
 
 

Suomen hallitukselle, kansanedustajille ja europarlamentaarikoille! 

JULKILAUSUMA 13.6.2018 

Vammaiset ihmiset eivät tule Suomessa tuloillaan toimeen 

Jos vammainen henkilö ei vaikean vammansa vuoksi milloinkaan työllisty, hän elää käytännössä koko 

aikuisikänsä takuueläkkeellä. Se on tällä hetkellä 775,27 euroa kuukaudessa. Tuloja pitää täydentää 

eläkettä saavan hoitotuella ja asumistuella. Monet joutuvat hakemaan lisäksi toimeentulotukea.  

Tulojen täydentäminen tarkoittaa elinikäisessä hakemuskierteessä olemista. Asumistuki tarkistetaan 

yleensä vuosittain, mutta toimeentulotukea pitää hakea joka kuukausi. Nykyään toimeentulotukea haetaan 

ensin Kelasta ja tarvittaessa myös erikseen kunnasta. Vammaisjärjestöjen saamien tietojen mukaan monet 

jäävät kokonaan ilman toimeentulotukea, sillä he eivät osaa hakea sitä (hiljainen tieto). Hakemusprosessi 

on monimutkainen ja siihen tarvitaan tietotekniikan käyttötaidot.  

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa henkilö on köyhä, jos hänen tulonsa ovat vähemmän kuin 14 430 euroa vuodessa eli noin 1 200 euroa 

kuukaudessa. 16-64 -vuotiaita takuueläkkeen saajia on yli 50 000 henkilöä.  

Asiakasmaksut rasittavat! 

Suomalainen julkinen terveydenhuolto perii useita erilaisia asiakasmaksuja. Näissä asiakkaalla on kolme 

vuotuista asiakasmaksukattoa, joiden täytyttyä omavastuuosuus joko pienenee tai päättyy siltä vuodelta.  

Terveydenhuollon asiakasmaksukatto on 683 euroa vuodessa. Se muodostuu lääkäri- ja 

poliklinikkakäyntien, vuodeosaston, kuntoutuksen jne. maksuista. Kelan matkakatto on 300 euroa 

vuodessa. Se on tarkoitettu henkilöille, joiden on vamman vuoksi pakko mennä taksilla terveydenhuoltoon 

tai kuntoutukseen. Kelan lääkekatto on 605,13 euroa vuodessa.  Vammainen henkilö joutuu maksamaan 

em. maksut vuodesta toiseen koko elämänsä. Lisäksi terveydenhuollon asiakasmaksut aiheuttavat sen, ettei 

napanuora toimeentulotukeen välttämättä milloinkaan katkea. Monet joutuvat jatkuvasti valitsemaan 

ostavatko he leipää vai lääkkeitä, maksavatko he sairaalalaskun vai ostavatko he lämpimän talvitakin.  

Köyhyyttä on vaikea kompensoida! 

Vammaisen henkilön, joka ei pysty käyttämään julkisia kulkuneuvoja, on muita henkilöitä vaikeampaa 

kompensoida köyhyyttään. Hän ei voi esimerkiksi juosta tarjousten perässä tai käydä kirpputoreilla, 

leipäjonoissa tai hyödyntää yhteisruokailuja. Vamman vuoksi voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta valmistaa 

itse ruokaa, poimia marjoja ja sieniä tai korjata omia vaatteita.  

Vammaisella on oikeus tarpeenmukaiseen taloudelliseen tukeen ja sosiaalipalveluihin. Niiden saaminen ei 

käytännössä toteudu. Tuen ja palveluiden saatavuutta tulee vahvistaa ja perusturvan tasoa nostaa! 

Sinnittelystä arvokkaaseen elämään  

EAPN-Fin - Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto ja Kuka kuuntelee köyhää?-verkosto 

yhtyvät Eurooppaa kiertävän EMIN- bussin (Vähimmäistuloa kampanjoiva Bussi) Reimsin kaupungin 

vierailun yhteydessä annettuun julkilausumaan: Osallisuus ja yhdenvertainen elämä rakentuu tuloille, 

joiden avulla pystyy myös elämään, eikä vain sinnittelemään. 

Vähimmäistoimeentulon puolesta kampanjoiva EMIN-bussi vierailee Suomessa 13.-16. kesäkuuta. Tämä 

julkilausuma vammaisten henkilöiden riittämättömästä tulotasosta Suomessa , luovutetaan bussin vierailun 

yhteydessä Helsingin Senaatintorilla 13.6.2018. 

Lisätietoja: Tuula Paasivirta, tuula.paasivirta@3kverkosto.fi, 040 556 9079 www.eapn.fi; www.kukakuunteleekoyhaa.fi  

PS. Käy allekirjoittamassa vireillä oleva kansalaisaloite, Lakialoite takuutulosta perusturvan parantamiseksi, jossa siinäkin on 
kysymys perusturvan tason parantamisesta! Lisätietoja www.takuutulo.fi    

http://www.eapn.fi/
https://www.stat.fi/til/tjt/2016/01/tjt_2016_01_2018-03-02_tau_002_fi.html
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