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Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 

Sosiaalityö terveydenhuollossa 2022 

Hoito- ja kuntoutumisaikana potilaalle voi tulla järjestettäväksi monia käytännön asioita. Sai-

raalan sosiaalityön tavoitteena on tarjota eri elämäntilanteissa oleville potilaille ja heidän 

omaisilleen tukea ja neuvoja mm. eri sosiaaliturvaetuuksien ja yhteiskunnan muiden palvelui-

den hakemisesta. Sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja osallistuu omalta osaltaan työkyvyn arvioin-

tiin ja kuntoutussuunnitelman laatimiseen sekä on tarvittaessa yhteydessä eri viranomaisiin ja 

järjestöihin. 

Sairaalan sosiaalityöntekijään tai -ohjaajaan voi ottaa yhteyttä oma-aloitteisesti tai sairaalan 

henkilökunnan välityksellä. Lääkärin lähetettä ei tarvita. Käynnit ovat maksuttomia. Käyntiä 

varten aika varataan etukäteen. Lisätietoja saa sairaalaan sosiaalityöntekijöiltä ja -ohjaajilta 

numeroista: 040 653 4070, 040 653 4499, 040 653 4284 tai 040 804 5105 

Hoitomaksut 

Hoitopäivämaksu/vrk on 49,60 €, poliklinikkakäynnin maksu 41,80 €, sarjahoidon maksu 

11,60 €, ja päiväkirurgisen toimenpiteen maksu 136,90 €. Psykiatrian hoitopäivämaksu on 

22,80 €. Käynnit psykiatrian poliklinikoilla ovat maksuttomia. 

Asiakasmaksuille säädetty maksukatto on 692 € kalenterivuodessa. Maksukaton ylittymisen 

jälkeen myönnetään vapaakortti. Avohoidon käynnit ovat tämän jälkeen maksuttomia (esim. 

poliklinikkakäynnit) ja osastohoidosta peritään 22,80 €/vrk kyseisen kalenterivuoden aikana. 

Vapaakortti haetaan sen hoitopaikan potilastoimistosta, jossa maksukatto täyttyy. Soiten poti-

lastoimiston numerosta: 040 653 4374, 040 804 5911 tai 040 653 4408 sekä sähköpostilla: 

potilastoimisto@soite 

Kelan sairauspäiväraha 

Kela turvaa työkyvyttömyydestä aiheutuvaa ansionmenetystä maksamalla erilaisia päivära-

hoja työstä tai opiskelusta poissaolon ajalta. Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän 

työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuu-

ajan jälkeen, joka on yhteensä 10 arkipäivää. Sairauspäivärahan suuruus määräytyy vuositu-

lon perusteella ja maksetaan saman sairauden perusteella enintään 300 arkipäivältä. 

Osasairauspäiväraha tukee työkyvyttömän henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta ko-

koaikaiseen työhönsä. Osasairauspäivärahan edellytyksenä on, että kokoaikaisessa työsuh-

https://www.kela.fi/sairauspaivaraha
https://www.kela.fi/osasairauspaivaraha
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teessa oleva työntekijä sopii työnsä tekemisestä osa-aikaisesti työnantajansa kanssa. Työ-

ajan ja palkan on vähennyttävä 40–60 %:iin aiemmasta. Osasairauspäivärahan kesto on 12 - 

120 arkipäivää. 

Kela arvioi lääkärinlausunnon perusteella, voisiko kuntoutuksesta olla apua tilanteessa. 

Mikäli työkyvyttömyys jatkuu, henkilö voi hakea määräaikaista kuntoutustukea tai tois-

taiseksi voimassa olevaa työkyvyttömyyseläkettä. 

Kelan matkakorvaus 

Sairausvakuutuksesta korvataan osa matkoista lääkäriin, tutkimukseen tai hoitoon sekä kun-

toutus- ja sopeutumisvalmennuskursseille. Matkojen omavastuu on 25 € yhdensuuntaisesta 

matkasta ja 300 € kalenterivuodessa. Vuotuiseen omavastuuosuuteen, eli matkakattoon las-

ketaan mukaan matkojen omavastuuosuudet ja niitä pienemmät kustannukset. Vuotuisen 

omavastuuosuuden täytyttyä Kela lähettää postitse vuosiomavastuukortin (SV 191). 

Matka korvataan halvimman mahdollisen matkustustavan mukaan, eli yleensä edellytetään, 

että henkilö käyttää julkisia kulkuneuvoja. Mikäli henkilön terveydentila edellyttää taksin käyt-

töä, tarvitaan terveydenhuollon antama todistus erityiskulkuneuvon tarpeellisuudesta (SV67). 

Todistus säilytetään itsellä 6 kuukauden ajan. Mikäli puutteelliset liikenneolosuhteet edellyttä-

vät taksin käyttöä, henkilö voi perustella taksin käytön tarvetta ja selvittää liikenneolosuhteet 

tilauspuhelun yhteydessä. 

Taksin tilaaminen 

Taksi tilataan Pohjois-Suomen Taksi Oy:n numerosta 0800 933 77 (ruotsinkielinen tilausnu-

mero on 0800 933 11) tai Tampereen Aluetaksi Oy:n numerosta 0800 415 720 (ruotsinkieli-

nen tilausnumero on 0800 415 730). 

Jos taksimatkaa ei tilata Kelan kanssa sopimuksen tehneestä tilausvälityskeskuksesta, mat-

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

Kelan lääkekorvaus 

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

euron kalenterivuosikohtainen alkuomavastuu. Lääkkeet maksetaan kokonaan itse alkuoma-

vastuun täyttymiseen saakka. Lääkkeet on jaettu kolmeen korvausluokkaan ja korvauksen 

saa enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavan määrän. Erityisen kalliita lääkkeitä korva-

taan enintään 1 kuukauden hoitoaikaa vastaava lääkemäärä kerralla. Lääkkeiden vuosioma-

vastuu on 592,16 euroa. Omavastuuta kerryttää itse maksetut korvattavat lääkkeet, jotka on 

ostettu saman kalenterivuoden aikana. Jos vuosiomavastuu ylittyy, jokaisen korvattavan 

lääkkeen omavastuu on 2,50 euroa. 

Eläkettä saavan hoitotuki (Kela) 

Eläkettä saavan hoitotuen tarkoituksena on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläk-

keensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä osin korvata sairaudesta aiheutuvia 

erityiskustannuksia. Hoitotuen saaminen edellyttää, että henkilön toimintakyky on alentunut 

yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Lisäksi edellytetään, että henkilöllä on avun-, ohjauk-

sen- tai valvonnan tarvetta henkilökohtaisissa toiminnoissa. 
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Hoitotuki on porrastettu kolmeen ryhmään avun, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityis-

kustannusten määrän perusteella. 

 Perushoitotuki on 73,00 €/kk, korotettu hoitotuki 159,04 €/kk ja ylin hoitotuki 

336,30 €/kk (v. 2022). 

Tuki on verotonta, eivätkä tulot ja varallisuus vaikuta siihen. Hoitotuessa on puolen vuoden 

takautuva hakuaika. Asian vireille laittamista varten tarvitaan oma hakemus ja lääkärin C-lau-

sunto. 

Kotihoito 

Kotihoidon tavoitteena on antaa turvallista hoitoa ja huolenpitoa ja edistää asiakkaiden toi-

mintakykyä ja omatoimisuutta. Kotihoito perustuu aina asiakkaan toimintakyvyn ja terveyden-

tilan arviointiin, jonka perusteella yksilöllinen hoidon ja avun tarve arvioidaan. 

Yksilöllisesti suunnitellulla hoivalla ohjataan, tuetaan ja autetaan asiakasta selviytymään 

omatoimisesti tai tuettuna päivittäistoiminnoistaan ja hoidostaan. Hoidon ja avun tarpeen arvi-

ointi on jatkuvaa ja tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja paraneminen. 

Kotihoidon käynnit toteutetaan joko videopuhelun avulla tai fyysisinä kotikäynteinä. Lääkehoi-

don toteuttamisen apuna voidaan käyttää lääkerobottia. 

Omaishoidontuki 

Sitovaa ja vaativaa omaishoitotyötä tekevä voi olla oikeutettu omaishoidontukeen. Omaishoi-

dontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon 

turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja/tai palveluja. Hoitopalkkio myönnetään porras-

tettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella talousarvioon varatun määrärahan puit-

teissa. Asian vireille laittamista varten tarvitaan oman hakemuksen lisäksi lääkärinlausunto. 

16-vuotta täyttäneen vammaistuki (Kela) 

Vammaistuen tavoitteena on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen henkilön selviyty-

mistä jokapäiväisessä elämässä, työssä ja opiskelussa. Vammaistuen saaminen edellyttää, 

että toimintakyky on alentunut vähintään vuoden ajan sekä että sairaudesta aiheutuu lääke-

tieteellisesti arvioitua haittaa tai henkilöllä on avun-, ohjauksen tai valvonnan tarvetta henkilö-

kohtaisissa toiminnoissa. 

Vammaistuki on porrastettu kolmeen tasoon haitan, avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan 

tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. 

 Perusvammaistuki on 95,39 €/kk, korotettu 222,58 €/kk ja ylin vammaistuki 431,60 

€/kk (v. 2022) 

Tuki on verotonta, eivätkä tulot ja varallisuus vaikuta siihen. Vammaistuessa on puolen vuo-

den takautuva hakuaika. Oman hakemuksen lisäksi tarvitaan lääkärin C-lausunto. 
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Vammaispalvelu 

Henkilö, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua 

tavanomaisista elämän toiminnoista, saattaa olla oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin 

palveluihin. Asian vireille laittamista varten tarvitaan oma hakemus ja lääkärinlausunto. 

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeasti vammaiselle henki-

lölle, jolla on pitkäaikaisesti tai pysyvästi erityisiä vaikeuksia liikkumisessa sekä kohtuuttoman 

suuria vaikeuksia käyttää julkisia kulkuvälineitä. Palvelu on tarkoitettu työmatkoja sekä vir-

kistystä ja asiointia varten. Kuljetuspalvelun omavastuu on paikallisliikenteen mukainen. 

Tietyissä tilanteissa henkilö voi myös olla oikeutettu harkinnanvaraiseen kuljetuspalveluun 

sosiaalihuoltolain perusteella. 

Vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakitui-

sessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia, voidaan myöntää 

korvausta asunnon muutostöistä aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista. Vammaispalve-

lun kautta on myös mahdollista hakea henkilökohtaista apua, palveluasumista sekä erilai-

sia määrärahasidonnaisia palveluja ja tukimuotoja. 

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus 

Liikkumisesteisen pysäköintitunnukseen on oikeutettu henkilö, jonka vamma tai sairaus ai-

heuttaa itsenäistä liikkumista estävää haittaa (haittaluokka 11). Jos vammaisuus aiheutuu 

heikentyneestä näöstä, näkökyky kokonaisuudessaan arvioiden tulisi olla vähintään haittaluo-

kan 17 mukainen. Pysäköintilupa haetaan Trafin/Ajovarman konttorin kautta. Liitteeksi tarvi-

taan lääkärinlausunto, jossa haittaluokka sekä sairauden tai vamman pysyvyys tai kesto on 

määritelty. 

EU:n vammaiskortti 

Vammaiskortti on vapaaehtoinen ja maksullinen kortti, joka toimii vammaisten henkilöiden 

kommunikoinnin ja osallistumisen apuvälineenä Suomessa ja muissa EU-maissa. Vammais-

kortilla vammainen henkilö voi vaivattomasti osoittaa vammaisuutensa tai avustajan tar-

peensa esimerkiksi julkisissa kulkuneuvoissa sekä liikunta- ja kulttuuritapahtumissa. Vam-

maiskortin voi saada henkilö, joka on saanut myönteisen päätöksen esimerkiksi vammaistu-

esta/eläkettä saavan hoitotuesta, vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta tai näkö-

vammaiskortista. EU:n vammaiskortin hakemiseksi toimitetaan hakemuslomake Kelaan, joka 

tarkistaa vammaiskorttiin oikeuttavan päätöksen ja avaa oikeuden kortin tilaamiseen korttitoi-

mittajan tilausjärjestelmän kautta. 

Verotus 

Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voi anoa pienituloinen henkilö, jonka veronmaksu-

kyky on alentunut esim. sairauden tai työttömyyden takia. Vähennys on harkinnanvarainen ja 

myöntämiseen vaikuttavat verovelvollisen ja hänen perheensä tulot ja varallisuus. Alentumis-

vähennys on enintään 1400 €. Tarkempia tietoja saa verovirastosta. 

Sairauden tai vamman aiheuttaman pysyvän vähintään 30% haitan perusteella, voidaan ve-

rotuksessa myöntää invalidivähennys ansiotulosta. Vähennyksen saamiseksi tarvitaan B-lau-

sunto. 
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Kotitaloustyön verovähennysoikeus koskee esim. yksityisiä siivous- ja kodinhoitopalveluita, 

hoiva- tai hoitotyötä. Verotuksessa voi vähentää 60 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta. 

Vähennyksen suuruus on enintään 3500 €/henkilö, josta omavastuuosuus on 100 €. 

Toimeentulotuki 

Toimeentulotuki on viimesijainen yhteiskunnan tukimuoto taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille 

henkilöille ja perheille. Se on tarkoitettu tilapäiseksi tai muita tuloja ja etuuksia täydentäväksi 

avuksi. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulo-

tukea on mahdollista saada sosiaalitoimesta. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen 

saamiseksi tarvitset kuitenkin päätöksen Kelalta perustoimeentulotuesta. 
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