sosiaaliturvaa

lapsiperheille ja
nuorille

Reumasairauksiin sairastuneiden
lasten ja nuorten perheet tarvitsevat yleensä tietoa ja tukea sairauden kanssa selviämiseen.
Reumaliittoon kuuluu 150 paikallisyhdistystä. Paikallisyhdistyksiltä
voi saada tietoja esimerkiksi oman
kunnan palveluista tai vertaistukea
sairauden kanssa pärjäämiseen.

Kela maksaa lääkekorvauksia
kolmessa korvausluokassa. Peruskorvaus on 40 % lääkkeen hinnasta
tai viitehinnasta, alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta tai
viitehinnasta. Ylempi erityiskorvaus
on 100 % lääkkeen hinnasta tai
viitehinnasta, mutta asiakas maksaa
4,50 euron omavastuun jokaisesta
ostamastaan lääkkeestä.

Reumaliitto on koonnut Sosiaaliturvan Suunnistuskartan lapsiperheille
ja nuorille. Se kertoo, mitä palveluja
ja tukia on olemassa sekä ketkä niitä
tarjoavat. Tuen tarjoajilta kannattaa
kysyä rohkeasti lisätietoa.

Maksat vuosittain itse korvattavista
lääkkeistäsi korkeintaan lääkekaton verran eli 605,13 euroa. Tämän täyttymisen jälkeen jokainen
korvattava lääke maksaa sinulle
omavastuuosuuden eli 2,50 euroa.

Kannattaa muistaa, että perheet
voivat olla oikeutettuja myös yleisiin
tukiin. Ne on listattu kattavasti Reumaliiton kokoamaan Sosiaaliturvan
Suunnistuskarttaan.

Kelasta voi hakea toimeentulotukea
lääkekustannuksiin, mikäli taloudellinen tilanne on haastava.

Alla on kerrottu enemmän yleisimmistä lapsiperheitä ja nuoria koskevista sosiaaliturvan muodoista.

Milloin saan korvauksia
lääkekuluista?
Saat korvausta lääkkeistä, kliinisistä
ravintovalmisteista ja perusvoiteista,
jotka on määrätty lääkemääräyksellä sairautesi hoitoon. Kaikki reseptilääkkeet eivät ole korvattavia.
Korvausta maksetaan sen jälkeen,
kun 50 euron alkuomavastuusi on
täyttynyt. Alkuomavastuu ei koske
lapsia ja nuoria. Sitä sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin täyttää
19 vuotta.

Lisätietoa saat Kelasta.

Mitä maksuja tulee lapsen ja
nuoren terveydenhoidosta?
Alle 18-vuotiailta ei peritä maksua
terveyskeskuksen avopalveluista. Avopalveluita ovat esimerkiksi
käynti lääkärin vastaanotolla tai
hammashoidossa.
Sairaalan vuodeosastohoidosta
voidaan alle 18-vuotiaalta periä hoitopäivämaksu enintään seitsemältä
päivältä kalenterivuodessa. Sairaalan poliklinikkakäynnistä peritään
maksu myös alle 18-vuotiailta.
Äitiys- ja lastenneuvolakäynnit,
terveydenhoitajan vastaanotto sekä
laboratorio- ja röntgentutkimukset
ovat maksuttomia.

Alle 18-vuotiaille maksuttomia
ovat myös sarjassa annettava
lääkinnällinen kuntoutus ja hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-,
säde- ja sytostaattihoito sekä muu
vastaava hoito samoin kuin jatkuva
dialyysihoito. Lisätietoa saat järjestöjen Sosiaaliturvaoppaasta ja sosiaali- ja
terveysministeriön nettisivuilta.

Mikä on terveydenhuollon
maksukatto?
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 20182019 maksukatto on 683 euroa
vuodessa. Sen täyttymisen jälkeen
asiakasmaksuja ei enää peritä maksukaton piiriin kuuluvista palveluista.
Ainoan poikkeuksen tähän muodostaa lyhytaikaisen laitoshoidon ns.
ylläpitomaksu.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä
palveluista perityt maksut lasketaan
yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy,
palvelut ovat maksuttomia kaikille
niille henkilöille, joiden maksut ovat
yhdessä kerryttäneet maksukattoa.
Maksukatto ei kata kaikkea terveydenhoitoa. Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton
täyttymistä. Lisätietoa saat sosiaali- ja
terveysministeriön nettisivuilta sekä
oman kuntasi terveydenhuollosta.

Voiko sosiaali- ja
terveydenhuollon maksuihin
saada helpotusta?
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on mahdollista hakea
alennusta tai vapautusta perheen
tulojen tai erityisten sosiaalisten syiden vuoksi (asiakasmaksulaki 11§).
Alennusta haetaan siitä yksiköstä,
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jossa kyseinen asiakasmaksu on
määritetty.
Maksuihin voi myös hakea Kelasta
toimeentulotukea.
Kela korvaa osan kustannuksista,
jotka aiheutuvat käynnistä yksityisessä terveydenhuollossa ja hammashuollossa. Lisätietoa kuntasi sosiaali- ja terveystoimesta sekä Kelasta.

Matka- ja yöpymiskorvaukset
Kela maksaa korvausta julkiseen
tai yksityiseen terveydenhuoltoon
tehdyn matkan kustannuksista, kun
matka on tehty sairauden, kuntoutuksen, raskauden tai synnytyksen
vuoksi.
Voit saada myös yöpymisrahaa, kun
yöpyminen on ollut tarpeellinen esimerkiksi hoitoon tai kuntoutukseen
ehtimiseksi tai toistuvien päivittäis-

ten matkojen välttämiseksi.
Lisätietoa saat Kelasta.

Sopeutumisvalmennus
ja kuntoutus
Kuntoutuksen ja sopeutumisvalmennusten tarkoituksena on auttaa
kuntoutujaa ja hänen perhettään
sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin
tai kuntoutumaan siitä.
Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisessä ensisijainen vastuu
on kunnalla. Myös Kela järjestää
sopeutumisvalmennus- ja perhekursseja, joissa lapsi ja hänen
perheenjäsenensä tai muut läheiset
voivat saada tukea sairastumisen
tai vammautumisen aiheuttamaan
elämäntilanteeseen.
Lisäksi sopeutumisvalmennusta
järjestävät myös potilasjärjestöt.

Lisätietoa saat kuntasi terveystoimesta,
Kelasta ja potilasjärjestöistä. Tutustu
myös Reumaliiton sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoimintaan.

Saako kuntoutukseen
taloudellista tukea?
Kuntoutusraha turvaa toimeentuloasi, kun osallistut kuntoutukseen.
Sitä voi hakea Kelasta 16–67-vuotias, jonka kuntoutuksen tavoite on
työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään
pääsy.
Kuntoutusrahaa voidaan maksaa
myös oppisopimuskoulutuksen ja
veikkausvoittovaroin tuetun sopeutumisvalmennuskurssin ajalta.
Lisäksi alle 20-vuotiaalle voidaan
maksaa tehostetun kuntoutuksen
ajalta nuoren kuntoutusrahaa.
Omaisen kuntoutusrahaa voit saada
siltä ajalta, kun osallistut omaisesi
sopeutumisvalmennukseen, kuntoutuskurssille tai perhekuntoutukseen.
Omaisen tai muun läheisen kuntoutusrahan maksamista koskevat kuntoutusrahan ja osakuntoutusrahan
yleiset periaatteet. Lisätietoa Kelasta.

Erityishoitorahaa
osallistumisesta lapsen
sairaalahoitoon
Sairaan lapsen vanhempana voit
saada Kelasta erityishoitorahaa. Se
on korvaus ansionmenetyksestä
tilanteessa, jossa alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsen
huoltaja ei voi tehdä työtään, koska

hänen on osallistuttava lapsensa
hoitoon tai kuntoutukseen.
Lisätietoa saat Kelasta.

Tilapäinen hoitovapaa
4 työpäiväksi
Jos alle 10-vuotias lapsesi sairastuu äkillisesti, voit jäädä pois töistä
hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle. Se voi kestää enintään
4 työpäivää. Tilapäinen hoitovapaa
perustuu työsopimuslakiin. Lisätietoa
löydät työsopimuslaista (4 luku 6 §).

Voiko liikkumiseen saada
tukea vamman takia?
Mikäli auto on tarpeellinen vaikeavammaisen lapsen kuljetuksen
vuoksi, voidaan uutena hankittavaan
autoon hakea autoveron palautusta
tai huojennusta.
Vapautus ajoneuvoverosta voidaan
myöntää, mikäli auton hankintaan
on saatu autoveronpalautusta
tai mikäli lapselle on myönnetty
vammaisen pysäköintilupa. Luvan
saaminen voi perustua lapsen liikuntavammaan tai johonkin muuhun lapsen erityisongelmaan, jonka
vuoksi lapsen saattaminen autosta
määränpäähän on vaikeaa.
Kuljetuspalveluja saattajapalveluineen voidaan myöntää kunnan
sosiaalitoimesta vaikeavammaiselle
lapselle, joka ei vammansa takia voi
vapaa-ajan matkoilla käyttää julkisia
joukkoliikennevälineitä. Kuljetuspalveluja voidaan myöntää mm.
asiointiin sekä harrastus- ja virkis-

tystoimintaan tarvittaviin matkoihin.
Vaikeavammaisilla ja pitkäaikaissairailla lapsilla on oikeus kunnan
koulutoimen järjestämiin koulukuljetuksiin, jos he eivät kykene käyttämään julkista liikennettä. Koulu
hoitaa koulukuljetusasiat yhteistyössä huoltajien kanssa. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on
oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä
avustus. Lisätietoa kunnan opetus- ja
sosiaalitoimesta sekä lastenneuvolasta
ja järjestöjen sosiaaliturvaoppaasta.

Alle 16-vuotiaan vammaistuki
Tuen tavoitteena on tukea vammaisen tai sairaan alle 16-vuotiaan
lapsen päivittäistä elämää. Lapsi voi
saada vammaistukea, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvit-

see säännöllistä hoitoa, huolenpitoa
ja kuntoutusta. Lisätietoa Kelasta.

Vammaispalvelun tuet
kotikunnasta
Kuntien vammaispalvelun kautta
järjestetään vammaisille ja pitkäaikaissairaille erilaisia arjessa
helpottavia palveluja ja taloudellisia
tukitoimia. Näitä ovat esimerkiksi
kuljetustuki, avustus auton ostoon
sekä sairauden vuoksi välttämättömät kodin muutostyöt. Lisätietoa
saat kuntasi sosiaalitoimesta.

Järjestöjen Sosiaaliturvaopas
Järjestöjen Sosiaaliturvaoppaaseen
on lukuun viisi koottu yhteen lapsiperheitä koskevaa sosiaaliturvatietoa. Lydät sen osoitteesta:
sosiaaliturvaopas.fi
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