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Sosiaalityö  
terveydenhuollossa
Sosiaalityön tavoitteena Vaasan keskussairaalassa on tarjota 
eri elämäntilanteissa oleville potilaille apua ja neuvoja eri pal-
velumuodoista. Mikäli teillä on tarvetta keskustella omasta tai 
perheenne elämäntilanteesta/kokonaistilanteesta voitte mie-
lellänne ottaa yhteyttä hoitavan osaston/poliklinikan sosiaali-
työntekijään. Vastaamme myös kysymyksiin liittyen taloudellisiin 
etuuksiin, joihin Teillä mahdollisesti oikeus (esim.Kela) ja tarvit-
taessa avustamme etuuksiin liittyvissä hakemuksissa.

• Jokaisella osastolla ja poliklinikalla on oma sosiaalityöntekijä. 
• Lähetettä ei tarvita, ajan varaaminen puhelimitse riittää. 

 

Sairauden hoito aloitettu -
Mitä muuta on huomioitava? 

Toimintakyky
Sosiaalinen kuntoutus

Tukiverkosto

Sairauden hoito
Palvelut

Työ ja opiskelu

Sosiaaliturva

√

Ota yhteys
SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄN

www.vaasankeskussairaala.fi/
sosiaalityontekijat
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Sairaanhoitokustannusten korvaaminen
Lääkekulut (Kela)

Kela voi korvata lääkärin määräämien lääkkeiden, perusvoiteiden ja kliinisten ravintovalmisteiden kus-
tannuksia. Lääkekorvaus saadaan vasta sen jälkeen kun alkuomavastuu 50 € on maksettu. Tämä oma-
vastuu ei koske alle 18-vuotiaita. 

• Peruskorvaus 40 %.
• Vaikeissa sairauksissa erityiskorvaus 65 % tai 100 % (omavastuu 4,50 €/valmiste kun 100 %:n kor-

vaus).
 - Erityiskorvaus voidaan maksaa kustannuksista, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun B-lausunto   
      on saapunut Kelan toimistoon.
• Lisäkorvaus suurista lääkekustannuksista: Kun itse maksetut kulut ovat yli 572 €/kalenterivuosi, 

Kela korvaa ylimenevän osan kokonaan. Omavastuu 2,50 €/valmiste. Säästä kuitit hakemusta var-
ten. Kela ilmoittaa asiakkaalle, kun vuosikatto on saavutettu. 

Matkakulut (Kela)

Kela maksaa matkakorvausta sairauden vuoksi lähimpään hoitopaikkaan tehdyistä matkoista. Ku-
luista korvataan omavastuun ylittävä osuus. Hakemusaika 6 kk.
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• Vuosiomavastuu on 300 €. Kela korvaa ylimenevän osan kokonaan. Vuosiomavastuu kertyy omavastuuosuuksista, nii-
tä pienemmistä kustannuksista (ilmoitettava erikseen Kelaan!) ja saattajan matkakuluista. Kela ilmoittaa asiakkaalle, 
kun vuosikatto on saavutettu. 

• Yöpymisraha on enintään 20,18 € yöltä.
• Oman auton käytön kustannuksiksi lasketaan 0,20 €/km.
• Tavallisesti korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan. Sairauden laadun (tarvitaan hoitohenkilökunnan kir-

joittama todistus!) tai liikenneolosuhteiden perusteella voidaan korvata myös esim. taksi tai oma auto.
• Kelan korvaamilla taksimatkoilla on käytössä yksi omavastuu. Omavastuu yhteen suuntaan on 25 €. Taksi täytyy tilata 

alueellisesta tilausnumerosta. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella numero on 0800-99 000 (maksuton puhelu). Jos 
tilaat taksin muualta, Kela ei korvaa taksimatkaasi ja joudut maksamaan matkan itse.

• Jos saattaja on tarpeen, myös hän saa matkakorvauksen. Tähän tarvitaan lääkärin kirjoittama todistus.

Taksimatkojen suorakorvaus (Kela)

Kun teet matkan terveydenhuollon yksikköön ja sinulla on sairautesi vuoksi oikeus Kelan korvaukseen taksimatkasta,
 voit tilata matkan keskitetystä oman alueesi tilausnumerosta (Vaasan sairaanhoitopiirin alueella puh: 0800- 99 000). 

Muista näyttää autoilijalle Kela-kortti ennen matkan alkamista. Tilausnumerosta tilatusta matkasta maksat vain oma-  
  vastuun. Säilytä terveydenhuollosta matkaa varten saamasi todistus. Kela voi pyytää sitä sinulta myöhemmin. Voit tilata
    saman puhelun yhteydessä useampia tiedossasi olevia matkoja terveydenhuoltoon. 
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Sairauspäiväraha

• Omavastuuaika on yleensä sairastu-
mispäivä + 9 arkipäivää. 

• YEL-vakuutetun sairauspäivärahan 
omavastuuaika on 1 päivä.

• Maksetaan enintään 300 arkipäi-
vältä. Jos työntekijä on tämän jälkeen 
palannut työhön, mutta sama sairaus 
edelleen aiheuttaa työkyvyttömyyttä yli 
30 päivän yhtäjaksoisen työskentelyn 
jälkeen, Kela voi maksaa päivärahaa 
vielä 50 päivältä, vaikka sairauspäivä-
rahan enimmäisaika on täyttynyt.

• Lääkärintodistus A tai B liitetään 
hakemukseen. 

Sairaanhoidon korvaukset verkossa

Voit katsoa Kelan asiointipalvelussa, paljonko olet saanut Kelasta korva-
uksia sairaanhoidosta, lääkkeistä ja matkoista. Asiointipalvelussa voit 
myös seurata lääke- ja matkakorvausten vuotuisen omavastuuosuuden 
täyttymistä. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla. 

Toimeentulo
      
Sairauspäiväraha (Kela)

Sairauden vuoksi työhönsä kyvytön 16–67-vuotias voi saada työtulojen-
sa perusteella ansionmenetyksen korvauksena verollista sairauspäivä-
rahaa. Tämä koskee myös yrittäjää, työtöntä tai tulotonta. Hakemusaika 
on 2 kk.

• Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä + 9 arkipäivää.
• YEL-vakuutetun yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaika 1 päivä.
• Maksetaan enintään 300 arkipäivältä. Jos työntekijä on tämän jälkeen 

palannut työhön, mutta sama sairaus edelleen aiheuttaa työkyvyttö-
myyttä yli 30 päivän yhtäjaksoisen työskentelyn jälkeen, Kela voi mak-
saa päivärahaa vielä 50 päivältä, vaikka sairauspäivärahan enimmäis-
aika on täyttynyt.
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• Lääkärintodistus A tai B liitetään hakemukseen. 
• A-lääkärintodistuksen perusteella voit saada päivärahaa yleensä enintään 60 päivää. Sen jälkeen tarvitaan laajempi 

B-lääkärinlausunto.
• Työntekijä: Viimeistään silloin, kun olet saanut sairauspäivärahaa 90 arkipäivää, sinun pitää toimittaa Kelaan työter-

veyslääkärin lausunto. Työterveyslääkärin lausunto on sairauspäivärahan maksamisen edellytys 90 päivärahapäivän 
jälkeen.

• Vähimmäismäärä 27,86 e/arkipäivä (ma-la).

Osasairauspäivärahaa voi saada heti sairauspäivärahan omavastuuajan jälkeen. Se maksetaan 12−120 arkipäivältä.

Työkyvyttömyyseläke (Kela ja työeläkelaitokset)

Kun sairaus johtaa työkyvyttömyyteen, haetaan ensin yleensä sairauspäivärahaa. Jos sairaus pitkittyy, haetaan työkyvyttö-
myyseläkettä. Lääkärintodistus B liitetään hakemukseen. 

Työkyvyttömyyseläkkeitä ovat:
• kuntoutustuki (eli määräaikainen työkyvyttömyyseläke, 16–64-vuotiaille)
• täysi työkyvyttömyyseläke (16–64-vuotiaille)
• osatyökyvyttömyyseläke (vain työeläke, 16–64-vuotiaille).

Erityishoitoraha

On tarkoitettu korvaamaan lyhytaikaista ansionmenetystä alle 16-vuotiaan lapsen sairaudesta tai vammasta (sairaalahoi-
toa tai siihen liittyvää kotihoitoa), kun vanhempi on tämän vuoksi estynyt tekemästä työtään eikä saa poissaolon ajalta 
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palkkaa. Lääkärintodistus D liitteenä. Hakemusaika 4 kk.

• Osallistuminen lapsen hoitoon ainakin 6 tuntia/päivä. Myös matkat laske-
taan mukaan.

• Yleensä vain yhdelle vanhemmalle kerrallaan.
• Voidaan maksaa samalta ajalta molemmille vanhemmille kotona tapahtu-

van saattohoidon ajalta.
• Tulojen mukaan, vähintään 27,86 €/päivässä.

Alle 16-vuotiaan vammaistuki (Kela)

Sairaan lapsen kotona hoitamisen tukemiseksi (alle 16 v.). Vammaistuki 
kompensoi perheelle erityistä taloudellista ja muuta rasitusta. Lääkärinto-
distus C (tai B) liitteenä.  

• Maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna
  - perusvammaistuki 92,14 €/kk
  - korotettu vammaistuki 215 €/kk
  - ylin vammaistuki 416,91 €/kk.

• Lapsi on sairauden tai vamman johdosta vähintään kuuden kuukauden 
ajan hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa. 

• Tuki on verotonta, eivätkä tulot ja varallisuus vaikuta siihen. 
• Voidaan myöntää puolen vuoden ajalta takautuvasti.
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16 vuotta täyttäneen vammaistuki (Kela)

Korvaukseksi sairauden tai vamman aiheuttamasta haitasta, avuntarpeesta ja erityiskustannuksista voi 16–64-vuotias 
henkilö saada vammaistukea (vrt. hoitotuki), jos toimintakyky on alentunut vähintään vuoden ajan. Lääkärintodistus C 
(tai B) liitteenä. 

• perusvammaistuki 92,14 €/kk
• korotettu vammaistuki 215 €/kk ja ylin vammaistuki 416,91 €/kk. 
• Tuki on verotonta, eivätkä tulot ja varallisuus vaikuta siihen. Voidaan myöntää puolen vuoden ajalta takautuvasti. 
 
Eläkettä saavan hoitotuki (Kela)

Myönnetään 65 vuotta täyttäneelle tai nuoremmalle, joka saa täyttä sairausperusteista eläkettä. Hakija tarvitsee toisen 
apua voidakseen asua kotona ja hänen toimintakykynsä on alentunut ainakin vuoden ajan. Toimintakyvyn heikentymi-
sellä tarkoitetaan, että sinulla on vaikeuksia huolehtia itsestäsi ja selviytyä arjen toiminnoista, kuten peseytymisestä, 
pukeutumisesta, välttämättömistä kotitaloustöistä tai kodin ulkopuolella asioinnista. Tuki on porrastettu avun, ohjauksen 
ja valvonnantarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. C- (tai B) todistus liitetään hakemukseen.

• Perushoitotuki 70,52 €/kk, korotettu 153,63 €/kk ja ylin hoitotuki 324,85€/kk. 
• Tuki on verotonta, eivätkä tulot ja varallisuus vaikuta siihen. Voidaan myöntää puolen vuoden ajalta takautuvasti. 
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Omaishoidon tuki voidaan myöntää vanhusta, vammaista 
sai sairasta henkilöä kotona hoitavalle.
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Asumistuki (Kela)

Kela myöntää pienituloisille asumistukea: yleinen asumistuki, eläkkeensaajien asumistuki tai sotilasavustuksen asumis-
avustus. 

Omaishoidon tuki (kunnan sosiaalitoimisto)

Voidaan myöntää, jos hoitaa vanhusta, vammaista tai sairasta henkilöä kotona. Hakemukseen liitetään usein C-todistus 
(tai kopio siitä) tai vapaamuotoinen lääkärintodistus.
• Verollista tuloa (alin tuki 399,91 €/kk). Alle 65-vuotiaalle hoitajalle kertyy eläke.
•  Myöntämisperusteet vaihtelevat kunnittain. Yleensä hoidettavalla on oltava vähintään Kelan korotettu hoitotuki.

Perustoimeentulotuki (Kela)

Toimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja.
Toimeentulotuki on tarkoitettu lyhytaikaiseksi etuudeksi, ja sen tarkoitus on auttaa tilapäisten vaikeuksien yli, ehkäistä 
sellaisten syntymistä ja edistää itsenäistä selviytymistä. Perusosan määrä yksin asuvalle on 497,29 euroa vuonna 2019.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki (kunta) 

Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mu-
kaan myöntää täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevää toimeentulotukea.
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Kotona selviytyminen
Kotipalvelu tukipalveluineen (kunnan sosiaalitoimisto)

Voi hakea, jos sairauden tai alentuneen toimintakyvyn takia tarvitsee apua pärjätäkseen 
kotona.

• Apua arkipäivän askareissa (esim. peseytyminen, yleensä ei siivous).
• Tukipalvelut (esim. ateria-, kylvetys- ja pyykkipalvelut).
• Maksu määräytyy tulojen ja avun tarpeen mukaan.
• Tarkempia tietoja kunnan/alueen kotipalveluohjaajalta.
• Monessa kunnassa myös yksityisiä palveluja. 

Turvapuhelin (kunnan sosiaalitoimisto)

Myönnetään harkinnan mukaan huonokuntoiselle henkilölle, joka voi joutua tilantee-
seen, jossa ei voi käyttää tavallista puhelinta. Turvarannekkeella saa hälytettyä apua 
kotiin ympäri vuorokauden. 

• Kytketään tavalliseen puhelimeen ja kännykkään.
• Kuukausivuokra tulojen mukaan. Joissakin kunnissa on kiinteä maksu.
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Kotisairaanhoito (terveyskeskus)

Kotisairaanhoitaja avustaa sairaanhoidollisten toimien lisäksi mm. apu- ja hoitovälineiden hankinnassa. Maksullista. 
Monessa kunnassa on myös yksityisiä palveluja. 

Vammaispalvelut (kunnan sosiaalitoimisto)

Lakisääteiset palvelut
• Kuljetuspalvelut (18 taksi- tai invataksimatkaa yhteen suuntaan kuukaudessa, omavastuu bussilipun hinta)
• Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet (esim. kynnykset ja suihkutilat)
• Palveluasuminen
• Henkilökohtainen avustaja

Tarveharkintaiset palvelut
• Tukea välineisiin, laitteisiin ja erityiskustannuksiin.
• Kuntoutusohjausta ja sopeutumisvalmennusta.

Lääkärintodistus liitteeksi.
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Vammaisen pysäköintilupa (Traficom, Ajovarma-palvelupiste)

Traficom voi myöntää pysäköintiluvan vaikeasti vammaiselle henkilölle (vähintään haittaluokka 11).
• Lupa on henkilökohtainen.
• Liitteeksi lääkärintodistus.
• Vapautusta ajoneuvoverosta voidaan hakea samalla kun haetaan vammaisen pysäköintilu-

paa.
• Vammaisen pysäköintilupahakemus 1.1.2019  20 euroa.

Vähennykset verotuksessa (verovirasto)

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

- Voi hakea suurien sairauskulujen perusteella. Kulujen on oltava vähintään 10 % hakijan tu-
loista ja hakijan ja hänen perheensä yhteenlaskettujen sairaskustannusten määrän on oltava 
vähintään 700 €. Enimmäismäärä 1400 €. Harkinnanvarainen. Haetaan kirjallisesti.

Invalidivähennys

- Henkilölle, jolla on pysyvä invaliditeetti (vähintään 30 %). 
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Lääkinnällistä kuntoutusta on esim. fysio-, toiminta-,  
puhe- ja psykoterapia sekä erilaiset apuvälineet,  
proteesit ja peruukit. 

- Ensimmäisellä hakukerralla verottajalle toimitetaan B-todistus tai työkyvyttömyyseläkepäätös tai vapaamuotoinen lää-
kärintodistus.

Kotitalousvähennys

- Esim. yksityisen kotipalvelun kustannuksista vähennys 45 %. Omavastuu 100 €, max 2400 €/hlö/vuosi (kotitalous-, 
hoiva- ja hoitotyöstä). 
- Haetaan veroilmoituksen yhteydessä.
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Kuntoutus
Lääkinnällinen kuntoutus (terveyskeskus, keskussairaala ja Kela)

Lääkinnällistä kuntoutusta on esim. fysio-, toiminta-, puhe- ja psykoterapia, neuropsykologinen kuntoutus, avo- tai laitos-
hoitona annettavat kuntoutusjaksot sekä erilaiset apuvälineet, proteesit ja peruukit. 

• Haetaan sairaalasta tai terveyskeskuksesta. Lääkäri kirjoittaa lähetteen ja/tai maksusitoumuksen. 
• Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta haetaan Kelasta. Tarvitaan hoitavassa yksikössä laadittu kuntoutussuunnitelma 

(lääkärintodistus B) vähintään vuodeksi. 

Ammatillinen kuntoutus (Kela, työeläkelaitokset ym.)

Ammatillista kuntoutusta on esim. kuntoutustutkimus, työ- ja koulutuskokeilu, koulutuksen eri muodot, vamman vuoksi 
työssä tai opiskelussa tarpeelliset apuvälineet sekä elinkeinotuki. 

• Kuntoutusta kustantavat ja järjestävät Kela, työeläkelaitokset, TE-toimistot sekä vakuutuskuntoutus, joilta kuntoutusta 
myös haetaan. Mukaan tarvitaan lääkärinlausunto B. 
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Laki potilaan oikeuksista, potilasvahinkolaki ja  
lääkevahinkovakuutus tuovat turvaa potilaan 
hoitoon liittyvissä ristiriita- ja vahinkotilanteissa.
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Sopeutumisvalmennus (potilasjärjestöt, sairaalat ym.)

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on auttaa sopeutumaan sairauden tuomaan uuteen elämäntilanteeseen. Usein 
myös omainen voi osallistua. 

• Kursseja järjestävät potilasjärjestöt, sairaalat ja Kela, joiden kautta kursseille voi myös hakea. Mukaan tarvitaan yleensä 
lääkärintodistus.

Kuntoutusraha (Kela)

Sekä kuntoutuja että kuntoutukseen osallistuva omainen voivat olla oikeutettuja kuntoutusrahaan, ellei toimeentulo ole 
kuntoutuksen ajalta muutoin turvattu. Hakuaika 4 kk.

Potilaan oikeusturva
Potilaan asema ja oikeudet

Laki potilaan oikeuksista, potilasvahinkolaki ja lääkevahinkovakuutus tuovat turvaa potilaan hoitoon liittyvissä ristiriita- 
ja vahinkotilanteissa.

• Potilasasiamieheltä saa tarvittaessa apua ja neuvoa.
• Tavoitettavissa tiistaisin ja torstaisin kello 9.00-14.30 puh. 06-213 1080
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•  Lomakkeita ilmoituksen tekemiseen saa mm. sairaaloista, terveys-
asemilta ja vakuutusyhtiöiltä.

Muutoksenhaku päätöksiin

Jos etuuden hakija on tyytymätön viranomaisen päätökseen, hän voi

• hakea oikaisua, lisäselvitys usein tarpeen.
• tehdä valituksen kirjallisesti, lisäselvitys usein tarpeen.

Kelan päätöksissä on tarkka muutoksenhakuohje. Myös kunnan viran-
omaispäätöksistä tulee ilmetä, miten niihin voidaan hakea muutosta.

Asiakasmaksut
(sairaala)

Poliklinikkamaksu 41,20 €/käynti

Päiväkirurgiamaksu 135,10 €/käynti

Hoitopäivämaksu 48,90 €/hoito-
päivä
(alle 18-vuotiaat enintään 7 vrk/
kalenterivuosi)

Sarjahoitomaksu 11,40 €/käynti
(enintään 45 kertaa/kalenterivuosi, 
alle 18-vuotiaille maksuton)

Kuntoutusosasto 16,90 € /hoito-
päivä

Psykiatrinen hoito 22,50 €/vrk

Vilma-potilaskoti 45 €/yö

Perhehuone 100 €/yö

Maksukatto on 683 €/kalenterivuosi. Seurantakorttiin merkitään 
käyntimaksut ja vuosimaksu terveyskeskuslääkärin luona, yksilö-
kohtainen fysioterapia, poliklinikkakäynti, päiväkirurgia, sarjahoi-
to, lyhytaikainen laitoshoito, yö- ja päivähoito sekä kuntoutushoi-
don maksut. Alle 18-vuotiaan kustannukset lasketaan vanhemman 
maksukattoon. Vapaakortti annetaan laitoksesta, jossa maksukatto 
täyttyy. Sen jälkeen ei peritä muita maksuja kuin 22,50€/vrk lyhyt-
aikaisesta laitoshoidosta. Alle 18-vuotiaat, joilla on vapaakortti 
saavat poliklinikka- ja osastokäynnit ilmaiseksi. 
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Johtava sosiaalityöntekijä
Ann-Christin Sundsten
040 653 2851

Onkologia, sädehoito                                               
06 213 2255

Neurologia, vaativa kuntoutus, 
keuhkotaudit, kirurgia
06 213 2258

Lastentaudit, synnytys, naistentaudit                                                    
06 213 2256

Sisätaudit, dialyysi, kirurgia
06 213 2257

Päivystyspoliklinikka, päivystysosasto, 
teho- ja valvontaosasto
06 213 8220

Aikuispsykiatria

044 323 2223
044 323 2871    

Vaasan keskussairaala
Hietalahdenkatu 2–4
65130 Vaasa 
Vaihde 06 213 1111
etunimi.sukunimi@vshp.fi

Ota yhteyttä


