Kansalaisneuvonta

ma–pe klo 8–21 & la klo 9–15

puh. 0295 000
palveluneuvoja@kansalaisneuvonta.fi
www.kansalaisneuvonta.fi

www.suomi.fi

Julkisten palveluiden tieto- ja verkkopalvelu

Velkalinja – maksuton puhelinneuvonta
ma–pe klo 10–14

puh. 0800 9 8009

Sosiaaliturvan
tarkistuslista
2018

Neuvontaa velkojen ja rästilaskujen vuoksi
talousvaikeuksissa oleville ja läheisille

www.sosiaaliturvaopas.fi

Järjestöjen yhteisestä oppaasta lisätietoa

Tekijät: Marja Eronen, Suomen Nivelyhdistys ja
Tarja Pajunen, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL

Neuvonnan yhteydessä annettava listaus, joka auttaa selvittämään
mahdollisuuksia palveluihin ja tukiin oikeasta paikasta.

Kela, paikallisesta toimistosta tai verkkoasioinnilla www.kela.fi
Lääkärin- ja hammaslääkärin palkkiot
www.kela.fi/taksat
Matkakorvaus sairaus- ja
kuntoutusmatkoista
Lääkekorvaukset
Sairausajan peruspäiväraha,
osasairauspäiväraha
Kuntoutusraha
Nuoren kuntoutusraha
Kuntoutus
Vammaistuki alle 16-vuotiaille
Vammaistuki 16 vuotta täyttäneille

Eläkettä saavan hoitotuki
Eläkkeensaajien asumistuki
Kansaneläke
Takuueläke
Perhe-eläkkeet
Työttömän peruspäiväraha
(ja koulutustuki)
Yleinen asumistuki
Työmarkkinatuki
Perustoimeentulotuki
Opintotuki
Vuorottelukorvaus

Maasta- ja maahanmuutto .... 020 634 0200
Omaisen kuoltua ....................... 020 692 208
Opiskelijan tuet ........................ 020 692 209
Perustoimeentulotuki .............. 020 692 207
Sairastaminen .......................... 020 692 204
Työttömyysajan tuet ................. 020 692 210
Vammaistuet ............................. 020 692 211

Kelan sähköinen asiointipalvelu www.kela.fi/ajanvaraus
Henkilökohtaisen puhelin- tai toimistoajan varaus

Hoitopaikan valinta www.hoitopaikanvalinta.fi

Yhteyspisteen ylläpitämä verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa terveydenhuollon
valinnanvapaudesta Suomessa ja terveyspalvelujen käytöstä ulkomailla

Kunnan terveystoimi *)
Hoitotakuu, hoitoketjut perusterveydenhuollon
ja erikoissairaanhoidon välillä
Terveydenhuollon kuntoutuspalvelut
Terveydenhuollon apuvälineet ja hoitotarvikkeet
Kotisairaanhoito
Kunnallinen terveydenhuollon maksukatto
Potilasasiamies
Päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä korvaushoito

Kunnan sosiaalitoimi *)
Kotipalvelut, kotihoito
Omaishoidon tuki
C-lääkärintodistus
Toimeentulotuki, täydentävä ja ehkäisevä

vaikeavammaisille

Kuljetuspalvelut niihin liittyvine
saattajapalveluineen
lääkärintodistus
Palveluasuminen

Asunnon muutostyöt
Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
Henkilökohtainen avustaja
vaikeavammaisille

Kunnan sosiaalitoimi
Päivittäisistä toiminnoista
suoriutumisessa tarvittavat välineet,
koneet ja laitteet

Ylimääräiset vaatetuskustannukset
Ylimääräiset erityiskustannukset

TE-toimisto (työ- ja elinkeinotoimisto) www.te-palvelut.fi
Työkykykartoitukset ja -tutkimukset (myös muita toimijoita)

Kelan palvelunumerot arkisin klo 8–17
Asevelvollisen tuet ................... 020 692 200
Asumisen tuet ............................ 020 692 201
Eläkeasiat .................................. 020 692 202
Kela-kortti ja
EU-sairaanhoitokortti .............. 020 692 203
Kuntoutus ................................. 020 692 205
Lapsiperheiden tuet .................. 020 692 206

Kunnan sosiaalitoimi

Hoivatakuu
Sosiaalinen luototus (kuntakohtaisia)
Talous- ja velkaneuvonta
Sosiaaliasiamies

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi www.trafi.fi
PL 320, 00101 Helsinki
Ajoneuvoveroneuvonta arkisin klo 8–18, p. 029 534 5125
verotus@trafi.fi // https://asiointi.trafi.fi
Asiointi: www.ajovarma.fi, klo 8–15.45, p. 075 323 9999, tiedustelut@ajovarma.fi
Vammaisen pysäköintilupa lääkärintodistus
Vapautus ajoneuvon perusverosta

Verotoimisto www.vero.fi
Palvelunumero ma–pe klo 9–16.15, puh. 029 497 002
Veronmaksukyvyn alentumisvähennys
Invalidivähennys lääkärintodistus
Kotitalousvähennys
Autoverotus
Autoveroneuvonta ma–pe klo 9–16.15, puh. 029 497 150
Autoveronpalautus (51§), Verohallinto / Autoverotus, PL 1000, 10901 Hanko
(työ, opiskelu)
Autoveron huojennus (50§), Verohallinto, PL 40, 00052 Vero (erit. painavat syyt)
*) Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen – Asiakasmaksulaki 11§
Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön
maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä
osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai
henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Palvelun tuottava kunta tai
kuntayhtymä voi päättää, että: muitakin kuin edellä tarkoitettuja maksuja voitaisiin jättää
perimättä tai alentaa edellä tarkoitetuilla perusteilla; tai, jos siihen on syytä huollolliset
näkökohdat huomioon ottaen. Asian selvittämiseksi ole yhteydessä kunnan tai sairaalan
sosiaalityöntekijään.

