Sosiaaliturvan tarkistuslista
Suomen Parkinson-liiton kohdentama
Tähän asiakirjaan on koottu erilaisia sosiaalietuuksia, joihin Parkinsonin tautia sairastavat ovat
mahdollisesti oikeutettuja. Tältä listalta löydät pienen tietoiskun kustakin tuesta ja linkin, jota kautta saat
lisätietoa aiheesta. Summat koskevat vuotta 2014.
Suomen Parkinson-liitto on julkaissut eri sosiaaliturvaa koskevia oppaita, jotka löydät liiton kotisivuilta,
linkit myös tässä dokumentista. Yleisesti tietoa Parkinson tautiin sairastuneen kuntoutus- ja tukipalveluista
löytyy http://www.parkinson.fi/sites/default/files/kuntousustukip_parkinson.pdf
Lisätietoa ja apua hakemusten täyttämiseen saat mm. Suomen Parkinson-liiton järjestösuunnittelijoilta,
Kelasta ja sairaaloiden sosiaalityöntekijöiltä.
Järjestöjen kokoamayhteinen sosiaaliturvaopas löytyy osoitteesta http://www.sosiaaliturvaopas.fi
Muutama perushuomio:







Pitkäaikaiseen sairastamiseen liittyvät taloudelliset tuet eivät pääsääntöisesti ole tuloista ja
omaisuudesta riippuvia. Niiden tarkoitus on kompensoida sairauden haittaa ja kustannuksia. Ne
eivät myöskään vakuutuksen tapaan ole vahingonkorvauksia terveyteen kohdistuneesta riskistä.
Monet tässä esitellyt palvelut ja tukitoimet pyrkivät turvaamaan sairastuneen aktiivista itsenäistä
elämänotetta ja sosiaalista osallistumista, joiden säilyttäminen on tärkein haaste.
Pitää rohkeasti kysellä asioitaan ja pyytää kirjallisia suunnitelmia. Viranomaisilla on lakisääteinen
neuvontavelvollisuus.
Yhdistyksissä on voimaa, niiden toiminnan puitteissa voi jakaa tietoa ja kokemuksia. Kannattaa itse
olla aktiivinen toimija, voi vaikuttaa asioihin.
Lausuntojen ja hakemusten pitää olla huolella laadittuja, sillä usein toimintakyvyn vaihtelujen
kuvaaminen vaatii ylimääräistä vaivaa verrattuna perinteisiin vammaisuuden määritelmiin (esim.
raajan puuttuminen).
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Kelasta
Työssäkäyvälle

Eläkeläiselle

Parkinsonin tautia sairastavan työikäisen opas
http://www.parkinson.fi/sites/default/files/web_parki
nson_tyoikaisenopas.pdf

Eläkettä saavan hoitotuki
Eläkettä saavan hoitotuki tukee pitkäaikaisesti
sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan
selviytymistä, toimintakyvyn ylläpitämistä,
kuntoutusta ja hoitoa. Hoitotuki myös korvaa
osin heikentyneen toimintakyvyn aiheuttamia
kustannuksia.

Vammaistuki 16 vuotta täyttäneelle
16 vuotta täyttäneen vammaistukea ei myönnetä
vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä,
kuntoutustukea, yksilöllistä varhaiseläkettä tai
vastaavia ulkomaalaisia etuuksia nauttivalle. Näille
kohderyhmille voidaan sen sijaan myöntää eläkettä
saavan hoitotukea.
Vammaistuen tarkoituksena on helpottaa työssä,
opiskelussa ja jokapäiväisessä elämässä selviytymistä.
Heikentyneellä toimintakyvyllä tarkoitetaan
heikentynyttä kykyä huolehtia itsestään, selviytyä
välttämättömistä kotitaloustöistä ja selviytyä työ- ja
opiskelutehtävistä. Sairauden tulee lisäksi aiheuttaa
lääketieteellisesti arvioitua haittaa, avuntarvetta,
ohjauksen sekä valvonnan tarvetta ja/tai
erityiskustannuksia.
http://www.kela.fi/vammaistuki-aikuiselle
Sairausajan päiväraha
Alle vuoden kestävältä sairausajalta työntekijä voi
saada Kelasta sairauspäivärahaa työkyvyttömyyden
ajalta.
http://www.kela.fi/tyonantajat_sairauspaivaraha
Osasairauspäiväraha
Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea
työkyvyttömän työssä pysymistä ja paluuta työhön.
Osa-aikaisesta työskentelystä sovitaan työnantajan
kanssa. Kela maksaa osa-aikaisuuden ajalta
osasaurauspäivärahaa.
http://www.kela.fi/tyokyvyton-yli-10paivaa_osasairauspaivaraha

Tukea voi saada, kun toimintakyvyn katsotaan
olleen heikentynyt yhtäjaksoisesti vuoden ajan.
Heikentynyt toimintakyky tarkoittaa sairauden
tai vamman aiheuttamaa heikentynyttä kykyä
huolehtia itsestään (mm. ongelmat
pukeutumisessa tai peseytymisessä), tehdä
välttämättömiä kotitaloustöitä tai asioida
kodin ulkopuolella. Lisäksi sairauden tulee
aiheuttaa hakijalle avun, ohjauksen tai
valvonnan tarvetta tai vaihtoehtoisesti jatkuvia
erityiskustannuksia. Hoitotuessa on kolme
luokkaa: perus, korotettu ja ylin.
Perushoitotuessa (62,21 €/kk) avuntarve on
toistuvaa viikoittaista, korotetussa tuessa
(154,86 €/kk) päivittäistä aikaa vievää ja
ylimmässä luokassa (327,46 €/kk) jatkuvaa
ympärivuorokautista. Mikäli kustannukset ovat
tuen perustana, on sairaudesta aiheutuvien
jatkuvien ja toistuvien kulujen vuositasolla
oltava kuukautta kohti laskettuina tuen
suuruisia, esimerkiksi perushoitotukea
tavoitellessa vähintään 717 € vuodessa.
Hoitotukea varten tarvitaan lääkärinlausunto
C ja hakemus on KELAn lomake EV 256.
Tuet ovat verovapaita, tuloista ja
omaisuudesta riippumattomia. Ne eivät
vaikuta muiden tulosidonnaisten etuuksien
laskentaan. Takautuva maksuaika on 6
kuukautta.
http://www.parkinson.fi/sites/default/files/El%C
3%A4kett%C3%A4%20saavan%20hoitotuki201
4.pdf
http://www.kela.fi/elaketta-saavan-hoitotuki

Kuntoutusraha
Kela maksaa työelämään kuntouttavan kuntoutuksen
ajalta kuntoutusrahaa. Kuntoutusraha turvaa
toimeentuloa ajalta, jolloin ei pysty
työskentelemään.
http://www.kela.fi/kuntoutusraha
Yleinen asumistuki
Pienituloisille ruokakunnille maksettava tuki
asumismenojen vähentämiseksi
http://www.kela.fi/yleinen-asumistuki

Kansaneläke
Kansaneläkettä voi saada Suomen
sosiaaliturvan piiriin kuuluva henkilö, joka ei
saa lainkaan työeläkettä tai jonka työeläke jää
pieneksi.
http://www.kela.fi/kenelle-kansanelaketta
http://www.stm.fi/toimeentulo/tuet_ja_etuude
t/kansanelake
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Elinkeinotuki vammaiselle yrittäjälle tai
ammatinharjoittajalle
Tuki, jonka tarkoitus on tukea sairaan tai vammaisen
yrittäjän tai ammatinharjoittajan työn aloittamista
sekä työvälineiden hankintaa. Toiminnan jo
aloittaneet voivat saada tukea työvälineiden
hankintaan niiden tullessa henkilökohtaiseen
käyttöön ja ollessa sairauden tai vamman takia
tarpeellisia työn suorittamisessa.
http://www.kela.fi/tyoikaisille_elinkeinotuki
Vuorottelukorvaus
90-359 kalenteripäivää kestävää vuorotteluvapaata
voi hakea työntekijä, joka on työskennellyt ennen
vuorotteluvapaan alkamista 10 vuotta ja on ollut
saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti
vähintään 13 kuukautta. Vuorottelukorvaus on 70 –
80 % työttömyyspäivärahasta, johon hakija olisi
oikeutettu työttömänä ollessaan.
Vuorottelukorvauksen määrä riippuu työhistorian
pituudesta.
http://www.kela.fi/vuorottelukorvaus

Ammatilliset kuntoutuspalvelut
Kela järjestää henkilön työ- ja ansiokyvyn
tukemiseksi tai parantamiseksi taikka
työkyvyttömyyden estämiseksi tarkoituksenmukaista
ammatillista kuntoutusta, jos asianmukaisesti todettu
sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen
arvioidaan aiheuttavan lähivuosina vakuutetun työtai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien
olennaisen heikentymisen.
http://www.kela.fi/ammatilliset-kuntoutuspalvelut
http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/kuntou
tus/ammatillinen_kuntoutus

Takuueläke
Takuueläkettä maksetaan henkilöille, joiden
kokonaiseläke on pienempi kuin
takuueläkkeen täysi määrä. Takuueläkkeen
täysi määrä on 743,38 euroa kuukaudessa.
http://www.kela.fi/takuuelake

Eläkkeensaajien asumistuki
Suomessa vakinaisesti asuva pienituloinen voi
saada eläkkeensaajan asumistukea, mikäli on
65 vuotta täyttänyt tai saa eläkkeensaajan
asumistukeen oikeuttavaa eläkettä.
http://www.kela.fi/elakkeensaajan-asumistuki

Kuntoutus
Kelan kuntoutuksena järjestetään
pienimuotoisesti kuntoutumis- ja
sopeutumisvalmennuskursseja yli 65-vuotiaille
ja muille työelämästä poissa oleville henkilöille.
Kuntoutuksen tavoitteena on auttaa
selviytymään arjesta paremmin sairaudesta tai
vammasta huolimatta.n.
http://www.kela.fi/yli-65-vuotiaille

Kuntoutus
Kela järjestää vaikeavammaisen lääkinnällistä,
ammatillista tai harkinnanvaraista kuntoutusta.
Kursseja järjestetään kuntoutus- ja
sopeutumisvalmennuskursseina.
http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutus-jasopeutumisvalmennuskurssit

Yleisiä
Lääkekorvaukset
Jakautuvat peruskorvausluokkaan ja kahteen erityiskorvausluokkaan. Parkinsonin taudin lääkkeet ovat
käytännössä 100% erityiskorvattavia (KELA -kortin koodi 110). KELA -korvattavien lääkekulujen
omavastuiden vuotuinen ns. lisäkorvauksen raja n 610 €. Kattosumman täyttymisen jälkeen lääkkeet
korvataan kokonaan kyseisen kalenterivuoden loppuun lukuun ottamatta pientä omavastuuta.
Lääkärin – ja hammaslääkärin palkkiot
Kela maksaa yksityislääkärin palkkioista vahvistetun korvaustaksan mukaisen korvauksen. Korvaus on
useimmiten pienempi kuin lääkärin palkkio, kuitenkin mikäli palkkio on korvaustaksaa pienempi, maksetaan
korvausta enintään lääkärin palkkion verran.
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http://www.kela.fi/sairaanhoito_laakarinpalkkiot
Matkakorvaus sairaus- ja kuntoutusmatkoista, matkakatto
Yksityiseen tai julkiseen sairaanhoitoon, raskauteen ja synnytykseen liittyvistä matkoista voi saada Kelalta
matkakorvausta kulujen ylittäessä omavastuuosuuden, 14,25 € yksisuuntaiselta matkalta. Korvaus
suoritetaan myös Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen perustuvista matkoista
kuntoutukseen. Ne kerryttävät maksukattoa, 242,25 €, jonka jälkeen omavastuuosuutta ei peritä
http://www.kela.fi/matkat

Kunnasta
Kunnalla on järjestämisvastuu sille lakisääteisesti määrätyistä palveluvelvollisuuksista. Kunta voi järjestää siis
seuraavia tukia melko vapaasti haluamillaan tavoilla. Kunnan palveluista saat lisätietoa kotikuntasi
sosiaalitoimesta.
Sosiaalitoimen on aloitettava palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittely viimeistään 7. arkipäivän sisällä
yhteydenotosta. Palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, siinä kartoitetaan asiakkaan
ja hänen perheensä elämäntilanne ja tarpeet ja sosiaalityöntekijä kertoo kunnalliseen palvelujärjestelmän
palveluista. Suunnitelma ei kuitenkaan ole juridisesti sitova ja palveluja tulee anoa erikseen.

Vaikeavammaisten vammaispalveluja:
Alla luetellut vammaispalvelut ovat lakisääteisesti vaikeavammaisille subjektiivisia oikeuksia. Kunnalla on
velvollisuus järjestää näitä palveluja määrärahatilanteesta huolimatta.
Kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen
Kunta on velvollinen järjestämään kuljetuspalvelut vaikeavammaisille, joiden ei voida vammansa tai
sairautensa vuoksi katsoa kohtuuden rajoissa kykenevän julkisten joukkoliikennevälineiden käyttöön. ns.
taksikortti mahdollistaa vapaa-ajan ja asiointimatkat taksilla, silloin kun, kuten laissa mainitaan, hakija ei
kykene ”käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia”. Hakemus ja
lääkärinlausunto toimitetaan kotikunnan vammaispalveluun. Matkoja myönnetään 18 yhdensuuntaista
matkaa kuukaudessa, omavastuu on bussitaksan suuruinen ja matkat voi ulottaa asiointialueelle (yleensä
koti- ja rajanaapurikuntiin).
http://www.parkinson.fi/sites/default/files/Vaikeavammaiset%20ja%20kuljetuspalvelut2014.pdf
Palveluasuminen
Palveluasumisella tarkoitetaan asuntoa ja itsenäiseen asumiseen liittyviä palveluja. Kunta on velvollinen
järjestämään palveluasumispalveluita henkilölle, jolla on sairautensa takia vaikeuksia asua ilman avun saantia.
Velvollisuudesta säädetään tapauksesta riippuen sosiaalihuoltolaissa tai vammaispalvelulaissa
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/asuminen/
Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
Kunnan velvollisuuksiin kuuluvat mahdollisten muutostöiden toteuttaminen asiakkaan kotona. Mikäli kotona
liikkuminen ja muu omatoiminen suoriutuminen on vaikeutunut sairauden tai vamman myötä, on kunnan
korvatta asiakkaalle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta
aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, ne ovat harkinnanvaraisia. Muutostöitä voivat olla esimerkiksi ovien
leventäminen, luiskien rakentaminen tai kiinteiden kalusteiden ja rakennus- sekä sisustusmateriaalien
muuttaminen.
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/asuminen/asunnonmuutostyot/
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Henkilökohtainen avustaja
Henkilökohtaisen avustajan tarkoituksen on auttaa vaikeavammaista henkilöä selviytymään sellaisista
toimista, joihin tämä ei itsenäisesti kykene. Henkilökohtainen avustaja on tarkoitettu avustamaan
päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä
sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/henkilokohtainen-apu/

Harkinnanvaraisia vammaispalveluja
Alla luetellut vammaispalvelut ovat kunnan harkinnanvaraisia palveluita. Kunta toteuttaa näitä
määrärahojensa rajoissa ja voi tarvittaessa hylätä näitä koskevat hakemukset.
Kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elamantuki/kuntoutus/sopeutumisvalmennus/

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
Terveyskeskusten apuvälinelainaamoista on saatavilla päivittäisessä elämässä tarvittavat apuvälineet. Tällaisia
voivat olla esimerkiksi tuolien korokkeet ja kävelykepit.
Ylimääräiset vaate- ruokavalio- sekä erityiskustannukset
Sairaus voi aiheuttaa vaikeuksia pukeutumisessa. Helpommin puettavat vaatehankinnat saattavat olla
kalliimpia, jolloin kunnalta voi hakea tukea hinnan erotuksesta. Sama pätee myös ruokavaliosta koituviin
lisäkustannuksiin sekä muihin mahdollisiin lisäkustannuksiin.
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elamantuki/toimeentulo/erityiskorvaukset/
Kotipalvelut, kotihoito
Kotipalvelut tukevat asiakkaan itsenäistä selviytymistä kotona. Palvelu perustuu hoito- ja
palvelusuunnitelmaan. Maksu määräytyy tulojen ja käyntimäärien mukaan. Kotihoiota on pienituloisenkin
mahdollisuus hankkia. Kotipalvelun tarkoituksena on avustaa arkipäivän askareissa ja henkilökohtaisissa
toiminnoissa, esimerkiksi hygieniasta huolehtimisesta. Kotihoidon resurssit kuitenkin suuntautuvat
raskaaseen perushoitoon, joten siivous, kaupassakäynti ja ulkoiluapu rajautuvat useimmiten pois. Palvelujen
käynnistämistä pyydetään ottamalla yhteyttä asuinalueen avopalvelunohjaajaan. Mikäli kunta tuottaa
sosiaalipalvelujen lisäksi perusterveydenhuollon palvelut, voidaan kotipalveluihin yhdistää kotona
toteutettavia sairaanhoitopalveluita.
http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/kotipalvelut

Tukipalvelut
Tukipalvelut ovat palveluita, joilla pyritään edistämään asiakkaan itsenäistä asumista. Tukipalveluja ovat
esimerkiksi siivous- ja ateriapalvelut, kuljetuspalvelut sekä kauppa- ja asiointipalvelut.
http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/kotipalvelut/tukipalvelut

Yleisiä
Omaishoidon tuki
Omaishoidon tuki on omaishoitajalle annettavaa harkinnanvaraista tukea, johon kuuluvat hoidettavalle
annettavat palvelut, omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio ja vapaa-aika sekä omaishoitoa tukevat palvelut.
http://www.parkinson.fi/sites/default/files/omaishoito-opas%202013.pdf
http://omaishoitajat.fi/
Hoivatakuu
Kaikilla 75 vuotta täyttäneillä on oikeus kiireettömissä tapauksissa päästä hoivatarpeen arviointiin 7
arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.
http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/toiminta/neuvonta/pieni_palveluopas/hoivatakuu/
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Talous- ja velkaneuvonta
Kunnilta on saatavissa talous- ja velkaneuvontaa tilanteissa. Mikäli taloutesi on muuttunut äkillisesti tai
huomaat, että lainataakka on käymässä kestämättömäksi. Internet-linkin takaa löydät kuluttajaviraston haun
kunnallisista talous- ja velkaneuvojista. Sivustolta haetaan neuvojaa kotikunnan perusteella.
http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/velkaneuvo.aspx
Sosiaaliasiamies
Sosiaaliasiamies auttaa tilanteissa, joissa julkisista palveluista saatu kohtelu tai palvelu on ollut huonoa.
Sosiaaliasiamiehet ovat kuntakohtaisia ja heidän yhteystietonsa saa kunnalta.
http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/asiakkaanoikeudet/asiamies

Kunnan terveystoimesta
Kunnan terveydenhuollon lääkäri laatii yhdessä kuntoutujan kanssa yksilöllisen kuntoutussuunnitelman,
johon kirjataan kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö. Siihen kirjataan esim. kuntoutusneuvonta, potilaan
toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi, tarvittavat terapiat, apuvälinepalvelut,
sopeutumisvalmennus ja kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa.

Hoitotakuu, hoitoketjut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä
Hoitotakuun mukaan terveydenhuollon asiakkaan on päästävä hoitotarpeen arviointiin kolmessa
arkipäivässä yhteydenotosta sekä tarpeelliseen toimenpiteeseen kolmen kuukauden päästä.
Erikoisterveydenhuollossa vastaavat aikarajat ovat arvioinnin ja tutkimuksen osalta 3 kuukautta
yhteydenotosta sekä kuusi kuukautta tarpeellisille toimenpiteille.
Apuvälineet
Terveydenhuolto tarjoaa lakisääteisesti asiakkaalle tämän tarpeen mukaisia ilmaisia apuvälineitä. Apuvälineitä
voi kunnasta riippuen tiedustella terveyskeskusten apuvälineyksiköistä, alueellisista apuvälinekeskuksista tai
fysio- ja toimintaterapiayksiköistä.
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/vammaispalvelujen-kasikirja/apuvalineet/apuvalinepalvelujen-tyonjako/
Kotisairaanhoito
Sairaanhoitoa on mahdollista saada myös kotona. Palvelu on maksutonta, mikäli tarpeen aiheuttajana on
vamma tai sairaus, johon sovelletaan vammaispalvelulakia. Muista syistä järjestettävästä kotisairaanhoidosta
peritään terveystoimen palveluhinnaston mukainen asiakasmaksu.
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-fi/konsultointi/asuminen/kysymys-vastaus?groupId=ea241ac4-09b9-4a03b51c8d5275b47492&announcementId=4e2feb61-17de-48ad-a4e1-2e3d1368af8c#.UZozPrVM9yw
Kunnallinen terveydenhuollon maksukatto
Kunnallisesta terveydenhuollosta ei maksukaton, 679 €, täytyttyä peritä maksua muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta. Asiakkaan on itse seurattava kunnallisen terveydenhuollon kustannuksiaan ja säilytettävä
alkuperäiset maksukuitit. Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palvelut pääosin maksutta
Lääkekustannuksien vuosittainen maksukatto on 610 €, jonka jälkeen ostettavista lääkkeistä peritään 1,50 €
suuruinen omavastuuosuus.
http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/asiakasmaksut/terveydenhuollon_maksukatto
Potilasasiamies
Jokaisessa kunnan terveydenhuoltoa tarjoavassa yksikössä on oltava potilasasiamies. Potilasasiamies neuvoo
ja avustaa potilasta tämän oikeuksissa ja avustaa esimerkiksi muistutusten laatimisessa. Potilasmiehen
velvollisuuksiin kuuluu potilaan oikeuksien edistäminen.
http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/asiakkaanoikeudet/asiamies
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Verotoimistosta
Veronmaksukyvyn alentumisvähennys
Mikäli asiakkaan veronmaksukyky on sairauden takia olennaisesti heikentynyt, voi hän anoa
harkinnanvaraista veronmaksukyvyn alentumisvähennystä. Menettelyssä puhtaasta ansiotulosta vähennetään
tietty summa, kuitenkin enintään 1 400 €. Tarvittaessa verottaja voi pyytää nähdäkseen tositteita vammasta
tai sairaudesta aiheutuneista kuluista.
http://www.vero.fi/fiFI/Henkiloasiakkaat/Vuokratulot/Verohallinnon_yhtenaistamisohjeet_vuodel(25909)#2.14Veronmaksukyvyn
alentumisvhennys_
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/toimeentulo/verotus/
Kotitalousvähennys
Hoiva- tai hoitotyötä ostettaessa suoraan yksityisiltä palveluntuottajilta, voidaan palveluihin soveltaa
verotuksen kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennys on henkilöltä enintään 2 000 € ja pariskunnilta 4 000
€ vuodessa. Kotitalousvähennystä saa yritykseltä ostettaessa 45 % palvelun kustannuksesta sekä suoraan
henkilöä palkattaessa 15 % palkkakustannuksesta sekä työnantajan sivukulut. Kotitalousvähennyksen
omavastuu on 100 €. Kotitalousvähennyksen voi tehdä palvelun maksaja.
https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys
Invalidivähennys
Mikäli vamman haitta-aste on yli 30 % on henkilö oikeutettu verotuksen invalidivähennykseen. Vähennystä
haetaan liittämällä haitta-asteen osoittava lääkärintodistus veroilmoitukseen. Vähennys myönnetään eri
tavoin valtiollisessa ja kunnallisverotuksessa.
Osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö on oikeutettu 50 % invalidivähennyksen ja
työkyvyttömyyseläkkeellä oleva 100 % vähennykseen. Vähennystä on oikeus anoa takautuvasti viiden
vuoden ajalta.
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/toimeentulo/verotus/

Te-toimistosta
Palkkatuki, palkkatukiseteli
Mikäli työttömällä työnhakijalla on vaikeuksia sijoittua työmarkkinoille, voidaan tälle myöntää palkkatukea.
Palkkatukea voidaan myöntää erityisesti, mikäli työntekijän työmarkkina-asemaa häiritsee vamma tai sairaus.
Työ- ja elinkeinotoimisto harkitsee palkkatuen myöntämisen tapauskohtaisesti
http://www.mol.fi/mol/fi/01_tyonantajat/06_2rekrytoinnin_tuki/02_palkkatuki/index.jsp
Työolosuhteiden järjestelytuki työnantajalle
http://www.mol.fi/mol/fi/03_koulutus_ura/04_ammatillinen_kuntoutus/01_toimenpiteet/index.jsp
Työkokeilu
Työkokeilulla selvitetään työttömän työnhakijan ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai toimia
työmarkkinoille palaavan tukena. Työkokeiluun osallistuvalle maksetaan kokeilun ajalta työttömyysetuutta
sekä 9 tai 18 euron kulukorvaus osallistumispäivältä kokeilusta riippuen.
http://www.mol.fi/mol/fi/01_tyonantajat/06_2rekrytoinnin_tuki/04_tyollisyysavustus/index.jsp
Työkykykartoitukset ja –tutkimukset
Huomioithan, että työkykykartoituksia ja –tutkimuksia saa myös muilta toimijoilta.
Työllisyyspoliittinen avustus ELY-keskuksesta.
Avustuksen tarkoitus on parantaa työttömien työnhakijoiden ja vajaakuntoisten työllistymistä. Yhdistyksille,
säätiöille, kunnille, kuntayhtymille ja sosiaalisille yrityksille myönnettävä tuki avustaa 50 – 100 %
viranomaisen hyväksymistä liittyvistä kokonaiskustannuksista.
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Poliisilaitokselta
Vammaisen pysäköintilupa
Poliisi myöntää vammaisen pysäköintiluvan vaikeasti vammaiselle henkilölle tai tämän kuljettamista varten.
Hakemusta varten tarvitaan 2 valokuvaa, täytetty pysäköintilupa hakemus sekä lääkärintodistus, joka
osoittaa sairauden tai vamman laadun.
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/0/37BC5B01825F85BBC2256BCA0036ACA3?opendocument

Tullista
Autoveronpalautus
Autoveropalautusta voi hakea auton tarpeen laadusta riippuen 60 – 80 % invalidi.
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/julkaisut_ja_esitteet/asiakasohjeet/autoverotus/autotiedostot/001.pdf
Veronhuojennus
Mikäli autoveropalautuksen ehdot eivät täyty, voidaan veroalennusta harkita tehtäväksi
veronhuojennuksena. Veronhuojennusta käsiteltäessä huomioidaan erityisesti vamman liikkumista
hankaloittava laatu, auton tarpeellisuus, sekä perheen taloudellinen ja muu sosiaalinen tilanne.
http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/autoverotus/veronpalautus_invalideille/

9

