hakija on ollut
ansiotyössä määritellyissä maissa. Työkyvyttömyyden vuoksi myönnetty määräaikainen takuueläke
käsitellään erillisillä lisäliitteillä.
Maahanmuuttajien etuuksien erityiskysymyksiin löydät tietoa ja apua asiakasryhmän palveluihin
erikoistuneilta yhteistyökumppaneilta.
Yleistä tietoa netistä mm. sivustoilta Kotouttaminen.fi
Palveluita tukena maahanmuuttajatyössä.
•

Aikuissosiaalityö: Aikuissosiaalityössä on maahanmuuttajien palveluista vastaava työntekijä
Linkki: http://www.ras.fi/maahanmuuttajien_palvelut

•
•

•
•

TYP (Työllistämisen yhteispalvelu) on TE-toimiston tuetun työllistymisen linjan palvelu,
joka toimii yhteistyössä aikuissosiaalityön kanssa. Mahdollisuus tuelle ja ohjaukselle.
TE toimiston palveluja maahanmuuttajille: Maahanmuuttajan ohjaus ja neuvonta,
alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja -koulutus
Linkki: http://www.tepalvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/kotoutumispalvelut/index.html
Maahanmuuttovirasto
Linkki: https://migri.fi/etusivu
Monikulttuurikeskus Villa Victor: Oulun kaupungin maahanmuuton ja monikult. palveluiden
asiantuntijaorganisaatio. Monikielinen ohjaus ja neuvontaa on suomen, englannin ja
arabiaksi kielellä ilman ajanvarausta ja 14 muulla kielellä aikataulun mukaisesti.
Linkki: https://www.infofinland.fi/fi/oulu/elama-oulussa/asettuminen-ouluun
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Perustoimeentulotuki
Mikä: Perustoimeentulotuki on tarkoitettu henkilöille, joiden muut tulot tai tuet eivät riitä arjen
välttämättömiin perusmenoihin. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Perustoimeentulotukea voi saada Suomessa asuva tai
oleskeleva henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin
menoihin. Ensisijaiset etuudet tulee hakea.
Enimmäismäärä ajassa: Kuukausi kerrallaan tai niin kauan, kun ei ole muutoksia tuloissa.
Etuuden määrä: Hakijan tukeen huomioitavien menojen ja tulojen/varojen erotus.
Toimeentulotuen perusosan lisäksi tukea voidaan myöntää asumisen kustannuksiin, vesimaksuun,
lämmitykseen, sähkölaskuihin, kotivakuutukseen, terveydenhuollon menoihin, välttämättömiin
muuttoon liittyviin menoihin. Perusosaan vaikuttaa myös perhekoko. Etuuden määrä on siis
yksilöllistä ja tilannesidonnaista.
Erityispiirteitä: Kaikki tulot ja varat huomioidaan myös muiden samassa taloudessa asuvien.
Toimeentulotuki on viimesijainen etuus ja sen hakijaa tulee ohjata selvittämään hänen oikeutensa
ensisijaisiin etuuksiin. Toimeentulotukea voidaan myöntää muiden etuuksien hakemusten
käsittelyajalle ja vähentää määrä myöhemmin maksettavasta summasta. Kelalta voi hakemuksen
yhteydessä tarvittaessa pyytää siirtämään hakemuksen kielteisen päätöksen osin liitteineen
käsiteltäväksi kunnan sosiaalitoimeen. Kunta käsittelee harkinnanvaraisen toimeentulotuen tarpeen
Kelan päätöksen jälkeen.
Mistä haetaan: Kelalta
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Hakijan tulee toimittaa kaikki
toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot. Tällaisia on mm. tiliotteet kaikista
perheenjäsenten tileistä, vuokrasopimus tai muu selvitys vuokran määrästä, toimeentulotuessa
huomioitavien menojen laskut yms. Kela listaa muut tarvittavat liitteet.
Käsittelyaika: 7 arkipäivä tai kuin kaikki liitteet on toimitettu Kelalle. Kiireellisissä tilanteissa
päätös pitää saada samana tai seuraavana päivänä ja rahat tulevat tilille noin kahden arkipäivän
kuluessa.
Lisää tietoa:
Muut etuudet: Ensisijaiset etuudet, harkinnanvarainen toimeentulotuki, diakoniatyön avustus,
ruoka-apu, muut avustukset
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Täydentävä toimeentulotuki
Mikä: Täydentävässä toimeentulotuessa huomioidaan hakijan eritysmenoja toimeentulon tai
itsenäisen suoriutumisen turvaamiseksi.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Harkinnanvarainen toimeentulotuki perustuu
sosiaalipalveluiden palveluntarpeen arvioon sekä kunnan linjauksiin. Myönteinen päätös perustuu
toimeentulotukilaskelmaan. Hakijalla voi olla myönteinen päätös valmiiksi tai syntyä oikeus
etuuteen, kun laskelmassa huomioidaan oleellisia erityisiä menoja. Linjauksesta voidaan myös
poiketa harkinnanvaraisuuteen liittyen perustellusti.
Enimmäisaika: Yleensä 1 kk kerrallaan, sille kuukaudelle, jolle tukea haetaan.
Etuuden määrä: Vaihtelee asiakkaan olosuhteiden ja tarpeiden mukaan. Määrään vaikuttaa mm.
ruokakunnan koko sekä kunnan määrittelemä etuuden soveltamisohje. Etuus voidaan suorittaa
esim. tilisiirtona hakijalle, laskuttajalle tai maksusitoumuksella ostopaikkaan. Kiireellisessä
tilanteessa hakijalle voidaan myöntää esimerkiksi maksusitoumus ruokaan tai lääkkeisiin.
Täydentävässä toimeentulotuessa huomioidaan kohtuullistettuina menoina mm. välttämättömät
asumisen tarvikkeet ja muuttoon liittyvät kustannukset sekä rästivuokrat, lastentarvikkeet ja
vaatemenot ja tapaamiset ja terveydenhoidon menot kuten terapiakustannukset.
Erityispiirteitä: Perustoimeentulotuki tulee olla haettuna tai vireillä Kelassa.
Mistä haetaan: Oman kunnan sähköisistä palveluista (Raahessa Nettirassi). Voi hakea
sosiaalitoimesta kirjallisesti tai suullisesti. Kelalta perustoimeentulotukea hakiessa voidaan myös
pyytää siirtämään hakemus ja liitteet kuntaan tarvittaessa.
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Kaikki välttämättömät tiedot, jotka
listataan hakemisen yhteydessä esim. tiliotteet, laskut ja tositteet maksuista.
Toimeentulotukihakemus voidaan kirjata suullisen keskustelun perusteella esim. puhelimitse, mutta
asiakkaan tulee toimittaa vaaditut liitteet. Toimeentulotukihakemus voidaan kirjata suullisen
keskustelun perusteella esim. puhelimitse, mutta asiakkaan tulee toimittaa vaaditut liitteet.
Käsittelyaika: Kiireelliset hakemukset tulee käsitellä viipymättä. Päätös tulee tehdä 7 arkipäivän
kuluessa hakemuksen, sen lisäselvitysten saapumisesta tai lisäselvityksien toimitukseen annetusta
eräpäivästä. Jos hakemus on puutteellinen, viranhaltija lähettää lisäselvityspyynnön, jossa on
kerrottu määräaika tietojen toimittamiselle. Jos hakemus koskee muuta aikaa kuin kuluvaa
kuukautta, päätös pitää saada sen ajankohdan alussa esim. hakemista seuraavan kuun 1.päivänä.
Lisää tietoa: RASHKY:n harkinnanvaraisen toimeentulotuen soveltamisohje:
http://dynasty.ras.fi/djulkaisu/kokous/2019308-8-1.PDF
Muut etuudet: Ensisijaiset etuudet, diakoniatyön avustus, ruoka-apu, muut avustukset
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Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki
Mikä: Etuus, jonka tarkoituksena on edistää sosiaalista turvallisuutta, itsenäistä selviytymistä,
ehkäistä syrjäytymistä sekä pitkäaikaista toimeentulotuesta riippuvuutta.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Harkinnanvarainen toimeentulotuki perustuu
sosiaalipalveluiden palvelutarpeen arvioon sekä kunnan linjauksiin. Riippumaton
toimeentulotukilaskelmasta eli voidaan myöntää myös tilanteissa, joissa hakijalla ei ole oikeutta
varsinaiseen toimeentulotukeen. Voidaan myöntää yleensä yllättävissä kriiseissä esim. äkillisen
taloudellisen tilanteen heikentymisen ongelmien lievittämiseen tai pitkäaikaisen toimeentulotuen
tarpeen katkaisuun, sähköjen uudelleen kytkentään tai muuhun sosiaalista turvallisuutta lisäävään
asiaan. Myös muihin tarkoituksiin.
Enimmäisaika: Yleensä 1 kk kerrallaan, päätös tehdään kuukaudelle, jolle tukea haetaan
Etuuden määrä: Vaihtelee asiakkaan olosuhteiden ja tarpeiden mukaan. Määrään vaikuttaa mm.
ruokakunnan koko sekä kunnan määrittelemä soveltamisohje. Etuus voidaan suorittaa esim.
tilisiirtona hakijalle, laskuttajalle tai maksusitoumuksella ostopaikkaan.
Erityispiirteitä: Perustoimeentulotuesta tulee olla Kelan päätös. Asiakas voi pyytää Kelaa
siirtämään hakemuksen tarvittaessa kuntaan, jolloin hakemus sekä liitteet toimitetaan
automaattisesti myös kuntaan käsiteltäväksi. Hakemus voidaan myös kirjata suullisen keskustelun
perusteella esim. puhelimitse, mutta asiakkaan tulee toimittaa vaaditut liitteet.
Mistä haetaan: Oman kunnan sähköisistä palveluista (Raahessa Nettirassi). Voi hakea
sosiaalitoimesta kirjallisesti tai suullisesti. Kelalta perustoimeentulotukea hakiessa voidaan myös
pyytää siirtämään hakemus ja liitteet kuntaan tarvittaessa.
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Kaikki välttämättömät tiedot.
Käsittelyaika: Kiireelliset hakemukset tulee käsitellä viipymättä. Päätös tulee tehdä 7 arkipäivän
kuluessa hakemuksen, sen lisäselvitysten saapumisesta tai lisäselvityksien toimitukseen annetusta
eräpäivästä. Jos hakemus on puutteellinen, viranhaltija lähettää lisäselvityspyynnön, jossa on
kerrottu määräaika tietojen toimittamiselle. Jos hakemus koskee muuta aikaa kuin kuluvaa
kuukautta, päätös pitää saada sen ajankohdan alussa esim. hakemista seuraavan kuun 1.päivänä.
Lisää tietoa: RASHKY:n harkinnanvaraisen toimeentulotuen soveltamisohje:
http://dynasty.ras.fi/djulkaisu/kokous/2019308-8-1.PDF
Muut etuudet: Ensisijaiset etuudet, diakoniatyön avustus, ruoka-apu, muut avustukset
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Toimeentulotuen hautausavustus
Mikä: Toimeentulotuki välttämättömiin hautauskustannuksiin
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Vainajalle on tehty perunkirjoitus ja vähäisien varojen
vuoksi syntyy oikeus toimeentulotukeen. Jos vainajan ja puolison yhteisellä omaisuudella ei voida
kattaa hautajaiskustannuksia tai puolisoilla on ollut avio-oikeuden poissulkeva avioehtosopimus.
Oikeutta avustukseen harkitaan, jos omaisuus ei ole heti realisoitavissa kustannusten kattamiseksi.
Enimmäisaika: Kertaluontoinen.
Etuuden määrä: Max. 1000 €. Kuolinpesän varat otetaan huomioon avustusta myönnettäessä.
Varoihin huomioidaan tilillä olevien rahavarojen lisäksi vainajan mahdollisesti realisoitava
omaisuus, josta hautauskustannukset ensisijaisesti tulee kustantaa. Huomioon otetaan myös
avioliitossa olleiden puolisoiden perunkirjaan merkityn yhteinen omaisuus, jonka turvin
kustannukset pitää ensisijaisesti kattaa. Lesken varoja ei huomioida, jos puolisoilla on ollut aviooikeuden poissulkeva avioehtosopimus. Välttämättömiin kustannuksiin huomioidaan
hautausavustuksessa hautaustoimiston laskulla olevat menot.
Omavastuu: Hautauskustannukset tulee ensisijaisesti kattaa perunkirjaan merkityn omaisuuden
turvin. Muistotilaisuus, kuolinilmoitus ja hautakivi eivät ole avustuksella tuettavia menoja.
Erityispiirteitä: Ennen hautausavustuksen hakemista tulee tehdä perunkirjoitus sekä selvittää
mahdolliset muut avustusta myöntävät tahot. Etuutta ei myönnetä vainajalta maksamatta
jääneisiin laskuihin, vaan ne kirjataan perunkirjaan velaksi tai hautauskustannusten jälkeen
jäävällä omaisuudella maksettaviksi.
Mistä haetaan: Toimeentulotukea haetaan vainajan nimellä Kelasta, joka siirtää hakemuksen
liitteineen kunnan sosiaalitoimen käsiteltäväksi.
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Haetaan paperilla
toimeentulotuenhakemuksella. Perukirja, pankkitilien saldotodistuksen kuolinpäivänä, selvitykset
hautajaiskustannuksista. Hakemukseen kirjataan vastuuhenkilön tiedot sekä hautauslaskun
maksajan nimi ja tilinumero.
Käsittelyaika: Toimeentulotuen käsittelyaika eli päätös 7pv sisällä hakemuksen saapumisesta. Jos
käsittelyä varten tarvitaan lisäselvityksiä, aika on pidempi.
Lisää tietoa: Perunkirjoitukseen liittyvissä asioissa auttaa oikeusaputoimisto. Hautausavustukseen
liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä sosiaalitoimeen.
Muut etuudet: Ennen hautausavustuksen hakemista tulee selvittää voiko avustuksia saada muilta
niitä myöntäviltä tahoilta; Henki- ja liikennevakuutus, valtionkonttori, ammattiyhdistys, potilas- ja
vammaisjärjestöt, työnantajan ryhmähenkivakuutus ym.
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Muut tuen muodot
Sosiaaliturvaetuuksien lisäksi on mahdollista saada lisää tukea taloudelliseen tilanteeseen, jos tulot
ovat pienet. Osa harkinnanvaraisista avustuksista perustuu pienituloisuuteen ja osa terveydellisiin
tekijöihin, jotka alentavat toimintakykyä.

Tässä osiossa esitellään:
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Maksujen alennukset ja luototukset
Vähävarainen henkilö voi hakea erilaisia maksujen alennuksia tai kohtuullistamisia. Kela voi tehdä
maksetuista etuuksista takaisinperintäpäätöksen, johon voi hakea muutosta esim. osoittamalla
työkyvyttömyyden. Pienituloinen voi myös hakea helpotusta opintolainan korkoihin.
Verokortin muutokset ansiotuloja ja etuuksia koskevien muutosten takia tulee tehdä.
Veroilmoituksessa voi hakea oikeutta veronmaksukyvyn alentumisvähennykseen sairauden vuoksi.
Pienituloiset voivat hakea yllättäviin menoihin kohtuullisia ja vastuullisia pienlainoja sekä
luototuksia.

Tässä osiossa esitellään:
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Sote-asiakasmaksujen alentaminen
Mikä: Asiakasmaksujen perimättä jättäminen ja alentaminen
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Jos sosiaalihuollon asiakkaalle jää kuukaudessa
käyttöönsä vähemmän varoja kuin mitä hän kohtuullisiin kuluihinsa ja menoihinsa tarvitsee eli
asiakasmaksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön
lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Joissain kunnissa edellytetään, että hakijalla
täyttyy toimeentulotuen myöntämisedellytykset.
Enimmäisaika:
Etuuden määrä:
Erityispiirteitä: Maksujen alentamista tai perimättä jättämistä tulee hakea ensisijaisesti
toimeentulotukeen nähden. Myöntämiseen voidaan edellyttää, että asiakkaalla tulee tulojen sekä
varallisuuden suhteen olla oikeus toimeentulotukeen, mutta päätöksessä tulee aina huomioida
asiakkaan etu.
Mistä haetaan: Oman kunnan sosiaalitoimistosta
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot:
Hakemuksen käsittelyaika:
Lisää tietoa:
Muut etuudet: Kaikki ensisijaiset sosiaalietuudet, perustoimeentulotuki, harkinnanvarainen
toimeentulotuki, muut avustukset
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Kelan takaisinperinnän kohtuullistaminen
Mikä: Kelan maksaman etuuden takaisinperinnästä luopuminen tai maksun alentaminen.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Kohtuullistamisharkinta tehdään aina Kelan
takaisinperinnän päätöksen yhteydessä, jos henkilö ei ole käyttäytynyt vilpillisesti. Toimintakyvyn
alenemisen vuoksi aikaisemmin maksetuista etuuksista voidaan hakea kohtuullistamista esim.
lääkärinlausunnon avulla. Virheellinen etuuspäätös voi myös johtaa liikamaksuun. Henkilön
tilanteessa huomioidaan sosioekonominen asema, perheellisyys, toimeentulon edellytykset, se onko
hän menettänyt käsittelyjen takia toisen etuuden, onko viranomaisten ym. toiminta johtanut
liikasuorituksen syntymiseen, henkilön oma selvitys taloudellisesta tilanteesta ja tulorekisterin
tiedot sekä tulojen pysyvyys. Pitkäaikainen toimeentulotuen asiakkuus kertoo heikosta
taloustilanteesta ja vaikuttaa kohtuullistamispäätökseen. Etuuden takaisinmaksu ei saa johtaa
toimeentulotuen tarpeeseen ja tällaisessa tilanteessa perintä voidaan keskeyttää. Velalliselle tulee
jäädä perinnän jälkeen käyttöönsä suojaosuus, jolla kattaa arjen menot.
Enimmäisaika: Etuuksia voidaan periä maksun alkamisesta lähtien tai maksimi 5 vuoden ajalta.
Osamaksusuunnitelman kesto riippuu takaisin maksettavan etuuden määrästä ja vaihtelee 12–36kk
välillä.
Etuuden määrä: Kohtuullistamisella voidaan päättää jättää liikasuoritukset perimättä kokonaan tai
alentaa määrää. Perinnän kuittauksen vähimmäismäärä on 30 €/kk tai 1/3 osa maksettavasta
etuudesta tai muista tuloista, josta perintää kuitataan. Suojaosuus huomioidaan ja velalliselle tulee
jäädä vuonna 2020 joka päivä käyttöönsä 22,63 €.
Erityispiirteitä: Jos liikamaksu on vähäinen (alle 150e) eikä ole toistuva, perintä voidaan jättää
tekemättä. Jos etuuspäätös on ollut virheellinen, se tulee oikaista ennen kohtuullistamista.
Opintotuessa on omia erityispiirteitä. Perintä hoidetaan kertasuorituksella, kuittaamalla samasta
tai toisesta etuudesta, osamaksusuunnitelmalla, perimällä veronpalautuksesta, vapaaehtoisen
velkajärjestelyn tai ulosoton kautta. Jos henkilön maksukyky muuttuu kohtuullistamispäätöksen
jälkeen, päätöstä ei muuteta, mutta maksueriä voidaan vaihtaa.
Mistä haetaan: Kelalta. Asiakkaan tulee itse hakea esim. osamaksusuunnitelman tekemistä
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Lääkärinlausunto
Hakemuksen käsittelyaika:
Lisää tietoa:
Muut etuudet:
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Veronmaksukyvyn alentumisvähennys
Mikä: Harkinnanvarainen veronmaksuvähennys ansiotuloista.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai
elatusvelvollisuuden vuoksi.
Enimmäisaika: Vähennyksen voi hakea edellisen vuoden veroilmoituksen yhteydessä takautuvasti.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä takautuvasti viidelle edeltävälle verovuodelle.
Etuuden määrä: Vähennyksellä on maksimisumma. Vähennyksen määrään vaikuttaa perhekoko ja
perheen tulot sekä sairauteen liittyvien menojen määrä. Määrään vaikuttavat myös perheen
muiden jäsenten tulot sekä varallisuus. Määrä lasketaan aina tapauskohtaisesti, laskemisen avuksi
on tehty myös taulukko. Pääsääntöisesti alentumisvähennystä ei myönnetä, jos tulot ylittävät
vuositulorajan. Vähennys voidaan myöntää osittaisena, jos tulot ylittävät osittaiselle määrälle
määritellyn vuositulorajan. Tulorajoja nostaa jokainen alaikäinen huollettava lapsi. Sairauskulujen
perusteella voi saada vähennystä, jos perheen yhteenlasketut sairauskustannukset ovat vähintään
niille määritellyn vuosittaisen minimisumman verran ja sairauskulut ovat samalla 10 % tuloista,
joista on vähennetty tulonhankkimiskustannukset.
Erityispiirteitä: Vähennystä ei tehdä verokortille, koska siihen vaikuttavat koko vuoden omat sekä
perheen tulot ja varallisuus.
Mistä haetaan: Verotoimiston sähköisestä palvelusta vähennykset voi hakea kahdelle edeltävälle
verovuodelle. Paperilomakkeilla 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset, ilmoituksen voi
kuitenkin tehdä viidelle vuodelle takautuvasti. Lomakkeita saa verotoimistosta.
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Ilmoituksessa tulee eritellä mitä
kustannuksia sairaudesta tai vammasta on koitunut niinä vuosina, joille vähennystä haetaan.
Käsittelijä voi pyytää lisäselvityksenä toimittamaan lääkärintodistusta tai kuitteja laskuista.
Sairauteen liittyviä kustannuksia voi koota esimerkiksi pyytämällä Kelalta tiedot
sairausvakuutuskustannuksista, kuntoutuspsykoterapian käyntimääristä (omavastuu huomioidaan).
Terveydenhuollon kustannukset kuten lääkärikäynteihin ja -lausuntoihin liittyvät maksutiedot voi
pyytää laskuttajalta. Ilmoitusta tehdessä kannattaa tarkastaa onko kaikki etuudet huomioitu
esimerkiksi työttömyyden tai työkyvyttömyyden osalta. Palkkatiedot ja tiedot Kelan etuuksista
verottajalla on tiedoissa.
Hakemuksen käsittelyaika: Ilmoitus tehdään verovuodelle takautuvasti. Oikaisuvaatimuksen
käsittelyaika on kesällä 2020 noin 12 kk.
Lisää tietoa: Verohallinto: Veronmaksukyvyn alentumisvähennys
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-javahennykset/veronmaksukyvyn-alentumisvahennys/
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Invalidivähennys verotuksessa
Mikä: Vähennys valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Henkilöllä on sairaudesta, viasta tai vammasta
aiheutunut pysyvä haitta, jonka haitta-aste on 30–100 %. Kaikki sairaudet otetaan huomioon eli
sairauden ei tarvitse olla elimen toimintaan liittyvä.
Enimmäisaika: Toistaiseksi voimassa oleva, huomioidaan verotuksessa vuosittain.
Etuuden määrä: Määrällä on maksimisumma valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa.
Vähennyksen määrä on invalidiprosentti täydestä määrästä tai työkyvyttömyyseläkkeen koko- tai
osa-aikaisuuden perusteella määräytyvä korvaus. Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä olevan haittaasteeksi ja vähennyksen määräksi on määritelty 100 %. Osa-aikaisesti työkyvyttömyyseläkkeellä
oleva on oikeutettu 50 % vähennykseen, ellei selvityksen perusteella haitta-astetta katsota
suuremmaksi. Jos ainoa tulot ovat eläketulot, vähennystä ei voi saada kunnallisverotuksessa.
Erityispiirteitä: Haitta-aste määritellään yleensä prosentteina. Invalidivähennystä myönnetään
puhtaasta ansiotulosta. Jos vähennykseen oikeutetulla henkilöllä ei ole valtionverotuksessa
huomioitavia tuloja, voidaan vähennys tehdä puolison verotuksessa.
Mistä haetaan: Verotoimistosta
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Lääkärinlausunto B, jota
täydennetään maininnalla haitan määrästä ja pysyvyydestä toimitetaan ensimmäisellä hakukerralla
esimerkiksi veroilmoituksen yhteydessä. Lääkärinlausuntoa ei tarvitse toimittaa, jos on
työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä, koska silloin vähennys lasketaan automaattisesti.
Jos haitta-aste muuttuu, tulee toimittaa uusi lääkärinlausunto.
Hakemuksen käsittelyaika: Esitäytetyn veroilmoituksen täydentämisen ja ajoissa palauttamisen
yhteydessä normaali käsittelyaika. Oikaisuvaatimuksena toimitetun ilmoituksen käsittelyaika 12 kk
kesällä 2020.
Lisää tietoa: Verohallinto: Mitä vähennyksiä voi hakea verotuksessa
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/ilmoita-jatarkista-vahennykset/
Muut etuudet: Eläketulovähennys kunnallisverotuksessa
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Opintolainan korkoavustus
Mikä: Kela voi tukea pienituloista maksamalla opintotukilain mukaisen opintolainan erääntyvät
korot kokonaisuudessaan ilman takaisinmaksuvelvoitetta.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Hakijan alhaiset tulot, syitä ei eritelty. Opintolainojen
korkoja ei pääomiteta ja korkoa syntyy kaikilta kuudelta puolivuotiskauden kuukaudelta. Ei edellytä
opintojen päättymistä. Ei kansalaisuutta tai asumista koskevia ehtoja.
Enimmäisaika: Max. 5 x 6 kk
Etuuden määrä: Puolivuotisjakson erääntyvät korot sekä koron maksuun liittyvät pankin perimät
ilmoituskulut. Samalla hakijalla voi olla useita eri pankkien opintolainoja, kaikki huomioidaan.
Omavastuu: Korkoavustukselle on määritelty tulorajat, joka on keskiarvo.
Erityispiirteitä: Maksetaan vain hakijan hakemuksesta. Korko voidaan maksaa pankkiin tai
hakijalle. Korot maksetaan kaksi kertaa vuodessa, puolivuosittain kesä- ja joulukuussa. Tähän ei
vaikuta onko hakija maksanut niitä kuukausittain.
Mistä haetaan: Kelalta. Ei käytössä verkkohakemusta, joten tehdään paperisena
korkoavustushakemuksen lomakkeella. Voi tehdä myös Kelan sähköisen palvelun viestiosion kautta.
Liitteeksi todistukset tuloista koronmaksupäivää edeltävien 4 kk ajalta.
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Liitteeksi hakijan tuloja koskevat
selvitykset muilta kuin Kelan etuuksien ja tulorekisterissä olevien palkkatietojen osin. Jos hakija on
maksanut korot itse kuukausittain, tulee niistä esittää kuitit.
Hakemuksen käsittelyaika: Hakemukset tulee laittaa puolivuotisjaksoja koskien viim. 2 kk jakson
päättymisestä.
Lisää tietoa: Kelan etuusohje https://www.kela.fi/documents/10192/3239861/Korkoavustus.pdf
Muut etuudet: Jos asiakkaan opintolainan maksu on estynyt ja Kela on suorittanut summan
pankkiin, voi asiakas hakea täyden työkyvyttömyyden (työkyvyttömyyseläke) perusteella vapautusta
Kelalta koko opintolainan takausvastuuperinnästä. Tällöin työkyvyttömyyden tulee olla pysyvää tai
kestänyt yli 5 vuotta.
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Sosiaalinen luototus
Mikä: Kunnan järjestämä kohtuuehtoinen luototus pienituloisille ja vähävaraisille. Tarkoitus on
ehkäistä syrjäytymistä, ehkäistä ylivelkaantumista sekä tukea itsenäistä suoriutumista. Luototuksen
tarjoaminen on kunnille vapaaehtoista.
Milloin syntyy oikeus etuuteen: Mikäli kunnassa on käytössä sosiaalinen luototus ja hakijan
taloudellisessa tilanteessa tämä katsotaan tärkeäksi. Kuntakyselyn mukaan noin 60 % luototuksen
saaneista ovat olleet palkansaajia ja luototuksia on myönnetty mm. Kulutus- ja ulosottovelkoihin
sekä talouden tasapainoon saattamiseen.
Enimmäisaika: Tuen määrä: Erityispiirteitä: Vuonna 2019 sosiaalinen luototus oli käytössä 30 kunnassa. Raahessa ei ole
myönnetty sosiaalisia luottoja.
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Pienlainat pienituloisille
Mikä: Pienlaina pienituloisille maksukykyisille, joille ei ole saatavilla kohtuuhintaista luottoa.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Meno tai hankinta, joka tulee maksetuksi kokonaan tällä
lainalla. Hakijalle lasketaan maksuvara. Käyttökohde voi olla esimerkiksi vuokravakuus,
muuttokulut, yksittäinen vuokrarästi, auton korjaus, kodinkoneet tai muu yksittäinen lasku, jos sen
maksamalla pysäytetään velkakierre.
Enimmäisaika: Laina-aika maksimi 2 vuotta. Lainaa voi hakea uudelleen, kun edellinen on
maksettu.
Etuuden määrä: Lainan määrä 200–2000 €. Lainan korko 4,5 % eikä muita kuluja. Takaisinmaksun
erä maksuvaran mukainen.
Erityispiirteitä: Pienlainaa ei myönnetä vanhojen velkojen järjestelyyn eikä pitkäaikaisiin talous- ja
velkaongelmiin. Lainaa ei voi saada, jos saa säännöllisesti toimeentulotukea. Taloustilanteen
muuttuessa lainan takaisinmaksun aikana voi hakea lyhennysvapaita kuukausia tai muuttaa
kuukausierää tilapäisesti tai pysyvästi. Maksuhäiriömerkintä ei estä lainan saamista, jos on
lyhentänyt velkoja säännöllisesti. Ulosotto on usein pienlainan este paitsi, jos siellä oleva summa
on pieni tai ulosotto on pian päättymässä.
Mistä haetaan: Takuusäätiöltä paperilla postin kautta
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Kopio henkilöllisyystodistuksesta,
pankkitiliotteet, tositteet tuloista, mahdolliset saldotodistukset veloista. Hakemus tulee olla
allekirjoitettu.
Hakemuksen käsittelyaika: Noin pari viikkoa. Jos lainaan tulee myönteinen päätös, rahat ovat
tilillä parin viikon päästä.
Lisää tietoa: Takuusäätiö https://www.takuusaatio.fi/palvelumme/takuusaation-pienlaina
Muut etuudet: Ensisijaiset etuudet, toimeentulotuet, avustukset.
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Takuusäätiön takaus
Mikä: Takaus yksityishenkilöille pankista haettaviin järjestelylainoihin velkakierteen
katkaisemiseksi.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Henkilöt, joiden velkaongelmat ovat ratkaistavissa
yhdistämällä lainat yhdeksi lainaksi. Hakijalla ei ole omia vakuuksia ottaa järjestelylainaa tai on
maksuhäiriömerkintä. Elämäntilanne ja tulot ovat jokseenkin vakaantuneet ja velkaantumisen syyt
esim. päihde- tai peliongelma ovat päättyneet. Velkoja tulee olla hoidettuna jo ennen takauksen
hakemista. Hakijalle lasketaan maksuvara, jota tulee riittää koko järjestelyluoton takaisinmaksun
ajaksi.
Enimmäisaika: Aina määräajaksi ja max. 8 vuotta.
Etuuden määrä: 2 000–34 000 €. Pariskunnilla yhteensä max. 45 000 €
Erityispiirteitä: Järjestelyn ulkopuolelle jää kaikki asuntolainat yms. toisin kuin kaikki
kulutusluotot kuuluvat sen piiriin. Takausta ei voi hakea yksittäiselle lainalle tai uusia hankintoja
varten. Jos taloustilanne muuttuu järjestelyn aikana, voidaan suunnitelmaa muuttaa.
Lainantakauksen ehtoihin kuuluu mm. Kaikki luottokortit lopetetaan, oman asunnon ja muun
perusturvaan kuuluvan omaisuuden saa pitää, mutta mökit ja muut pitää myydä, takaus ei vapauta
muita takaajia tai panttina olevaa omaisuutta.
Mistä haetaan: Takuusäätiöltä mielellään sähköisesti, sillä etätyö hidastaa papereiden käsittelyä
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Hakemuslomake ja muut tärkeät
kuten tuoreet todistukset tuloista ja menoista (myös luottokorteilta) ainakin viimeiseltä 3 kk:lta.
Ajantasaiset tiedot veloista eli saldotodistukset perintätoimistoilta. Lista löytyy Takuusäätiön
sivuilta.
Hakemuksen käsittelyaika: Kesällä 2020 käsittelyssä on 3 kk sitten jätetyt hakemukset ja jonossa
357 takaushakemusta. Perintätoimistojen saldotodistuksien saamiseen menee muutama viikko.
Lisää tietoa: Takuusäätiö https://www.takuusaatio.fi/hae-apua/talous-javelkaongelmat/sosiaalinen-luotto
Muut etuudet: Kaikki ensisijaiset etuudet, perustoimeentulotuki, harkinnanvarainen
toimeentulotuki
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Muut alennukset
Useissa palveluissa hinnat on määritelty tavallista pienemmiksi alennusryhmille. Tällaisia
alennusryhmiä ovat esimerkiksi eläkeläiset, työttömät ja opiskelijat. Alennuksia on mm. julkisessa
liikenteessä, liikuntamaksuissa, kansanopiston kursseilla, virkistys- ja kulttuuripalveluissa.
Myös kuuluminen johonkin yhdistykseen tai liittoon voi voi oikeuttaa alennuksiin. Usein myös
kaupallisten palveluiden asiakkaille on neuvoteltu alennuksia yhteistyökumppaneille.

Eläkeläiset
•

Pysyvällä eläkkeellä, myös työkyvyttömyyseläkkeellä, olevat saavat alennuksia
o Työeläkelaitoksen työeläkekortilla tai mobiilisovelluksella
https://www.keva.fi/henkiloasiakkaalle/elakkeensaajalle/todistukset/#aaf43561
o Kansaneläkkeen saajan kortilla tai hakemalla Kelalta kirjallisen todistuksen
kansaneläkkeen saamisesta. Todistuksen Kelalta saa palvelupisteeltä tai soittamalla
palvelunumeroon https://www.kela.fi/elakelainen-ja-alennukset

Työttömät
•

Todistus työttömyydestä on voimassa 3kk kerrallaan, jonka jälkeen se tulee tulostaa
uudestaan.
o Todistuksen voi tulostaa TE-palveluiden verkkosivuilta. https://www.tepalvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/usein_kysyttya/index.html#7.
Mistsaantodistuksentyttmyydest

Opiskelijat
•

Opiskelijat voivat todentaa kuuluvansa alennusryhmään
o Opiskelijakortilla. Kortti on usein opiskelijajärjestön jäsenille ja maksaa jonkun
verran. Kortti on voimassa, kun jäsenyys ja maksut ovat ajan tasalla. Käytössä voi
olla myös sähköinen opiskelijakortti.
o Todistuksen opiskelusta saa koululta ja se on voimassa 3kk kerrallaan.

Liittojen ja yhdistysten jäsenet
•

•
•

Jos asiakas kuuluu esimerkiksi ammattiliittoon tai johonkin harrastus- tai vertaisryhmien
yhdistyksiin, voi hänellä olla oikeus toimijan järjestämiin edullisiin tapahtumiin tai
alennuksiin yhteistyökumppaneilta.
Edut voi tarkastaa toimijoiden omilta verkkosivuilta.
Jäsenyys todistetaan usein jäsennumerolla tai -kortilla

Asiakkuudet
•
•

Joihinkin palveluiden asiakkuuksiin kuuluu etuja. Esimerkiksi asiakasomistajuus, pankin tai
vakuutusyhtiön asiakkuus yms. voi oikeuttaa alennuksiin heidän yhteistyökumppaneiltaan.
Edut voi tarkastaa palveluntarjoajien nettisivuilta
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Muut avustukset ja tuki
Kolmassektori ja seurakunnat tarjoavat monenlaista apua ja tukea taloudellisessa tilanteessa myös
mielenterveyskuntoutujille.
Avustuksia voi hakea mm. seurakuntien diakoniatyöstä sekä erilaisilta säätiöiltä ja yhdistyksiltä.
Ruoka-avun lisäksi tarjolla on avustuksia hankintoihin ja virkistäytymiseen esimerkiksi tuettujen
lomien kautta.
Loppuun kokosimme vielä järjestöjä ja nettisivuja, joista voi olla hyötyä
mielenterveyskuntoutujille. Näistä lähteistä on tarjolla niin tietoa kuin ohjaustakin.

Tässä osiossa esitellään:
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Diakoniatyön avustukset
Mikä: Seurakunnan diakoniatyöllä on mahdollisuus avustaa akuutissa hätätilanteessa. Tavoitteena
on, että taloudellinen avustus auttaa akuutin hätätilanteen yli.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Jos kaikki muut keinot on käytetty niin voi ottaa oman
alueen kirkkoon yhteyttä ja diakonissa voi järjestää harkinnalla apua esim. ruoka-, tai
vaateavustuksen tai kertaluonteisesti johonkin muuhun menon.
Etuuden määrä: Lisätietoa oman alueen avustuksista saat paikallisen seurakunnan verkkosivuilta,
seurakuntalehdestä tai soittamalla suoraan diakoniatyöntekijälle. Raahessa voi hakea
maksusitoumuksen ruokaan.
Erityispiirteitä: Ensin haetaan ensisijaiset etuudet sekä perustoimeentulotuki ja harkinnanvarainen
toimeentulotuki. Seurakunnan diakoniatyöntekijä keskustelee luottamuksellisesti raha- ja
velkatilanteesta. Diakoniassa autetaan ihmisiä erottelematta kyselemättä kirkon jäsenyyttä tai
uskontokuntaa. Diakoniatyön antama neuvonta ja keskustelutuki voi olla myös pitkäkestoista.
Talousongelmissa on hyvä ottaa aina ensin yhteyttä kunnan sosiaalitoimistoon tai velkaneuvojaan.
Seurakunnan diakoniatyöntekijä voi ohjata hakemaan palveluita ja etuuksia sekä auttaa
lomakkeiden täyttämisessä. Hän voi myös tarvittaessa lähteä mukaan neuvottelemaan muiden
tahojen kanssa.
Mistä haetaan: Evankelis- luterilaisen kirkon seurakunnasta omalta alueelta.
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Keskustelua varten on hyvä varata
tapaamisaika. Diakoni kertoo mitä tositteita tapaamiseen on hyvä ottaa mukaan asian käsittelyä
varten. Kyseessä voi esimerkiksi olla tiliote, etuuspäätökset ja maksamaton lasku.
Hakemuksen käsittelyaika:
Lisätietoa:
https://www.raahenseurakunta.fi/apua-ja-tukea/arjen-ongelmat
https://www.raahenseurakunta.fi/yhteystiedot/diakoniatyontekijat
Muita etuuksia: Ensisijaiset sosiaalietuudet, toimeentulotuet, maksujen alennukset ja vastuulliset
pienlainat, muut avustukset
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Ruoka-apu
Monet toimijat tarjoavat ruoka-apua pienituloisille. Seuraavassa taulukossa on Raahen seudun
ruoka-avun tarjoajia.

Palvelu

Mikä

Millaista ruoka-apua

Linkki

Oman alueen
evankelisluterilainen
seurakunta

Raahen seurakunta ja
diakoniatyö

Raahen
Vapaakirkko

Vapaakirkon diakoniatyön
keskusjärjestö on EU:n
vähävaraisten avun
toimenpideohjelman
kumppanuusorganisaatio

EU-ruokakasseja,
lämpimiä aterioita,
lahjoitus- ja
hävikkiruokaa tms.

https://viadia.fi/r
uoka-aputyo/

Helluntaiseuraku
nta

Helluntaiseurakunnan
diakoniatyö

Apua haastavassa
tilanteessa ja esim.
Ruokakasseja

http://www.raahe
hlsrk.com/muuttoimintamuodot/

Kohtaamispaikk
a Majakka ry

Vapaaehtoisten pyörittämä
kohtaamispaikka
Kauppakadulla

https://www.is.fi/
yritys/kohtaamisp
aikka-majakkary/raahe/10762068/

Raahen
vapaaehtoiset
(RaaVa ry)

Yhdistys, jonka
tarkoituksena on edistää
vähävaraisten ja
heikompiosaisten
hyvinvointia sekä tukea
tilapäisesti haasteellisessa
tilanteessa olevia.

Tarjolla ilmaista
aamiaista ja pientä
ruokaa arkisin. Voi
asioida anonyymisti ilman
etukäteen ilmoitusta tai
sitoutumista.
Yhdistys ottaa vastaan
ruokalahjoituksia ja
toimittaa niitä eteenpäin.
Myös kodin tavaroita,
vaatteita ym. saatavilla.

Raahen Psyyke

Raahen seudun
mielenterveysyhdistys,
jonka tavoitteena on
auttaa ja tukea
mielenterveyskuntoutujia
sekä heidän läheisiään.
Jäsenistö koostuu
vertaisista, ammattilaisista
ja muista kiinnostuneista.

Jäsenille ilmainen
puuroaamiainen arkisin
klo 8–10. Myös muita
etuja jäsenille liittyen
esimerkiksi
vertaistukeen,
ohjaukseen ja
koulutuksiin.

https://www.raah
enpsyyke.fi/

https://www.raah
enseurakunta.fi/a
pua-jatukea/arjenongelmat

https://www.ihimi
set.fi/toimija/raa
henvapaaehtoiset-ry/

https://www.raah
enpsyyke.fi/index.
php/jasenedut
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Tuetut lomat
Mikä: Tuettua lomatoimintaa, jonka tarkoituksena tarjota loma perheille sekä aikuisille, joilla ei
siihen muuten olisi mahdollisuutta. Lomilla tuetaan hyvinvointia.
Millä perusteella syntyy oikeus etuuteen: Kaikkien Suomessa asuvien haettavissa. Lomien
kohderyhmät ja ohjelmat vaihtelevat kattaen kaikki ikäryhmät (lapsiperheet, työikäiset, iäkkäät ja
erityisryhmät). Lomat myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein
hakemuksesta.
Enimmäisaika: Loma on yleensä kestolta 5 vrk. Voidaan myöntää enintään joka toinen vuosi.
Etuuden määrä: Loman kustannukset omavastuun ylittävältä osalta.
Lomavastuu: Lomilta peritään omavastuu, joka on 50–100 €/hlö koko lomalta. Matkakustannukset
tulee itse maksaa.
Erityispiirteitä: Lomia järjestetään eri puolilla Suomea. Lomia on ohjelmallisia sekä täysi- ja
puolihoidollisia. Lomahakemus on hyvä täyttää huolellisesti, koska se pisteytetään ja päätös
tehdään sen pohjalta. Kaikkia lomia voi hakea yhtäaikaisesti, mutta saada myönteisen päätöksen
vain yhteen.
Mistä haetaan: Lomajärjestöjen omien sivujen kautta tai paperisena. Järjestöjä on viisi:
Hyvinvointilomat, NASY - Naiset Yhdessä, Solaris-lomat, Maaseudun terveys- ja lomahuolto sekä
Svenska Semesterförbundet
Hakemiseen tarvittavat lomakkeet, lausunnot ja lisätiedot: Lomahakemus. Jokainen eri
taloudessa asuva täyttää oman hakemuksen, samaa taloutta kohtaan riittää yksi hakemus. Ei tarvita
liitteitä.
Hakemuksen käsittelyaika: Hakemukset lomille tulee toimittaa hakuaikana. Hakuaika päättyy 2–
3kk ennen loman alkua. Myönteisestä päätöksestä ilmoitetaan ajoissa.
Lisää tietoa:
https://www.lomajarjestot.fi/
https://hyvinvointilomat.fi/
https://www.nasylomat.fi/
https://www.solaris-lomat.fi/
https://mtlh.fi/
Muut etuudet: Omavastuuosuteen voi joissain tapauksissa hakea harkinnanvaraista
toimeentulotukea. Muita avustuksia virkistäytymiseen voi hakea niitä pienituloisille myöntäviltä
tahoilta, jotka kuvattu seuraavassa.
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Harkinnanvaraisia avustuksia
•

Kotimaan apu
Kenelle: Vaikeuksissa oleville ihmisille ympäri Suomea. Taloudellista, materiaalista ja
ruoka-apua. Sivustolla on esimerkiksi erilaisia keräyksiä, joihin kuka tahansa voi lahjoittaa.
https://kotimaanapu.fi/

•

Tukilinja
Kenelle: Eri syistä pitkäaikaisesti toimintarajoitteisille henkilöille. Apurahoja tukemaan
toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista elämää ja tasa-arvoa. Tavoitteena tukea
koulutusta, ammatillista kuntoutumista, yhteiskunnallista toimintaa tai harrastamista. Voi
hakea ympäri vuoden. Hakemuksessa esitettävä suunnitelma apurahan käytöstä ja tositteet
ruokakunnan tuloista. Määrä on tapauskohtainen, mutta yksilölle maksimi 5000 €.
https://www.tukilinja.fi/apurahat/

Avustuksia pienituloisille perheille, joissa alaikäisiä
•

Pelastakaa lapset ry
Kenelle: Eväitä elämälle -harrastusavustus on vähävaraisille perheille, jotka voivat olla
esimerkiksi pienituloisia tai velkaantuneita. Kuinka paljon: Harkitaan tapauksen mukaan,
maksimi 500 euroa
https://www.pelastakaalapset.fi/tukea-lapsille-ja-perheille/

•

Hope ry
Kenelle: Perheet, joissa on alaikäisiä lapsia voivat hakea ruoka -vaate avustusta sekä
harrastusmenoihin. Tyypillisimpiä perheitä ovat ne, joissa vanhemmat opiskelevat,
vanhempi on yksinhuoltaja tai vanhemmilla on isoja velkoja. Tuen täytyy mahdollistaa
harrastuksen jatkuminen. Kuinka paljon: Tapauskohtainen. Vuosittain myönnettävät
avustukset: noin 1 262 kpl.
https://hopeyhdistys.fi/kaipaan-apua/

•

Tukikummit
Kenelle: Paikallinen diakoniatyöntekijä tekee avustusratkaisun, jossa otetaan huomioon
perheen tulot ja menot. Avustus maksetaan kuittien perusteella. Kuinka paljon:
Tapauskohtainen. Keskimääräinen avustussumma on n. 900 euroa. Määrä: 600–700
kappaletta vuosittain. Hakuaika: Ympäri vuoden. http://www.tukikummit.fi/avustuksenhakeminen/

•

Jouluapua
Kenelle: Pienituloisille perheille
https://jouluapua.fi/tietoa-meista/
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