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Kelan kautta 

haettavia etuuksia: 

 

Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet 

 

 Eläkettä saavan hoitotuki 

 

 Eläkkeen saajan asumistuki 
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LÄÄKEKORVAUKSET 

1.1.2017 

 Kela korvaa lääkkeistä 40 %, 65 %,100 %. 
 

 Alzheimerin tautiin määrätyistä lääkkeistä korvaus 
 40 %, tähän tarvitaan lääkärin B-lausunto 

 
 Korvattavuudesta merkintä Kela- korttiin (307) 

 
 Vuotuinen omavastuuosuus 605,13 €, sen 
     täytyttyä asiakas maksaa 2,50 €/lääke. 
  
 Kela lähettää omavastuuosuuden täyttymisestä 

asiakkaalle tiedon sekä ilmoituksen esitettäväksi 
apteekissa 
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ELÄKETTÄ SAAVAN HOITOTUKI 

• Jos toimintakyky yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan 
sairauden tai vamman takia heikentää kykyä: 
• Huolehtia itsestään (esim. peseytyä, pukeutua) 
• Tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä 
• Asioida kodin ulkopuolella 

 
Lisäksi sairaus/vamma aiheuttaa säännöllistä 
avun/ohjauksen/valvonnan tarvetta 

 

• Kelan hakulomake, voidaan hakea takautuvasti 
 

• Tuki on verotonta, tulot eivät vaikuta. 
 

• Liitteeksi C-lääkärinlausunto. 
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Hoitotuen määrä   

 Perushoitotuki 61,71 e/kk: avun, ohjauksen tai 
valvonnan tarve henkilökohtaisissa toiminnoissa 
vähintään viikoittainen 

 

 Korotettu hoitotuki 153,63 e/kk: aikaa vievän 
avun, ohjauksen ja valvonnan tarve 
henkilökohtaisissa toiminnoissa päivittäistä ja 
säännöllistä tai niistä muodostuu 
erityiskustannuksia vähintään tuen verran. 

 

 Ylin hoitotuki 324,85 €/kk: Ympärivuorokautinen 
hoidon ja valvonnan tarve 
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ELÄKKEENSAAJAN ASUMISTUKI 

   Jos olet pienituloinen ja saat 
vanhuseläkettä, takuueläkettä, perhe-
eläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä, voit 
hakea eläkkeensaajan asumistukea. 

    

• Asumistuki voidaan maksaa puolisoille myös 
puoliksi. Jos haette asumistukea yhteisesti. 

 

• Asumistuen määrään vaikuttavat 
asumismenot, perhesuhteet, vuositulo ja 
omaisuus 



KUNNAN TUKI- JA PALVELUMUOTOJA: 

 Hoitomaksukatto 

 

 Omaishoidon tuki 

 

 Kuljetustuki 

 

 Kotihoito 

 

 

 Tuki- ja 
turvapalvelut 

 
 Palveluseteli  
 
 Apuvälineet ja 

asunnon          
  muutostyöt 
 
 Hoitotarvikejakelu 

 



HOITOMAKSUKATTO 

• Maksukaton piiriin kuuluvien hoitomaksujen 
suuruus v. 2017 on 691€/ kalenterivuosi 
 

• Maksukaton täytyttyä siihen sisältyvät palvelut 
ovat vuoden loppuun asti maksuttomia, 
poikkeuksena lyhytaikainen laitoshoito, josta 
peritään ylläpitomaksu 22,80 €/vrk. 
 

• Vapaakorttihakemus täytetään 
hoitolaitoksessa, jossa katto täyttyy 
 

• Seuraaminen omalla vastuulla, säilytä kuitit. 



OMAISHOIDON TUKI 

• Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai 
sairaan henkilön kotona tapahtuvaa hoitoa ja 
huolenpitoa, omaisen tai muun hoidettavalle 
läheisen henkilön avulla. 
 

• Muodostuu hoidettavan tarvitsemista 
palveluista sekä hoitajan saamasta 
hoitopalkkiosta, vapaasta ja hoitoa tukevista 
palveluista. (lakisääteiset vapaapäivät).  
 

• Lakisääteinen, mutta määrärahasidonnainen, 
perustuu kunnan harkintaan. Verotettavaa 
tuloa. 
 



OMAISHOIDON TUKI, hakeminen 

 Haetaan hakulomakkeella 

 

 Hakemus palautetaan Siiriin, missä sovitaan 
kotikäynti 

 

 Kotona tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma 
sekä sopimus omaishoidon tuesta 

 

 Siiri asiakasohjausyksikkö puh. 03-8185555 



KULJETUSPALVELU 

• Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu haetaan 
Siiristä ja vammaispalvelulain mukainen 
Vammaispalvelusta.  
 

• Liitteeksi tarvitaan toimintakykyä kuvaavat terveystiedot. 
 

• Tarkoitettu edistämään hakijan itsenäistä selviytymistä 
tai tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on 
pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jolle 
julkisten liikennevälineiden käyttö tuottaa kohtuuttoman 
suuria vaikeuksia. 

 
• Peritään linja-autotaksan suuruinen omavastuu. 

 
• Matka voidaan suorittaa myös Palvelutaksi Helmillä 

 
 



KOTIHOITO 

 Kotona asumisen tueksi tarkoitettuja 

palveluja.  

Määritelty kriteerit, tarpeen arvioi 

asiakasohjausyksikkö Siirin asiakasohjaaja 

 Tulee olla päivittäinen henkilökohtainen 

avuntarve  

 Palvelumaksu, joka perustuu asiakkaan 

tuloihin ja hoitoaikaan 



TUKI- JA TURVAPALVELUT 

 Kaupungin omana palveluna tarkoitettu 
ensisijaisesti kotihoidon asiakkaille, 
poikkeustapauksissa voidaan myöntää 
myös muille 

 
Ateriapalvelu 

 Kauppapalvelu 

 Turvapuhelinpalvelu 

 



TURVAPUHELINPALVELU 

 Tarkoitettu asiakkaille avunsaantiin ympäri 

vuorokauden hätätilanteissa 

 

 Haetaan hakulomakkeella, myönnetään 

turvapuhelinkriteerien mukaan 

 

Asiakkaalla oltava lanka- tai 

matkapuhelin 



PALVELUSETELI 

 Tilapäinen kotihoito 

 

 Omaishoidon vapaan järjestäminen kotiin 
hankittavan palvelun avulla 

 

 Omaishoidon tuen päivätoiminta 

 

 Säännöllinen, jatkuva kotihoito 

 

 Tehostettu palveluasuminen  



APUVÄLINEET JA ASUNNON MUUTOSTYÖT 

 Terveydenhuolto vastaa lääkinnälliseen 
kuntoutukseen liittyvistä ja sosiaalitoimi 
asumiseen liittyvistä apuvälineistä. 
Apuvälineitä lainataan maksutta tarvearvion 
mukaan. 
 

 Asunnon muutostöihin sekä asuntoon 
kuuluvien välineiden tai laitteiden 
hankkimiseen saa vammaispalveluasetuksen 
mukaista avustusta, jos sairaus tai vamma 
aiheuttaa liikkumisen tai muun omatoimisen 
suoriutumisen erityistä vaikeutta. Haetaan 
vammaispalveluhakemuksella. 



HOITOTARVIKEJAKELU 

 Perustuu yksilölliseen tarpeeseen 

 
 Hoitotarvikkeiden tai –välineiden tarve pitkäaikainen, 

yleensä vähintään 3 kk 

 
 Tarvikkeet ja välineet ovat maksuttomia 

 

 Lähete tarvitaan 



HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ 

 http://www.palvelusantra.fi/ 

 https://www.lahti.fi/palvelut/vanhuspalvelut 

 http://www.phomaishoitajat.com/ 

 http://www.kela.fi/ 

 http://stm.fi/laakekorvaukset 

 http://stm.fi/terveydenhuollon-maksukatto 
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