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Lukijalle
Jos luet tätä opasta, sinulla on todennäköisesti aivovamma
tai olet aivovamman saaneen ihmisen läheinen. Voit olla
myös aivovammojen parissa työskentelevä ammattilainen tai
sosiaali- tai terveysalan opiskelija. Tämä lehtinen on hakemisto,
johon on koottu tietoutta niistä tukitoimista, palveluista ja
korvauksista, joihin aivovamman saanut ihminen on oikeutettu.
Koska palvelujärjestelmä on varsin monimutkainen, tämäkään
opas ei ole kattava. Oman mausteensa tuo, että samojen
palveluiden – kuten esimerkiksi kuntoutuksen tai apuvälineiden
– maksaja voi olla oma asuinkunta, Kela tai vakuutusyhtiö.
Maksajataho riippuu siitä, miten vamma on syntynyt.
Yhteiskunnan ja vakuutusyhtiöiden palveluiden myöntäminen
perustuu lakeihin, säädöksiin ja vallitsevaan oikeuskäytäntöön.
Jotta vammautunut ihminen voisi saada tarpeelliset palvelut,
hänelle pitää tehdä sosiaali- ja terveydenhuollossa yksilölliset
kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat. Nämä suunnitelmat
tehdään aina yhteistyössä vammautuneen ihmisen kanssa.
Kuntoutussuunnitelmasta kerrotaan tarkemmin tämän oppaan
sivulla 26 ja palvelusuunnitelmasta sivulla 34.
Kunnat, vakuutusyhtiöt ja Kela tarvitsevat päätöksenteon
pohjaksi kattavan lääkärinlausunnon, jossa on kuvattu
vamman syntyminen, sen aiheuttamat vauriot ja se, miten
vauriot vaikuttavat konkreettisesti vammautuneen ihmisen
toimintakykyyn ja jokapäiväisessä elämässä selviytymiseen.
Lääkärinlausunnossa kuvataan henkilön terveydentilan
kokonaisuutta ja erityisesti henkilön toimintakykyä. Siinä
kuvaillaan, miten toimintakyky on rajoittunut ja miltä osin
toimintakykyä on vielä jäljellä. Lausunnosta pitää käydä ilmi,
mitkä seikat ovat esitietoja, mitkä henkilön omaa kuvausta
oireistaan ja mitkä lääkärin tekemiin tutkimuksiin perustuvia
objektiivisia havaintoja toimintakyvystä ja lisätutkimuksista.
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Laboratorio- ja kuvantamistutkimusten tulokset täydentävät
lausuntoa, mutta ne eivät korvaa tilankuvausta eli lääkärin omia
havaintoja.
Toivottavasti löydät tästä oppaasta vastauksen kysymykseesi.
Ellet, voit aina ottaa yhteyttä Aivovammaliittoon. Yhteystiedot
liiton eri ammattilaisille ovat osoitteessa aivovammaliitto.fi
Ellei käytössäsi ole tietokonetta, voit myös soittaa
Aivovammaliiton järjestöassistentille numeroon 050 408 7095.
Jos olet vammautunut työtapaturmassa, voit löytää avun myös
Tapaturmavakuutuskeskus TVK:sta osoitteesta tvk.fi.
Jos tarvitset neuvoja ja apua sosiaaliturvaan ja kuntoutukseen,
voit ottaa yhteyttä maksuttomaan Neuroneuvontaan: sosionomi
puh. 040 542 5200 ja sosiaalityöntekijä puh. 040 500 1657.
Molemmat tavoittaa sähköpostitse osoitteesta
info@neuroneuvonta.fi
Kiitokset asiantuntija-avusta Riitta Saksaselle ja
Sinikka Winqvistille Invalidiliitosta, Olli Tenovuolle TYKSistä
sekä Päivi Puhakalle Aivovammaliitosta! Kiitos myös
kaikille muille, jotka osallistuitte oppaan tekemiseen.
Terveisin oppaan työryhmä tammikuussa 2021:
Petri Turtiainen, hallituksen jäsen, Aivovammaliitto ry
Pia Warvas, tiedottaja-päätoimittaja, Aivovammaliitto ry,
Aivoitus-lehti
Sanna Sinkkilä, viestintäpäällikkö, Tapaturmavakuutuskeskus TVK
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A

AIVOVAMMA – MIKÄ SE ON JA
MITEN SE VOI VAIKUTTAA ELÄMÄÄN?
Aivovamma tarkoittaa tapaturman aiheuttamaa aivokudoksen
vauriota. Yleisimmin aivovamman saa putoamis- ja
kaatumistapaturmissa. Aivovammoja syntyy myös
liikenneonnettomuuksissa, pahoinpitelyiden seurauksena ja
urheilussa. Sekä aivovammat että niiden oireet ovat monimuotoisia
ja yksilöllisiä. Aivovammautuneet henkilöt ovat tavallisia ihmisiä,
joille vammautuminen on voinut tuoda suuriakin muutoksia
elämään.
Aivovammat vaihtelevat vakavuudeltaan hyvin lievistä aivo
tärähdyksistä vakaviin vammoihin. Yli 90 % vammoista on lieviä.
Aivotärähdyksistä toivutaan yleensä nopeasti oireettomaksi. Suurin
osa niistä, jotka ovat saaneet aivotärähdystä vakavammankin lievän
aivovamman, toipuu viikkojen tai kuukausien kuluessa. Heistä noin
15 %:lle jää pitkäaikaisia tai pysyviä oireita. Mitä vakavammasta
vammasta on kyse, sitä todennäköisempiä pysyvät oireet ovat.
Kaikkein lievimpiä vammoja lukuun ottamatta aivovamma aiheuttaa
yleensä ensimmäisinä tunteina ja päivinä monenlaisia oireita,
joista tavallisimpia ovat tajunnan häiriöt, muistiaukko, päänsärky,
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huimaus, pahoinvointi, väsymys, unihäiriöt, keskittymisvaikeudet,
muistihäiriöt, yleinen hidastuneisuus ja ärtyneisyys. Pääosa
toipumisesta tapahtuu ensimmäisen puolen vuoden aikana
tapaturman jälkeen. Jos tuossa vaiheessa vammasta on vielä selviä
oireita, jäävät ne varsin mahdollisesti pysyviksi. Kuitenkin vasta
vuoden kuluttua vammautumisesta oireita pidetään siinä määrin
vakiintuneina, että voidaan harkita esimerkiksi pysyvän haitan
arviointia vakuutuskorvaustapauksissa.
Aivovamman jälkioireet ovat samoja kuin ensioireetkin. Jälkitiloissa
painottuvat alkuvaihetta enemmän muut kuin fyysiset oireet.
Kaikkein tavallisin aivovammojen jälkioireisto muodostuu kuuden
oireen yhdistelmästä yksilöllisin muunnelmin: epänormaali
väsyneisyys, keskittymisvaikeus, aloitekyvyn heikkous, lähimuistin
epävarmuus, yleinen hitaus ja käyttäytymisen muutokset. Osalla
yksi oire voi olla muita hallitsevampi, ja joillakin ei ole kaikkia
kuutta oiretta.
Lue lisää aivovammoista, sen jälkitilasta ja elämästä aivovamman
kanssa Aivovammaliitto ry:n toimittamasta ja ylilääkäri,
neurotraumatologian professori Olli Tenovuon kirjoittamasta
”Avainasiaa aivovammasta” -oppaasta. Voit tulostaa tai tilata
sen aivovammaliitto.fi-sivustolta. Jos käytössäsi ei ole internetyhteyttä, voit tilata sen soittamalla Aivovammaliiton toimistoon.

APUVÄLINEET
Toimivat apuvälineet tukevat päivittäisessä selviytymisessä. Niitä
valittaessa otetaan huomioon vammasta aiheutuva toimintakyvyn
rajoite. Apuvälinehankinta käynnistyy apuvälinetarpeen
arvioinnilla, joka on perusta apuvälineiden hankintaan. Tärkeää
on, että asianmukaiset ja yksilölliset apuvälineet järjestyvät
oikea-aikaisesti ja tukevat yksilöllistä apuvälineen tarvetta.
Tärkeänä osana apuvälineen hankintaprosessia on muun muassa
apuvälineen käytön opetus.
Apuvälineistä vastaavat seuraavat tahot: perusterveydenhuolto,
erikoissairaanhoito, sosiaalitoimi, koulutoimi, Kela, työnantaja,
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työhallinto, valtiokonttori ja vakuutuslaitokset. Sosiaali- ja
terveydenhuollon apuvälinetarpeesta voi keskustella esimerkiksi
sairaalan kuntoutusohjaajan kanssa.
Apuvälineet ja niiden tarve pitää ottaa huomioon osana
kuntoutussuunnitelmaa. Julkisen terveydenhuollon
apuvälinepalvelut ovat maksuttomia.
Lue apuvälinepalveluiden työnjaosta tarkemmin
Sosiaaliturvaoppaan apuväline-osiosta.

ASIOIDEN HOITAMINEN TOISEN PUOLESTA
Asioimistodistus

Asioimistodistus on lääkärin laatima ja allekirjoittama asiakirja,
joka todistaa, että potilas on kykenemätön hoitamaan
sairautensa vuoksi asioitaan, ja tämän vuoksi hänen nimetty
läheisensä/yhteyshenkilönsä voi hoitaa asioita potilaan puolesta.
Tämä tehdään silloin, jos potilas itse ei kykene esimerkiksi
tajuttomuuden vuoksi antamaan valtuutusta asioittensa
hoitamisesta.
Lääkäriltä voi pyytää esimerkiksi seuraavansisältöisen asiakirjan:
”Täten todistan, että Matti Meikäläinen (010101-1111) on
hoidettavana sairaalassa tapaturmaisen aivovamman takia, eikä
hän terveydentilansa vuoksi ole kykenevä hoitamaan omia virallisia
asioitaan. Tämä todistus on tältä osin voimassa xx.xx. asti.
Edellä olevan todistan oikeaksi kunnian ja omantunnon kautta
Paikka ja aika
Allekirjoitus
Nimenselvennys
Virka-asema
Yhteystiedot, ml. puhelinnumero”
Valtakirja
Toiselle ihmiselle voi antaa valtakirjan omien asioittensa hoitamista
varten silloin, kun ei itse kykene niitä hoitamaan. Turvallisinta ja
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yksinkertaisinta on antaa valtuutus tai hakea asioiden hoitamista
toisen puolesta suomi.fi-palvelun kautta. Palvelussa voi valita asiat,
joita valtuutus koskee ja määritellä valtuutuksien kestot.
Lue lisää suomi.fi-palvelusta.
Kela-asiointia varten kelpaa vapaamuotoinen, riittävästi
yksilöity valtakirja. Kelan sivuilla on myös valmis
valtakirjalomakepohja.
Edunvalvontavaltuutus
Edunvalvontavaltuutuksessa nimetään henkilö, joka voi
hoitaa toisen puolesta asioita silloin, kun valtuuttaja ei itse
kykene niitä hoitamaan. Edunvalvontavaltuutus vahvistetaan
lääkärintodistuksella, kun henkilö tulee kyvyttömäksi hoitamaan
omia asioitaan. Todistus liitetään edunvalvontavaltuutuksen
voimaansaattamisen hakemukseen.
Edunvalvontavaltuutuksen on täytettävä muotovaatimukset,
oltava kirjallinen ja kahden samaan aikaan paikan päällä olevan
esteettömän todistajan allekirjoituksillaan oikeaksi todistama.
Valtuuttajan on kyettävä ymmärtämään antamansa valtuutuksen
merkitys. Valtuutettu saa valtuuden hoitaa talouteen ja
omaisuuteen sekä terveyden- ja sairaudenhoitoon liittyviä asioita.
Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun Digija väestötietovirasto on sen vahvistanut.
Lue lisää edunvalvontavaltuutuksesta Digi- ja viestintäviraston
sivuilta edunvalvontavaltuutuksesta ja sen voimaantulosta.
Edunvalvoja
Tilanteissa, jolloin henkilön omat voimavarat ja toimintakyky ovat
heikentyneet siten, että hän ei pysty huolehtimaan asioistaan ja
valvomaan etujaan, hänelle voidaan nimetä edunvalvoja.
Edunvalvojan tarpeesta tehdään perusteltu ilmoitus
maistraattiin, jonka jälkeen maistraatti selvittää tarpeen. Digi- ja
väestötietovirasto tai tuomioistuin voivat määrätä edunvalvojan.
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Tämä voi olla yksityishenkilö tai yleinen edunvalvoja, joka on
virkamies ja työskentelee edunvalvontatoimistossa. Useimmiten
edunvalvoja määrätään huolehtimaan päämiehensä taloudellisista
asioista ja omaisuudesta. Edunvalvojan pitää tehdä vuosittain
selvitys digi- ja väestötietovirastolle. Edunvalvojalle voidaan
määrätä maksettavaksi palkkio, jonka suuruus riippuu tehtävien
laajuudesta sekä päämiehen varallisuudesta.
Lue lisää edunvalvojasta oikeus.fi-sivustolta.
Tilikäyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset
Myös tilinkäyttöön liittyvät seikat ovat asia, jotka olisi hyvä
ennakoida jo tiliä avattaessa. Jos tili on yhteinen, kannattaa
se määritellä ns. ’tai-tiliksi’ ’ja-tilin’ sijaan. Jos tiliehdoissa
määritellään, että sitä voivat käyttää Matti Meikäläinen ja
Taija Teikäläinen, voi tiliä käyttää vain molemmat yhdessä. Jos
tiliehdoissa määritellään, että tiliä voivat käyttää Matti Meikäläinen
tai Taija Teikäläinen, voivat molemmat käyttää sitä myös
itsenäisesti. Tilinkäyttöoikeus tehdään pankissa henkilökohtaisesti.
Verkkopankkitunnuksilla kirjaudutaan lukuisiin sähköisiin
palveluihin, jolloin tunnuksilla varmennetaan kirjautujan
henkilöllisyys luotettavasti. Siksi toisen henkilön tunnusten
käyttäminen ei ole mahdollista. Jos pankkiasioita hoidetaan toisen
puolesta nettipankin kautta, pitää pankin kanssa sopia erikseen,
että käyttöoikeuden haltija voi käyttää tiliä omissa nimissään
olevilla tunnuksilla. Pankki vaatii edunvalvontavaltuutuksen toisen
raha-asioiden hoitamista varten.

ASUMISPALVELUT
Asumispalveluja voidaan järjestää sosiaalihuoltolain tai
vammaispalvelulain perusteella.
Sosiaalitoimi määrittää saamansa yhteydenoton ja asiakkaan
toimittamien selvitysten perusteella, minkä lain mukaan
asumispalvelu järjestetään ja kuinka asuminen käytännössä
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toteutetaan. Vammaista henkilöä on aina kuultava, ja otettava
huomioon asiakkaan toiveet ja tarpeet.
Lue lisää Vammaispalvelujen käsikirjasta.
Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut:
Sosiaalihuoltolain mukaan asumispalveluja järjestetään henkilöille,
jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai
asumisen järjestämisessä. Ensisijaisia ovat kotona asumista tukevat
palvelut. Palvelut perustuvat palvelusuunnitelmaan, ja niitä pitää
hakea erikseen.
Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja ovat tuettu asuminen,
palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Asiakasmaksut
määräytyvät asiakasmaksulain mukaan, jolloin henkilön tulot
vaikuttavat maksun suuruuteen.
Lue lisää sosiaalihuoltolaista valtioneuvoston oppaasta.
Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut:
Vammaispalvelulain mukaista palveluasumista järjestetään silloin,
kun henkilö tarvitsee jatkuvasti tai erityisen runsaasti toisen
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henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa.
Vammaispalvelulain mukaista palveluasumista haetaan oman
kunnan vammaispalveluista.
Palveluasuminen voidaan toteuttaa vaikeavammaisen
tai pitkäaikaisesti sairaan ihmisen omassa kodissa tai
palvelutalossa. Palveluasuminen voi toteutua henkilön
tarpeen mukaan myös esimerkiksi henkilökohtaisen avun tai
omaishoidon turvin. Useimmiten palveluasuminen järjestetään
edellä kuvattujen palveluiden ja tukitoimien yhdistelminä.
Palvelut perustuvat yksilölliseen palvelusuunnitelmaan.
Vammaispalvelulain perusteella myönnetty palveluasuminen
on maksutonta.

AUTON HANKINTA JA AUTON MUUTOSTYÖT
Vammaispalvelulain perusteella voi hakea määräraha
sidonnaista tukea auton hankintaan ja vamman vuoksi
välttämättömiin auton muutostöihin. Vammaispalvelulain
mukaisia tukia haetaan kirjallisesti oman kunnan
sosiaalitoimesta.
Tuki auton hankintaan: Vammaispalvelulain perusteella
voidaan myöntää tukea käytetyn tai uuden auton hankintaan.
Korvausta voi saada enintään puolet autosta aiheutuvista
todellisista kustannuksista. Vähennyksenä otetaan huomioon
autoveronpalautus, vanhasta autosta saatava hyvitys sekä muu
mahdollinen tuki autoon. Tukea auton hankintaan voi hakea,
vaikka henkilö ei olisi saanut autoveronpalautusta.
Auton apuvälineet ja muutostyöt: Vammaispalvelulain
perusteella korvataan vamman vaatimat välttämättömät
muutostyöt vakiomalliseen autoon (muun muassa
ajohallintalaitteet, ohjaustehostin, kääntyvä istuin, pyörätuolin
nostolaite/hissi). Välttämättömiä muutostöitä ovat sellaiset
tekniset ratkaisut, joiden avulla vammainen henkilö voi
ylipäätään käyttää autoa. Vammaispalvelulain nojalla voidaan
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korvata myös puolet kustannuksista, jotka aiheutuvat auton
käyttöä helpottavista laitteista.
Vammaispalvelulain mukainen korvaus auton hankintaan tai
tarvittaviin auton muutostöihin sekä välttämättömiin lisälaitteisiin
järjestetään kunnan varattujen määrärahojen mukaisessa
laajuudessa.
Ajo-opetus sopeutumisvalmennuksena: Vammaispalvelulain
perusteella sopeutumisvalmennuksena voidaan myöntää tukea
ajo-opetukseen. Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on, että
vammaisen henkilön sosiaalinen toimintakyky säilyisi ja lisääntyisi.
Palvelutarve, kuten esimerkiksi ajokortin tarve, arvioidaan
lääkärintodistuksen ja muiden asiantuntijoiden lausuntojen
perusteella.
Tarkemmin vammaispalvelulain mukaisista autoilun tuista
Vammaispalvelujen käsikirjasta, Invalidiliiton sivuilta tuesta auton
hankintaan, Invalidiliiton sivuilta tuesta auton muutostöihin.

Palaa sisällysluetteloon
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AUTOVERONPALAUTUS
Autoverolaki muuttui 1.1.2021 alkaen seuraavasti:
• Autoveron palautus (51 §) muuttuu vamman perusteella
tehtäväksi palautukseksi
• Autoveron huojennus (50 §) muuttuu erityisestä syystä
myönnettäväksi palautukseksi
Nämä molemmat autoveroa koskevat menettelyt sisällytetään
autoverolain 26 §:ään.
Vamman perusteella tehtävän palautuksen hakeminen
Kuka voi saada autoveron palautusta?
Autoverolain 26 §:n mukaan vammaiselle henkilölle voidaan
vamman perusteella myöntää palautusta auton hintaan sisältyvästä
autoverosta joko kokonaan tai osittain. Palautusta voi saada näkötai liikuntavammainen henkilö, jonka henkilökohtaiseen käyttöön
auto tulee. Liikuntavammalla tarkoitetaan alaraajojen vammoja ja
sairauksia.
Autoveron palautuksen voi saada hakijan omistukseen tai
haltijuuteen Suomessa ensi kertaa rekisteröidystä autosta. Myös
osamaksukaupan ollessa kyseessä haltija voi hakea palautusta.
Palautus maksetaan aina suoraan auton omistajalle tai haltijalle.
Hakijan ei itse tarvitse toimia auton kuljettajana.
Palautusta voi hakea, jos pysyvästä liikunta- ja näkövammasta
aiheutuva haitta on vähintään 80 %. Tilanteissa, jolloin auton
hankinta on olennaisen tarpeellista työn, toimen tai ammattiin
valmistumiseen tähtävään opiskeluun, pysyvä haitta-aste on
60 % tai alaraajan tai alaraajojen toimintavajavuudesta johtuva
liikuntakyvyn alenema on 40 %.
Paljonko autonveron palautus on?
Palautettavan autoveron enimmäismäärä on 3 770 euroa, kun
palautus myönnetään 80-prosenttisen liikunta- tai näkövamman
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tai 60-prosenttisen pysyvän invaliditeetin perusteella. Jos henkilö
tarvitsee vammansa vuoksi välttämättä automaattivaihteista autoa,
on palautettavan veron enimmäismäärä 4 980 euroa.
Liikuntavamman ollessa 40 % alaraajan tai alaraajojen
toimintavajavuuden perusteella, palautus on 60 % autoverosta,
kuitenkin enintään 2 460 euroa. Invaliditeetin vuoksi ajoneuvon
valmistamisen jälkeen asennetut varusteet voivat vaikuttaa
autoveron palautusta korottavasti.
Miten autoveron palautusta haetaan vamman perusteella tai
erityisestä syystä?
Hakuprosessi on kaksiosainen. Ensiksi pitää hakea päätöstä
oikeudesta autoveron palautukseen. Mikäli hakija saa myönteisen
päätöksen, hän voi jättää erillisen hakemuksen autoveron
palautuksesta. Hakemus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa
siitä, kun ajoneuvo on merkitty rekisteriin ensimmäistä kertaa.
Hakemuksen voi tehdä sähköisesti omavero.fi kautta. Sitä kautta
ohjataan liittämään lääketieteellinen selvitys terveydentilasta ja
muut tarvittavat liitteet hakemuksen käsittelyä varten. Tässä
on huomioitava, että kriteerit erityissyystä haettavaan autovero
palautukseen poikkeavat vamman perusteella haettavasta
palautuksesta ja myös tarvittavat liitteet ovat osittain erilaiset.
Muita auton hintaan sisältyviä veroja, kuten tullia, arvonlisäveroa
tai käyttövoimaveroa (dieselvero) ei palauteta. Vuosittaisesta
ajoneuvoveron perusverosta saa vapautuksen, jos on saanut
autoveronpalautusta autoverolain 26 § mukaan tai aiemmin
autoverolain 51 § ja 50 § mukaan.
Lisätietoja saa verohallinnon autoverotusneuvonnasta numerosta
029 497 150. Lisätietoa löytyy myös verohallinnon sivuilta.

Palaa sisällysluetteloon
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H

HENKILÖKOHTAINEN APU
Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen tukitoimi, joka
kuuluu kunnan järjestämisvelvollisuuteen vaikeavammaisille ihmisille.
Henkilökohtaista apua haetaan oman kunnan vammaispalveluista.
Henkilökohtaista apua voidaan toteuttaa eri tavoin. Kunta voi
järjestää sitä omana palvelunaan, ostopalveluna, palvelusetelillä tai
työnantajamallina, jossa vammainen ihminen toimii itse avustajansa
työnantajana. Järjestämistavan osalta on tärkeää ottaa huomioon
avustettavan ihmisen oma mielipide.
Henkilökohtainen avustaja voi avustaa vammaista henkilöä tämän
kotona ja kodin ulkopuolella kaikissa arjen toimissa. Avustaa voi
esimerkiksi liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa
hygieniassa, vaate- ja ruokahuollossa, siivoamisessa ja arjen
asioinnissa. Henkilökohtainen avustaja voi toimia myös aloitekykynä,
muistina, rohkaisijana ja oppaana kodin ulkopuolella liikuttaessa.
Lisätietoja henkilökohtaiseen apuun liittyvistä asioista löydät muun
muassa Vammaispalvelujen käsikirjasta ja Heta-liiton nettisivuilta.

Palaa sisällysluetteloon
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KELAN MAKSAMAT TUET
Sairauspäiväraha
Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden
aiheuttamaa ansionmenetystä. Sairauspäivärahaa maksetaan
omavastuuajan jälkeen, joka on sairastumispäivä ja yhdeksän
seuraavaa arkipäivää. Sairauspäivärahaa maksetaan työkyvyttömyyden
perusteella enintään 300 arkipäivältä.
Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki
Kelan maksama kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke voi alkaa,
kun oikeus sairauspäivärahaan päättyy, mutta työkyvyttömyys jatkuu
edelleen.
Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Sen
aikana, tai jo sitä ennen, Kela ja työeläkelaitos selvittävät henkilön
mahdollisuudet kuntoutua työelämään ammatillisen ja/tai
lääkinnällisen kuntoutuksen avulla. Ammatillinen kuntoutus voi
olla esimerkiksi Kelan tai työeläkelaitoksen kustantamaa aikaa
uudelleenkoulutukselle tai työkokeilujen kautta toimintakykyä
vastaavan työtehtävän löytämiseen.
Jos työkyky ei palaudu tai parane, henkilöllä voi olla oikeus
työkyvyttömyyseläkkeeseen. Jos henkilö selviytyy osa-aikatyöstä tai
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kevyemmistä tehtävistä, voi hän hakea osatyökyvyttömyyseläkettä
työeläkelaitokselta. Kela ei maksa osatyökyvyttömyyseläkettä.
Kelan vammaistuet
Alle 16-vuotias voi saada lapsen vammaistukea, jos hänellä on
vamma tai pitkäaikainen sairaus. Edellytyksenä on, että lapsi
tarvitsee enemmän hoitoa kuin terve lapsi. Hoidon tarpeen pitää
kestää vähintään puoli vuotta.
Yli 16-vuotias voi saada aikuisen vammaistukea, jos hänen
toimintakykynsä on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Lisäksi
sairaudesta tai vammasta on haittaa tai henkilö tarvitsee sen takia
apua, ohjausta tai valvontaa.
Lue lisää Kelan vammaistuet-sivulta.
Kelan eläkettä saavan hoitotuki
Kokopäiväisesti eläkkeellä tai kuntoutustuella oleva voi saada
eläkkeensaajan hoitotukea, jos hänen toimintakykynsä on
heikentynyt vähintään vuoden ajan, ja lisäksi hän tarvitsee
sairauden tai vamman takia apua, ohjausta tai valvontaa.
Hoitotuen tavoitteena on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaisesti
sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakykyä,
kuntoutusta ja hoitoa.
Eläkettä saavan hoitotuki -kohdassa on kuvattu tarkemmin, milloin
henkilöllä voi olla oikeus Kelan eläkettä saavan hoitotukeen.
Toimeentulotuki
Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki.
Sitä voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä
välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Kelan toimeentulotuen
pikaopas neuvoo tuen hakemisessa
Lue lisää Kelan toimeentulotuesta.
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Kelan kuntoutukset
Kela järjestää monipuolista kuntoutusta kaikenikäisille ja turvaa
toimeentuloa kuntoutuksen aikana.
Lue lisää Kelan kuntoutuksen pikaoppaasta.
Matkakorvaus
Terveydenhuoltoon tai kuntoutukseen tehdyn matkan
kustannuksista voi saada korvausta Kelasta.
Lue lisää Kelan matkat-osiosta.
Kelan tulkkauspalvelut
Kelan vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu edistää
kuulovammaisen, kuulonäkövammaisen tai puhevammaisen
henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan
jäsenenä. Tulkkauspalveluita voi käyttää muun muassa
töissä, perusopintojen jälkeisissä opinnoissa, asioinnissa tai
harrastuksissa. Kuulo- tai puhevammaisella henkilöllä on oikeus
saada tulkkausta 180 tuntia vuodessa ja kuulonäkövammaisella
henkilöllä 360 tuntia vuodessa. Palvelun käyttö on maksutonta
Lue lisää Kelan tulkkauspalveluiden sivuilta.
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KODIN MUUTOSTYÖT
Kunta voi korvata vaikeavammaiselle henkilölle hänen vakituisen
asuntonsa muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden
ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset
kustannukset. Korvauksen saaminen edellyttää, että hakija
vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee näitä
toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.
Vaikeavammaiseksi katsotaan henkilö, jolle liikkuminen tai muu
omatoiminen suoriutuminen kotona tuottaa vamman tai sairauden
vuoksi erityisiä vaikeuksia. Asunnon muutostöitä haetaan oman
kunnan vammaispalveluista.
Vammaisen henkilön kannattaa olla yhteydessä etukäteen vammais
palveluun välineiden ja laitteiden hankkimisesta tai muutostöiden
teettämisestä. Jos muutostöitä tai apuvälineitä hankitaan ilman
voimassa olevaa vammaispalveluiden päätöstä, kustannusten
korvaaminen voi olla epävarmaa. Kustannusten korvausta
on haettava vammaispalveluasetuksen 20 §:ssä säädetyssä
määräajassa eli kuudessa kuukaudessa kustannusten synnystä.
Vammaispalveluasetuksen 12 §:n mukaan korvattavia asunnon
muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi
suoritettavat välttämättömät rakennustyöt kuten esimerkiksi
• ovien leventäminen
• luiskien rakentaminen
• kylpyhuoneen ja WC:n muutostyöt
• valaistusmuutostyöt ja kontrastien lisääminen ja
• kiinteiden kalusteiden muuttaminen siten, että vammainen
ihminen voi itsenäisesti toimia vammasta huolimatta esimerkiksi
keittiössä
Asunnon muutostyöksi katsotaan asetuksen mukaan myös
ammattilaisen tekemä muutostöiden suunnittelu sekä esteiden
poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä.
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Korvattavia välineitä ja laitteita ovat nosto- ja hälytyslaitteet
sekä muut vastaavat asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja
laitteet. Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien
välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneista
kustannuksista korvataan puolet. Vakiomalliseen välineeseen,
koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman edellyttämät
välttämättömät muutostyöt korvataan kuitenkin kokonaan.
Asunnon muutostöistä säännellään vammaispalvelulaissa ja
-asetuksessa.
Lue lisää asunnon muuutostöistä
THL:n Vammaispalveluiden käsikirjasta.

KULJETUSPALVELUT
Kunta voi järjestää liikkumista tukevia palveluja sosiaalihuoltolain
mukaisina sosiaalipalveluina. Kunta järjestää liikkumista tukevia
palveluja henkilölle, joka ei kykene itsenäisesti käyttämään julkisia
liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen
toimintakykyä alentavan syyn takia. Palvelua voi saada asioimisen
tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.
Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla
tai niiden yhdistelmillä:
• julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla
harjoittelulla
• saattajapalveluna
• ryhmäkuljetuksina
• korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla
ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset
kustannukset tai
• muulla soveltuvalla tavalla.

21

Yksilöllisiä kuljetuspalveluja ei voi saada, jos on oikeutettu
kuljetuksiin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain
nojalla. Lisätietoja liikkumista tukevista palveluista saa kotikunnan
sosiaalitoimesta.
Lue lisää sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista
sosiaaliturvaoppaasta.
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on erityiseen
järjestämisvelvollisuuteen kuuluva palvelu vaikeavammaiselle
ihmiselle. Lähtökohtana on, että henkilöllä on vaikeuksia käyttää
joukkoliikennettä ja hänellä on erityisiä vaikeuksia liikkumisessaan.
Kuljetuspalvelua haetaan oman kunnan vammaispalveluista.
Vammaispalveluasetuksen 4 §:n mukaan kuljetuspalveluihin ja
niihin liittyviin saattajapalveluihin kuuluvat vaikeavammaisen
henkilön tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset,
jotka liittyvät
• työssä käymiseen
• opiskeluun
• asioimiseen
• yhteiskunnallisen osallistumiseen
• virkistykseen
• tai muuhun sellaiseen syyhyn.
Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat
vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai
lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Matkoja pitää myöntää vähintään
18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Työ- ja opiskelumatkat
korvataan erikseen. Kuljetuspalveluun voi liittyä myös matkojen
yhdistämistä muiden kuljetuspalveluasiakkaiden kanssa.
Matkoista peritään asiakkaalta omavastuuosuus, joka vastaa
matkan hintaa julkisella kulkuvälineellä.
Lue lisää vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista
THL:n Vammaispalveluiden käsikirjasta.
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KUNTOUTUS
Kuntoutuksella tähdätään toimintakyvyn ja työkyvyn turvaamiseen
ja mahdollisimman itsenäiseen selviytymiseen elämässä.
Kuntoutus jaetaan lääkinnälliseen, ammatilliseen ja sosiaaliseen
kuntoutukseen.
Kunta järjestää asukkailleen tarpeelliset lääkinnällisen
kuntoutuksen palvelut terveydenhuoltolain perusteella.
Heikentyneen toimintakyvyn syynä olevan vamman tai sairauden
hoidosta vastaa perusterveydenhoito tai erikoissairaanhoito.
Lääkinnällistä kuntoutusta järjestävät terveyskeskukset, sairaalat,
työterveyshuolto ja Kela. Lakisääteisten vakuutusten (tapaturmaja liikennevakuutus) perusteella korvataan korvattavasta
vammasta aihetuvan kuntoutuksen kustannukset. Lääkinnällisen
kuntoutuksen tarve määritellään kuntoutussuunnitelmassa.
Ammatillisella kuntoutuksella tuetaan työn tekemisen edellytyksiä
niin, että henkilö voi siirtyä työelämään tai jatkaa työelämässä
entisissä tai uusissa työtehtävissä. Ammatillisella kuntoutuksella
voidaan tukea muun muassa pitkältä sairauslomalta töihin
palaavaa. Ammatillista kuntoutusta järjestävät työeläkelaitokset,
Kela ja työtapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöt.
Kuntoutuksen aikaisen toimeentuloturvan suuruus ja ehdot
määräytyvät kuntoutuksen järjestäjätahoa koskevan lainsäädännön
mukaan.
Lue lisää lääkinnällisestä ja ammatillisesta kuntoutuksesta
Sosiaaliturvaoppaasta, STM:n lääkinnällisen kuntoutuksen osiosta,
ja STM:n ammatillisen kuntoutuksen osiosta.
Tutustu sosiaaliseen kuntoutukseen THL:n sivuilla.
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Esimerkkejä eri tahojen järjestämistä tai rahoittamista
kuntoutuksista
Terveydenhuolto/kunta
Lääkinnällistä kuntoutusta:
Kuntoutussuunnitelma, apuvälineet, terapia- ja kuntoutuspalvelut,
kuntoutustarpeen arviointi, työ- ja toimintakyvyn arviointi
Vakuutusyhtiöiden lakisääteiset vakuutukset
(työtapaturma, ammattitaudit sekä liikennevahingot)
Lääkinnällistä kuntoutusta:
Terapiat, sopeutumisvalmennuskurssit, laitoskuntoutusjaksot,
lääkärikäynnit, apuvälineet
Ammatillista kuntoutusta:
Ammatillisena kuntoutuksena korvataan kohtuulliset kustannukset
toimenpiteistä, joiden avulla henkilö kykenee jatkamaan entisessä
työssään tai ammatissaan tai siirtymään uuteen työhön tai
ammattiin, josta hän voi saada pääasiallisen toimeentulonsa.
Uuteen työhön tai ammattiin työtapaturman tai ammattitaudin
vuoksi opiskelevalle korvataan opiskelusta ja opintovälineistä
aiheutuvia kustannuksia.
Edellytyksenä ammatilliselle kuntoutukselle on, että
vahingoittuneen työ- ja ansaitsemiskyky on alentunut tai saattaa
myöhemmin alentua korvattavan vahingon vuoksi.
Kuntoutusmuotoja ovat esimerkiksi kuntoutuksen tarvetta
selvittävät tutkimukset, työ- ja koulutuskokeilu, työhönvalmennus,
uudelleenkoulutus ja elinkeinotuki. Ensisijaisesti selvitetään
mahdollisuudet sijoittua omaan työhön työjärjestelyin.
Vakuutuskuntoutus on keskeinen toimija silloin, kun vammaan
liittyvät korvaukset tulevat lakisääteisten vakuutusten kautta.
Lue lisää Verven sivuilta.
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Kela
Lääkinnällistä kuntoutusta: vaikeavammaisten alle 65-vuotiaiden
kuntoutus (terapiat, moniammatillinen yksilökuntoutusjakso),
sopeutumisvalmennuskurssit ja harkinnanvarainen kuntoutus
(myös yli 65-vuotiaat), kuntoutuspsykoterapiaa.
Lue lisää Kelan sivuilta.
Ammatillista kuntoutusta: Kelan ammatillinen kuntoutus on
tarkoitettu pääsääntöisesti henkilöille, jotka ovat työttömiä,
opiskelijoita tai olleet työelämässä vasta vähän aikaa.
Kuntoutusmuotoja ovat esimerkiksi nuoren ammatillinen
kuntoutus, ammatillinen kuntoutusselvitys, koulutus, työllistymistä
edistävä ammatillinen kuntoutus, ammatilliset kuntoutuskurssit,
ammatillinen koulutus, työhönvalmennus, koulutuskokeilu,
apuvälineet ja elinkeinotukea yritystoimintaan.
Lue lisää Kelan sivuilta.
Työeläkeyhtiöt
Ammatillista kuntoutusta: Työelämässä pidempään olleiden
henkilöiden ammatillisesta kuntoutuksesta vastaavat pääasiassa
työeläkelaitokset. Työeläkelaitosten ammatillinen kuntoutus
edellyttää, että kuntoutukseen hakija on ollut työelämässä ja
ansainnut työeläketurvaa kohtuullisessa määrin (noin viisi vuotta).
Kuntoutusmuotoja ovat esimerkiksi työolojen järjestely, työkokeilu,
työhönvalmennus ja uudelleenkoulutus.
Potilas- ja vammaisjärjestöt:
Lisäksi potilas- ja vammaisjärjestöt järjestävät kuntoutusta, kuten
esimerkiksi kuntoutuskursseja, sopeutumisvalmennuskursseja,
kuntoutusohjausta ja teemakursseja. Aivovammaliiton järjestämiin
kursseihin voit tutustua osoitteessa aivovammaliitto.fi tai
soittamalla Aivovammaliiton kuntoutussuunnittelijalle.
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KUNTOUTUSOHJAUS
Kuntoutusohjaus on osa terveydenhuoltolain perusteella
järjestettävää lääkinnällistä kuntoutusta. Kuntoutusohjaajia
työskentelee terveydenhuollossa pääosin erikoissairaanhoidossa
eri erikoisaloilla. Kuntoutusohjaajan palveluita voi käyttää, vaikka
hoitosuhdetta ei ole esimerkiksi erikoissairaanhoitoon. Palvelut
ovat maksuttomia. Aivovamman muuttamaan elämään voi saada
hoidon tai kuntoutuksen alussa neuvoja kuntoutusohjaajalta.
Kuntoutusohjaus voi olla kertaluontoista tai jatkua tarvittaessa
pidempään.
Lisätietoja Terveyskylästä ja finlex-sivustolta.

KUNTOUTUSSUUNNITELMA
Kuntoutussuunnitelma tehdään julkisen terveydenhuollon
yksikössä yhdessä kuntoutujan kanssa. Mukana voi olla
myös läheisiä. Vastuu kuntoutussuunnitelman tekemisestä
on hoitavalla lääkärillä. Suunnitelman laadinnassa voi olla
mukana myös moniammatillinen työryhmä, johon voi kuulua
psykologi, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, erikoisalan lääkäri,
toimintaterapeutti tai muu työntekijä. Suunnitelma perustuu
kuntoutujan ja hoitavan tahon yhteistyössä arvioimaan yksilölliseen
kuntoutustarpeeseen. Sen mukaisesti määritellään kuntoutujalle
merkitykselliset, konkreettiset ja saavutettavissa olevat
suoriutumista ja osallistumista mahdollistavat tavoitteet sekä
apuvälineiden tarve.
Kuntoutussuunnitelma laaditaan vähintään yhdeksi ja
enintään kolmeksi vuodeksi. Kuntoutusta järjestetään joko
julkisen terveydenhuollon (terveyskeskus/sairaala), Kelan tai
vakuutusyhtiöiden korvaamana. Kuntoutussuunnitelma voidaan
kirjata sairauskertomuslehdelle, jos se tulee terveydenhuollon
omaan käyttöön. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelma
kirjataan joko Kelan kuntoutussuunnitelmalomakkeeseen tai
B-lääkärinlausuntoon.
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Hyvän kuntoutussuunnitelman sisältö
Hyvä kuntoutussuunnitelma sisältää seuraavat kohdat:
• vamma/sairaus ja diagnoosikoodit kuntoutuksen kannalta
tärkeysjärjestyksessä
• tiiviisti vamman/sairauden alkuvaihe, oireisto, käytetyt hoidot
• apuvälineet
• opiskelu, työ ja muu elämäntilanne
• aiemmin toteutunut kuntoutus, sen tavoitteet ja vaikutukset
• toimintakyvyn osa-alueiden vahvuudet ja rajoitteet sekä mittausja tutkimustulokset
• yksilö- ja ympäristötekijöiden vaikutus suoriutumiseen,
osallistumiseen ja toimintakykyyn sekä kuntoutuksen
toteutukseen
• mahdollisuuksien mukaan moniammatillinen arvio
toimintakyvystä ja kuntoutuksen tarpeesta
• kuntoutumisen päätavoitteet
• hyvin perustellut tarpeelliset kuntoutuspalvelut ja niihin liittyvät
kuntoutujalle merkitykselliset, konkreettiset ja saavutettavissa
olevat tavoitteet
• kuntoutuksen kesto, ajoitus, jaksotus, vuorottelu toisen terapian
kanssa sekä tiheys perusteluineen
• tarve ohjata kuntoutujaa muuhun kuntoutumista tukevaan
toimintaan
• muiden tahojen järjestämän tuen ja palveluiden yhteenveto
• kuntoutuksen seuranta
• suunnitelman laadintaan osallistuneet henkilöt ja
• vastuutaho ja yhteyshenkilö yhteystietoineen.

27

Tarvittaessa kuntoutussuunnitelma voi sisältää myös
seuraavat asiat:
• perustelut terapian ohjauskäynneille ja käyntien määrä
• perustelut kotikäynneille tai kuntoutuksen toteuttamisesta arjen
ympäristössä
• perustelut omaisen tai muun henkilön osallistumisesta
kuntoutukseen
• tiedot mahdollisesta toteuttajatahosta (Kela, terveydenhoito)
• tiedot mahdollisesta palveluntuottajasta ja
• tiedot ammatillisen kuntoutuksen tarpeesta.

Palaa sisällysluetteloon

28

L

LIIKUNTAESTEISEN PYSÄKÖINTITUNNUS
Tieliikennelain mukainen vammaisen pysäköintilupa muuttui
kesäkuussa 2020 uudistetussa tieliikennelaissa liikkumisesteisen
pysäköintitunnukseksi.
Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntää Liikenne- ja
viestintävirasto Traficom. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin
lausunto, joka koskee liikunnallista tai näkökykyyn liittyvää haittaa.
Lääkäri voi ottaa arvioinnissaan huomioon muitakin toiminnallisia
haittoja. Liikuntaesteisen pysäköintitunnuksen voi saada, jos:
• Sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta estää henkilöä
itsenäisesti kävelemästä ja tästä liikkumista vaikeuttavasta
sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta kuuluu
vähintään haittaluokkaan 11 (Työtapaturma- ja ammattitautilaki
459/2015, 84§)
• Jos vammaisuus aiheutuu heikentyneestä näöstä, on
näöntarkkuuden oltava paremmassa silmässä enintään 0,1,
tai näkökyky kokonaisuudessaan arvioiden on vähintään
haittaluokan 17 mukainen
• Vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten tunnus
voidaan myöntää, jos kuljetettavalla on säännöllinen tai usein
toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman
saattajaa.
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Pysäköintilupa voidaan myöntää enintään 10 vuodeksi kerrallaan
tai muutoin lääkärin lausunnossa erikseen ilmoitetuksi ajaksi.
Vuosittaisesta ajoneuvoveron perusverosta on mahdollista saada
vapautus liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen perusteella.
Lue lisää liikuntaesteisen pysäköintitunnuksesta ja autoverosta
vapauttamisesta Traficomin sivuilta.

LÄHEISELLE
Voit tilata Aivovammaliitosta kattavan läheisille suunnatun esitteen
Aivovamma – opas läheiselle: tietoa sairaalahoidosta ja tukea
kriisiin. Esite keskittyy erityisesti akuuttivaiheeseen.
Lue lisää: aivovammaliitto.fi
Omaishoitajuus
Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai
läheisestään, joka esimerkiksi vamman vuoksi ei selviydy arjestaan
omatoimisesti.
Omaishoidon tuesta vastaa hoidettavan kotikunta. Tietoa
hakumenettelystä saa kunnan sosiaalitoimistosta. Kun hakemus
on tehty, omaishoidon tuesta vastaava henkilö tekee kotikäynnin,
jonka aikana hoito- ja palveluntarve arvioidaan. Omaishoidon
tukea voidaan myöntää pitkä- ja lyhytaikaisen hoidontarpeen
perusteella. Omaishoidon tuen maksamisen perustana
on omaishoitajan ja kunnan välinen omaishoitosopimus.
Omaishoidon tuki ei ole subjektiivinen oikeus. Tuen myöntämis
perusteet ja suuruus voivat vaihdella eri kuntien välillä.
Lue lisää omaishoidosta ja siihen liittyvistä asioista
Omaishoitajaliiton sivuilta ja Finlexistä.
Lähiomaisen ansionmenetyskorvaus liikennevahingon
perusteella
Liikennevahingossa kärsineen ihmisen kotihoidosta läheiselle
aiheutuvaan ansionmenetykseen voi saada korvausta, jos läheisen
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töistä pois jääminen on ollut perusteltua vahinkoa kärsineen
vamman vakavuuden ja siitä aiheutuneen hoivan ja avun
tarpeen vuoksi. Oikeus korvaukseen voi syntyä myös silloin, kun
vahinkoa kärsinyt lapsi tarvitsee kotihoitoa. Läheisen on yleisen
vahingonkorvausoikeudellisen periaatteen mukaan pyrittävä
rajoittamaan hänelle aiheutuvan vahingon määrää. Tämän
perusteella Liikennevahinkolautakunta edellyttää, että vahinkoa
kärsineen lapsen vanhemmista yleensä vähemmän ansaitseva
jää pois työstä, jos kotihoito lapsen saamien vammojen hoidon
kannalta on tarpeen.
Korvattavaksi voi tulla myös kuntoutusjaksoon osallistumisen
aiheuttama ansionmenetys.
Lue lisää liikennevahingon perusteella läheisille suunnatuista
korvauksista Liikennevahinkolautakunnan sivuilta.
Läheisen tuki rikoksen seurauksena syntyneen
henkilövahingon perusteella
Rikoksen seurauksena syntyneen henkilövahingon perusteella
kärsineen läheiselle voidaan korvata välttämättömät kulut ja
ansionmenetys vahingonkorvauslain mukaan. Henkilövahingon
kärsineen vanhemmilla, lapsilla ja aviopuolisolla sekä muulla
näihin rinnastettavalla erityisen läheisellä henkilöllä on erityisestä
syystä oikeus kohtuulliseen korvaukseen tarpeellisista kuluista
ja ansionmenetyksestä, jotka heille aiheutuvat henkilövahingon
kärsineen hoitamisesta. Sama koskee muiden vahingosta
johtuvien toimenpiteiden korvaamista, jos ne edistävät
henkilövahingon kärsineen tervehtymistä tai kuntoutumista.
Korvausta haetaan Valtiokonttorin kautta. Mikäli ennen korvauksen
hakemista on rikosprosessi kesken, pitää kyseinen korvaus esittää
vaatimuksena tuomioistuimessa. Jos rikosprosessi on päättynyt,
voi mahdollista korvausta hakea ilman tuomioistuimen päätöstä.
Lue lisää vahingonkorvauslaista Finlex-sivustolta.
Palaa sisällysluetteloon
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MATKAKULUT LÄÄKÄRIIN, SAIRAALAAN
TAI KUNTOUTUKSEEN
Matkakulut lääkäriin, sairaalaan tai kuntoutukseen korvataan
sairausvakuutuslain perusteella Kelasta tai lakisääteisistä
vakuutuksista.
Terveydenhuoltoon tai kuntoutukseen tehdyn matkan
kustannuksista voi saada korvausta Kelasta, elleivät korvaukset ole
lakisääteisen vakuutuksen piirissä.
Lue lisää Kelan sivuilta.

Palaa sisällysluetteloon
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OPISKELU

Opiskeluun liittyvät palvelut ovat monimuotoisia ja yksilöllisistä
lähtökohdista määräytyviä. Näissä on otettava huomioon
esimerkiksi opiskelua suunnittelevan henkilön ikä, mahdollinen
aiempi koulutustausta ja tavoitteet opiskelulle. Parhaiten omiin
yksilöllisiin mahdollisuuksiin liittyvää ohjausta saa itse kukin omilta
hoitavilta tahoiltaan. He osaavat ohjata opiskeluasioissa oikeaan
suuntaan.
Lisätietoja opiskeluun liittyvistä palveluista voi saada myös
TE-toimistoista, vakuutusyhtiöstä ja työsuhteessa olevat omasta
työterveyshuollostaan.

Palaa sisällysluetteloon

33

P

PALVELUSUUNNITELMA
Kunnan sosiaaliviranomainen, vammautunut ihminen ja
hänen läheisensä laativat yhdessä palvelusuunnitelman, jonka
tarkoituksena on selvittää kokonaisvaltaisesti vammautuneen
henkilön tarvitsemat palvelut ja tukitoimet. Suunnitelman teko
käynnistyy niin, että asiakas ja hänen läheisensä ottavat yhteyttä
kunnan sosiaaliviranomaiseen. Vammaispalvelulain mukainen
palvelusuunnitelma on lakisääteinen, jollei kyseessä ole tilapäinen
neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole
ilmeisen tarpeetonta.
Palvelusuunnitelmassa kuvataan ne palvelut ja tukitoimet,
joita vammautunut jo saa, sekä määritellään tulevat tarpeet.
Toteutumista varten kunnasta voidaan nimetä vastuuhenkilö.
Palvelusuunnitelmaa tarkistetaan tarpeen mukaan ja erityisesti
silloin, jos vammautuneen ihmisen palvelutarpeisiin tai
olosuhteisiin tulee muutoksia. Sosiaalihuoltolain mukaisista
palvelutarpeista kirjataan asiakassuunnitelmaan.

Palaa sisällysluetteloon
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TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄT PALVELUT
Pitkäaikaissairaan ja vammaisen henkilön työelämään pääsyä
voidaan tukea muun muassa työvalmennuksella, työolosuhteiden
järjestelytuella tai palkkatuella. Myös työtehtävien kohtuulliset
mukautukset ja työolosuhteiden järjestelyt tukevat työssä
pysymistä. Näiden lisäksi erilaiset kuntoutuspalvelut
(ammatillinen kuntoutus), apuvälineet, tulkkauspalvelut sekä
vammaispalveluiden tukitoimet edistävät työelämään pääsyä ja
siellä pysymistä.
Palveluita voidaan kohdentaa sekä työnantajalle että työntekijälle/
harjoittelijalle. Työnantaja voi hakea tukea palkkaukseen
ja työympäristön muutoksiin siltä osin kuin ne eivät kuulu
työnantajan velvoitteisiin.
Esimerkkejä työllistymisen tukitoimista
• Työolosuhteiden järjestelytuki (Työnantajan on mahdollista
saada TE-toimistosta työolosuhteiden järjestelytukea, jos
työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai
sairaus edellyttää uusia työvälineitä tai kalusteita, muutostöitä
työpaikalla tai apua työssä toiselta työntekijältä)

Palaa sisällysluetteloon
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• Palkkatuki
Työttömälle työnhakijalle voidaan myöntää palkkatukea
tilanteessa, jossa TE-toimiston arvion mukaan henkilön
vamma tai sairaus vaikuttaa työskentelyyn tarjolla olevassa
työtehtävässä olennaisesti, pysyvästi tai pysyväisluonteisesti.
• Työkokeilu
Työkokeilussa voi näyttää työnantajalle osaamistaan ja
motivaatiotaan. Kun kokeilee työtehtäviä, voi myös yhdessä
työkokeilun järjestäjän ja TE-toimiston kanssa selvittää, mitä
muuta tukea tai koulutusta henkilö tarvitsee palatakseen
työelämään.
• Työhönvalmennus
Työhönvalmennus tukee työllistymistä ja työssä pysymistä.
Tukea omaan työllistymiseensä voi saada TE-palveluista, Kelasta
tai kunnan sosiaalitoimesta.
Kts. myös ammatillinen kuntoutus tämän oppaan s. 23
• Kunnan järjestämä kuntouttava työtoiminta
Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on asiakkaiden työ- ja
toimintakyvyn parantaminen siten, että he voivat osallistua
julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön.
• Yritystoiminta
Yritystoiminnan aloittava vammainen tai pitkäaikaissairas henkilö
voi saada tukea yrittäjyyteen ammatillisena kuntoutuksena
myönnettävästä Kelan tai työeläkeyhtiön elinkeinotuesta tai
TE-toimistosta haettavasta starttirahasta. Myös vakuutusten
perusteella voi olla mahdollista saada erilaisia tukia
työllistymiseen tai yritystoiminnan aloittamiseen.
Tietoa ja käytännön tukea työllistämiskysymyksissä antavat
TE-toimistot.

Palaa sisällysluetteloon
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VAMMAN HOITOKULUISTA SAATAVAT KORVAUKSET
Lääkärin vammaan antama tai määräämä hoito, lääkkeet ja
hoitotarvikkeet korvataan. Esimerkiksi poliklinikkamaksut,
sairaalamaksut, fysioterapia, laitoskuntoutus, lääkärinpalkkiot,
lääkkeet, sidostarpeet sekä röntgen- ja laboratoriomaksut voivat
tulla korvattaviksi. Myös matkakulut lääkäriin tai sairaalaan ovat
korvattavia kustannuksia. Lisäksi Kela korvaa osan sairauden tai
vamman aiheuttamista tutkimus- ja hoitokuluista.

VAKUUTUSYHTIÖIDEN MAKSAMAT KORVAUKSET
Lakisääteisiä, henkilövahinkoja kattavia vakuutuksia ovat muun
muassa potilasvakuutus, ajoneuvon liikennevakuutus, työnantajan
työntekijöille ottamat työtapaturma- ja ammattitautivakuutus sekä
työeläkevakuutus.
Näiden edellä lueteltujen vakuutusten korvaukset perustuvat
lakiin. Korvausasiat käsittelee se vakuutus- tai eläkeyhtiö, josta
vakuutus on otettu. Potilasvahingoissa korvausasiat käsittelee
Potilasvakuutuskeskus.
Lakisääteisten vakuutusten lisäksi ihmisillä voi olla itse otettuja,
vapaaehtoisia vakuutuksia, kuten esimerkiksi yksityinen tapaturmatai sairausvakuutus. Näiden vakuutusten korvaukset määräytyvät
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kyseisten vakuutusten vakuutusehtojen ja vakuutuskirjan
mukaisesti. Näiden vakuutusten korvauksien selvittämisessä
kannattaa ottaa suoraan yhteys vakuutuksen myöntäneeseen
vakuutusyhtiön asiakaspalveluun.
Seuraavaksi on kuvattu lyhyesti lakisääteisten liikenne- ja
työtapaturma- ja ammattitautivakuutusten korvaukset.
Potilasvahinkojen osalta tietoa potilasvahingoista ja niiden
korvauksista: www.pvk.fi
Työtapaturma- ja ammattivakuutuksesta sekä
liikennevakuutuksesta maksettavat korvaukset
Sairaanhoito- ja kuntoutuskustannukset:
Työtapaturmavamman sairaanhoitona korvataan lääkärin
antama tai määräämä hoito, lääkärin määräämät lääkkeet ja
hoitotarvikkeet sekä sairaanhoitona annettava lääkinnällinen
kuntoutus. Lisäksi korvataan sairaanhoitoon liittyvät matka- ja
majoituskulut.
Liikennevahingossa syntyneen vamman osalta korvataan
esimerkiksi poliklinikkamaksut, sairaalamaksut, fysioterapia,
laitoskuntoutus, lääkärinpalkkiot, lääkkeet, sidostarpeet sekä
röntgen- ja laboratoriomaksut voivat tulla korvattaviksi. Myös
matkakulut lääkäriin tai sairaalaan ovat korvattavia kustannuksia.
Pysyvän haitan korvaus:
Työtapaturmavakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta maksetaan
korvauksia vamman aiheuttamasta pysyvästä haitasta. Pysyvän
haitan korvauksella hyvitetään vammautuneelle pysyvää
toiminnallista haittaa, jonka vamma hänelle aiheuttaa. Korvauksen
suuruuteen vaikuttaa vamman laatu ja sen perusteella määritelty
haittaluokka. Vammat ryhmitellään vaikeusasteen mukaan 1–20
haittaluokkiin, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön
asetukseen.
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Korvaus ansionmenetyksestä:
Työtapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä johtuvasta
ansionmenetyksestä maksetaan vuosi tapaturman sattumisesta
päivärahana ja jos työkyvyttömyys jatkuu tämän jälkeen
tapaturmaeläkkeenä.
Tarkemmin työtapaturmavakuutuksen ansionmenetyskorvauksista
Tapaturmavakuutuskeskuksen sivuilta.
Liikennevakuutus korvaa ansionmenetyksen työkyvyttömyysajalta,
joka on aiheutunut liikennevahingossa saaduista vammoista.
Tarkemmat ohjeet Tapaturmavakuutuskeskuksen sivuilta.
Työkyvyttömyyseläke:
Jos vammautuminen aiheuttaa pysyvän työkyvyttömyyden, on
vahingonkärsineellä oikeus liikennevakuutuksesta maksettavaan
työkyvyttömyyseläkkeeseen. Ennen työkyvyttömyyseläkkeen
myöntämistä selvitetään kuitenkin vahinkoa kärsineen
mahdollisuudet palata työelämään ammatillisen kuntoutuksen
avulla.
Hoitotuki:
Hoitotukea maksetaan, jos työtapaturmassa vammautunut henkilö
on vamman tai sairauden vuoksi avuttomassa tilassa, jossa hän
ei tule toimeen ilman toisen henkilön apua. Hoitotukiluokkia on
työtapaturma- ja ammattitautilaissa kolme. Vamman tai sairauden
tilakuvauksen perusteella ratkaistaan, minkä luokan mukaista
korvausta maksetaan.
Hoitotukea voidaan maksaa, jos liikennevahingossa vammautunut
on pysyvästi riippuvainen toisen henkilön huolenpidosta.
Hoitotuen määrä riippuu vamman tilan vaikeusasteesta.
Vaikeusasteet on määritelty liikennevahinkolautakunnan
hoitotukiluokittelussa.
Lue lisää Liikennevahinkolautakunnan sivuilta.
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Vaatelisä:
Työtapaturman perusteella vaatelisää maksetaan, kun proteesi tai
tukisidos, jonka käyttö johtuu korvatusta vahinkotapahtumasta,
aiheuttaa vaatteiden erityistä kulumista. Korvauksen maksaminen
edellyttää apuvälineen pitkäaikaista, vähintään kolme kuukautta
kestävää, käyttöä. Vaatelisä on verovapaa korvaus.
Liikennevahingossa vammautunut henkilö voi joutua
käyttämään erilaisia apuvälineitä, jotka kuluttavat vaatteita
tavanomaista enemmän. Korvausta kulumisesta voidaan maksaa
liikennevahinkolautakunnan määrittämien luokkien mukaisesti.
Lue lisää Liikennevahinkolautakunnan sivuilta.
Lisääntyneet kodinhoidon kustannukset:
Työtapaturmavamman vuoksi lisääntyneistä kodinhoidon
kustannuksista voidaan maksaa korvausta, kun kodinhoitoa ei ole
mahdollisuutta järjestää ilman ulkopuolista apua. Kodinhoidolla
tarkoitetaan esimerkiksi siivousta ja pyykinpesua. Vain
välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset korvataan.
Korvausta maksetaan enintään vuosi työtapaturman sattumisesta
ja korvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa
kustannusten syntymisestä.
Tarkemmin yllä mainituista korvauksista
Tapaturmavakuutuskeskuksen ja Liikennevahinkolautakunnan
sivuilta.
Tulkkauspalvelut:
Jos työtapaturmasta aiheutuu vaikea näkö-, kuulo- tai
puhevamma, vahingoittunut henkilö voi tarvita tulkkia
avustajakseen. Vakuutuksesta korvataan tulkkauspalveluja
enintään määrä, jonka Kela järjestää vammaisten henkilöiden
tulkkauspalveluista annetun lain nojalla.
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Kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan korvaus:
Liikennevahingosta aiheutuneesta vammasta johtuvasta kivusta,
särystä ja toiminnallisesta haitasta maksetaan korvausta, kunnes
vamma on parantunut tai terveydentila muutoin vakiintunut.
Korvaamiseen vaikuttavat vammojen laatu, vaikeusaste sekä
vammojen edellyttämän hoidon laadun ja toipumisen kestoaika.
Pysyvän kosmeettisen haitan korvaus:
Liikennevahingosta pysyvän kosmeettisen haitan korvausta
maksetaan vammasta aiheutuneesta pysyvästä ulkonäöllisestä
haitasta, kuten esimerkiksi arpimuodostumasta. Korvauksen
suuruuteen vaikuttaa lähinnä vammojen laatu, laajuus ja sijainti
sekä vammautuneen ikä vahinkohetkellä.
Ansiotulojen myöhentyminen:
Jos vammautuneen henkilön toimeen tai ammattiin valmistuminen
on todistettavasti liikennevahingon seurauksena siirtynyt
myöhempään ajankohtaan, korvausta maksetaan myös tulojen
myöhentymisestä.
Työtapaturma- ja ammattivakuutuksesta sekä
liikennevakuutuksesta voidaan korvata myös asumispalveluita (lue
tämän oppaan sivulta 10), ammatillista kuntoutusta (lue tämän
oppaan sivulta 23), apuvälineitä (lue tämän oppaan sivulta 7) ja
kodin muutostöitä (lue tämän oppaan sivuilta 20).
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VERTAISTUKI
Vertaistukitoiminta on samanlaisten elämänkokemusten vaihta
mista joko kahden ihmisen kesken tai ryhmässä. Vertaistuki ei
korvaa lääkinnällistä kuntoutusta, mutta on arvokas lisä kuntou
tumisen ja sopeutumisen tueksi. Vertaistuen periaatteita ovat
vapaaehtoisuus, yhdenvertaisuus, toisen ihmisen kunnioittaminen,
luottamus, mahdollisuus kokemusten jakamiseen sekä kuuntele
misen taito. Toinen aivovammautunut ihminen ja hänen läheisensä
ymmärtävät parhaiten, mitä elämä aivovamman kanssa tarkoittaa.
Aivovammaliitossa on koulutettuja vertaistukihenkilöitä, jotka
antavat tukea joko kahden kesken tai luotsaavat vertaistukiryhmiä.
Useassa Aivovammaliittoon kuuluvassa paikallisyhdistyksessä
on sekä aivovammautuneille ihmisille että heidän läheisilleen
suunnattuja vertaistukiryhmiä. Aivovammaliitto järjestää
vertaistukijoilleen koulutusta ja virkistystoimintaa.
Lue lisää aivovammajärjestön vertaistuesta, vertaistukihenkilöistä
ja vertaisryhmistä osoitteesta aivovammaliitto.fi tai soita
Aivovammaliiton toimistoon.

Palaa sisällysluetteloon
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YHDISTYSTOIMINTA
Aivovammaliitto ry ja siihen kuuluvat aivovammayhdistykset
eri puolilla Suomea ovat aivovammautuneen ihmisen ja hänen
läheisensä oma järjestö. Aivovammaliiton kautta voit saada
tietoa ja opastusta kysymyksiin, joihin ehkä et muuten ole
saanut vastausta. Aivovammaliitosta voit myös tilata monenlaisia
aivovammaesitteitä. Aivovammayhdistyksen jäsenenä saat
jäsenetuna Aivoitus-lehden, joka sisältää voimauttavia
vertaistarinoita ja tietoja liiton ja yhdistysten tapahtumista. Noin
30:llä paikkakunnalla toimivat aivovammayhdistykset järjestävät
vertaistuellisia tapaamisia, luentoja, retkiä ja muuta mukavaa
yhdessäoloa. Älä jää yksin, yhdistystoiminnasta saat voimaa
arkeesi!
Lue lisää ja lähde mukaan toimintaan: aivovammaliitto.fi,
aivovammayhdistykset.fi
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Tämä Aivovammaliitto ry:n ja Tapaturmavakuutuskeskus
TVK:n laatima lehtinen on hakemisto, johon on koottu
aakkosjärjestyksessä tietoutta niistä tukitoimista, palveluista ja
korvauksista, joihin aivovamman saanut ihminen on oikeutettu.
Tekstissä olevat linkit johdattavat sinut luotettavan lisätiedon
lähteille. Linkkien runsauden vuoksi tämä opas ilmestyy vain
sähköisenä versiona.

Aivovammaliitto ry on
aivovammautuneiden ihmisten
ja heidän läheistensä etujärjestö.
Valtakunnalliseen Aivovammaliittoon
kuuluvilla yhdistyksillä on toimintaa
eri puolilla Suomea.

Tekijät

Lue lisää aivovammoista ja tule
mukaan toimintaamme!

Sanna Sinkkilä, viestintäpäällikkö,
Tapaturmavakuutuskeskus TVK

www.aivovammaliitto.fi
tiedotus@aivovammaliitto.fi
puh. 050 408 7095 / järjestöassistentti
Kaikki yhteystiedot:
aivovammaliitto.fi/yhteystiedot

Petri Turtiainen, hallituksen jäsen,
Aivovammaliitto ry
Pia Warvas, tiedottaja-päätoimittaja,
Aivovammaliitto ry, Aivoitus-lehti
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