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Sosiaaliohjaaja puh. 040 653 4070

Lasten vanhemmille sosiaaliturva-asioista 2020
Sairaalamaksut
Alle 18-vuotiaan lapsen osastohoito on maksutonta seitsemän kalenterivuotuisen omavastuupäivän
jälkeen. Poliklinikkakäynneistä lapsi maksaa normaalin maksun. Lasten käyttämistä palveluista perityt
maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa.
Vuotuinen maksukatto on 683 euroa, minkä jälkeen poliklinikkamaksuja ei enää peritä. Lisätietoa saa
potilasmaksutoimistosta.
1.1.2019 lähtien poliklinikkakäyntimaksu on 41,20 €, hoitopäivämaksu on 48,90 €, päiväkirurginen
toimenpidemaksu on 135,10 € ja sarjahoitomaksu on 11,40 €.

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 (300,00 €). Lapsen vanhemmille
voidaan maksaa korvausta matkakustannuksista lapsen sairaalassa olon ajalta. Hakijan tulee toimittaa
Kelalle selvitys matkan kohteesta ja kuitti. Oman auton käytöstä Kela maksaa korvausta 0,20 €/km.
Matka korvataan halvimman mahdollisen matkustustavan mukaan, eli yleensä edellytetään, että
henkilö käyttää julkisia kulkuneuvoja. Mikäli henkilö joutuu sairauden takia käyttämään esim. taksia,
hänen on liitettävä hakemukseen lääkärin tai hoitopaikan todistus erityiskulkuneuvon
tarpeellisuudesta.
Taksi tilataan alueellisesta tilausvälityskeskuksesta, joka
 Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella
päivystää numerossa 0800 93 150(suomi) ja 0800 93 152(ruotsi)
 Pohjanmaan maakunnan alueella päivystää numerossa 0800 99 000 .
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.

Alle 16-vuotiaan lapsen vammaistuki
Kela voi maksaa pitkäaikaisesti alle 16-vuotiaan sairaan lapsen vanhemmille ns. vammaistukea. Tuen
saamisen edellytyksenä on, että lapsi on vähintään kuuden kuukauden ajan hoidon ja kuntoutuksen
tarpeessa siinä määrin, että siitä aiheutuu perheelle taloudellista, tai muuta rasitusta. Tuen saaminen
ei ole riippuvainen perheen taloudellisesta tilanteesta. Vammaistuki on porrastettu kolmeen ryhmään
lapsen hoidosta ja kuntoutuksen aiheuttamien rasituksen mukaan (93,05 €/kk, 217,13 €/kk ja 421,03
€/kk). Hakemuksen lisäksi Kelalle tulee toimittaa lääkärin C-lausunto.
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Erityishoitoraha
Erityishoitoraha on tarkoitettu korvaamaan lyhytaikaista ansionmenetystä, joka johtuu alle 16vuotiaan lapsen sairaudesta, kun vanhempi on lapsensa hoitoon osallistumisen vuoksi estynyt
tekemästä työtään eikä saa poissaolon ajalta palkkaa. Erityshoitorahaa on mahdollisuus saada sekä
sairaalassaolon että kotihoidon ajalle, jos lääkäri arvioi siihen olevan tarvetta. Hoitorahan suuruus
määräytyy vanhemman työtulojen mukaan. Etuutta ei voida maksaa vanhempainvapaalla tai
sairauspäivärahalla olevalle henkilölle. Hakemuksen lisäksi Kelalle tulee toimittaa lääkärin D-lausunto.

Lääkekorvaus
Kelasta voi hakea korvausta lääkkeistä, joita lääkäri on määrännyt sairauden hoitoon. Kelan
korvauksen saa yleensä jo apteekista esittämällä Kela-kortin. Lääkeostoista maksetaan korvausta eri
korvausryhmässä. Peruskorvaus on 40 %, alempi erityiskorvaus on 65 % ja ylempi erityiskorvaus on
100 % lääkkeen hinnasta, mutta kustakin lääkkeestä peritään 4,50 euron omavastuu. Erityiskorvaukset
myönnetään lääkärin B-lausunnon perusteella siitä päivästä lähtien, kun lausunto on saapunut Kelaan
ja eräin edellytyksin lääkärilausunnon allekirjoituspäivästä lähtien.
Lisäksi lääkekustannuksilla on kalenterivuodessa omavastuuraja (577,66 €). Omavastuurajan
ylittymisen jälkeen maksetaan kustakin korvattavasta lääkkeestä vain 2,50 € omavastuun, loput
lääkkeen kustannuksista Kela korvaa kokonaan kalenterivuoden loppuun. Kela seuraa rajan ylittymistä
ja ilmoittaa siitä kotiin.

Toimeentulotuki
1.1.2017 lähtien haetaan ensisijaisesti Kelasta.

Lapsiperheillä on mahdollisuus lapsiperheiden kotipalveluun. Vammaispalvelusta voi tarvittaessa
hakea omaishoidontukea.

Lisätietoja
Lasten ja nuorten osaston ja poliklinikan sosiaaliohjaaja puh. 040-653 4070
Kelan paikallistoimisto
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