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Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 

Lastenpsykiatrian yksikkö, puh. 044 723 2327 

Lasten vanhemmille sosiaaliturva-asioista 2022 

1) Sairaalamaksut 2022 

 Poliklinikkakäynnit ovat maksuttomia.  

 Alle 18-vuotiaan lapsen psykiatrisen osastohoidon omavastuu on 22,80 euroa/vrk ensimmäi-

seltä 7 päivältä. Tämän jälkeen osastohoito on maksutonta.  

 Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huolta-

jansa maksujen kanssa. Vuotuinen terveydenhuollon maksukatto on 692 euroa. Kun 

maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yh-

dessä kerryttäneet maksukattoa.  

Lisätietoa saa potilastoimistosta 040 653 4408, 040 653 4374, 040 804 5911 

2) Lääkekorvaus 

Kelan korvauksen saa suoraan apteekista esittämällä Kela-kortin. Lääkekorvauksissa on 50 eu-

ron kalenterivuosikohtainen alkuomavastuu. Lääkkeet maksetaan kokonaan itse alkuomavas-

tuun täyttymiseen saakka. Lääkkeet on jaettu kolmeen korvausluokkaan ja korvauksen saa 

enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavan määrän. Erityisen kalliita lääkkeitä korvataan enin-

tään 1 kuukauden hoitoaikaa vastaava lääkemäärä kerralla. Lääkkeiden vuosiomavastuu on 

592,16 euroa. Omavastuuta kerryttää itse maksetut korvattavat lääkkeet, jotka on ostettu sa-

man kalenterivuoden aikana. Jos vuosiomavastuu ylittyy, jokaisen korvattavan lääkkeen oma-

vastuu on 2,50 euroa. 
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3) Matka- ja yöpymiskorvaus 

Kela voi maksaa sairaudesta aiheutuneista matkakuluista korvausta siltä osin kuin ne ylittävät 

25,00 € omavastuuosuuden yhteen suuntaan tehdyltä matkalta. Myös alle omavastuun jäävät 

matkakulut voidaan huomioida kalenterivuosittaisessa omavastuuosuudessa, joka on 300 €. 

Lapsen vanhemmille voidaan maksaa korvauksia matkakustannuksista lapsen sairaalassa olon 

ajalta. Hakijan tulee toimittaa Kelalle selvitys matkan kohteesta ja kuitti. Oman auton käytöstä 

Kela maksaa korvausta 0,20 €/km. 

Kun matka yhteen suuntaan on alle 100 kilometriä, niin todistusta oman auton käytöstä ei 

tarvita. Matkustaessa omalla autolla terveydentilan vuoksi ja jos matka yhteen suuntaan on yli 

100 kilometriä, tarvitaan terveydenhuollon todistus siitä, että on oikeus oman auton käyttöön. 

(Todistus matkakorvausta varten, SV 67) 

Matka korvataan halvimman mahdollisen matkustustavan mukaan, eli yleensä edellytetään, että 

henkilö käyttää julkisia kulkuneuvoja. Mikäli henkilö joutuu sairauden takia käyttämään taksia, 

hänen on liitettävä hakemukseen lääkärin tai hoitopaikan todistus erityiskulkuneuvon 

tarpeellisuudesta. Taksi tilataan Pohjois-Suomen Taksi Oy:n numerosta 0800 933 77 

(ruotsinkielinen tilausnumero on 0800 933 11) tai Tampereen Aluetaksi Oy:n numerosta 0800 

415 720 (ruotsinkielinen tilausnumero on 0800 415 730)  

Jos taksimatkaa ei tilata Kelan kanssa sopimuksen tehneestä tilausvälityskeskuksesta, 

matkasta ei saa korvausta. Matkakorvauksen takautuva hakuaika on 6 kuukautta. 

Lapsen vanhemmille voidaan maksaa yöpymiskorvausta lapsen sairaalassa olon ajalta, jos 

vanhempi yöpyy muualla kuin potilashuoneessa ja yöpymisestä syntyy kustannuksia. Korvaus 

on korkeintaan 20,18 €/vrk. Korvaus haetaan kuuden kuukauden kuluessa Kelalta. 

4) Erityishoitoraha 

Erityishoitoraha on tarkoitettu korvaamaan lyhytaikaista ansionmenetystä, joka johtuu alle 16-

vuotiaan lapsen sairaudesta, kun vanhempi on lapsensa hoitoon osallistumisen vuoksi estynyt 

tekemästä työtään eikä saa poissaolon ajalta palkkaa. Erityishoitorahaa on mahdollisuus saada 

sekä sairaalassaolon että kotihoidon ajalle, jos lääkäri arvioi siihen olevan tarvetta. Hoitorahan 

suuruus määräytyy vanhemman työtulojen mukaan.  

Erityishoitorahaa ei makseta, jos hoidon ajalta saa palkkaa tai Kelan maksamaa päivärahaa, 

kuten erityisäitiys- tai äitiysrahaa, isyysrahaa, vanhempainrahaa tai sairauspäivärahaa. Samaan 
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aikaan ei voi myöskään saada työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Hakemuksen lisäksi 

Kelalle tulee toimittaa lääkärin D-lausunto. 

5) Alle 16-vuotiaan lapsen vammaistuki 

Tuen tavoitteena on tukea vammaisen tai sairaan alle 16-vuotiaan lapsen päivittäistä elämää. 

Lapsi voi saada vammaistukea, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee säännöllistä 

hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta. 

Hoidon ja huolenpidon tarpeen tulee olla tavanomaista suurempaa ja kestää vähintään 6 kuu-

kautta. 

Vammaistuki on porrastettu kolmeen ryhmään  

 perusvammaistuki on 95,39 e/kk jos lapsen hoidontarve on viikoittaista 

 korotettu vammaistuki on 222,58 e/kk jos lapsen hoidontarve on vaativaa tai päivittäistä 

 ylin vammaistuki 431,60 e/kk jos lapsen hoito vaatii ympärivuorokautista hoitoa 

Oman hakemuksen lisäksi tarvitaan lääkärin C-lausunto.  

6) Omaishoidontuki  

Kunnan sosiaalitoimi voi myöntää omaishoidontukea lähiomaiselle, joka hoitaa kotona vaikeasti 

vammaista tai pitkäaikai-sesti sairasta lasta. Perheen tulot ja varallisuus eivät vaikuta palkkion 

määrään. Hoitopalkkio on verotettavaa tuloa, ja se maksetaan omaishoitajalle. Lisätietoja: Vam-

maispalvelutoimisto puh. 040 804 2122, ma-pe klo 9 – 12. 

7) Toimeentulotuki 

Haetaan ensisijaisesti Kelasta.  

Lapsiperheillä on mahdollisuus lapsiperheiden kotipalveluun.  

Lisätietoja: Lasten ja nuorten osaston ja poliklinikan sosiaaliohjaaja, puh. 040 653 4070 
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