
REUMALIITON 

SOSIAALITURVAN SUUNNISTUSKARTTA 
LAPSIPERHEILLE JA NUORILLE 

Tähän esitteeseen on koottu tietoa siitä, mitä erityisesti sairastaville 
lapsiperheille ja nuorille tarkoitettuja palveluita ja tukia on olemassa sekä 
ketkä niitä tarjoavat. Kysy heiltä rohkeasti lisätietoa.

Huomaathan, että voit olla oikeutettu myös yleisiin tukiin, joita tässä 
esitteessä ei ole lueteltu. Esimerkiksi Kelan tai kunnan myöntämää 
toimeentulotukea voi hakea tarvittaessa lapsen harrastuksiin ja Kelan 
myöntämää kuntoutuspsykoterapiaa voi saada jo 16-vuotias. 

Tuista, jotka eivät liity suoraan lapsiperheiden ja nuorten tilanteeseen, 
löydät listauksen Reumaliiton Sosiaaliturvan suunnistuskartasta. Se löytyy 
netistä osoitteesta reumaliitto.fi/suunnistuskartta. Verkkoversiosta 
löytyvät myös linkit tuen tarjoajien omille sivuille. 



TE-PALVELUT, JULKISET TYÖ- JA 
ELINKEINOPALVELUT

 î Ammatinvalinta ja koulutus
 î Nuorisotakuu
 î Ohjaamo nuorille
 î Opiskelu työttömyysetuudella
 î Oppisopimuskoulutus
 î Uravalmennus

Työ- ja elinkeinopalvelujen asiantuntijat 
auttavat sinua, kun etsit elämäntilantee-
seesi sopivaa ratkaisua koulutukseen tai 

ammatinvalintaan.

Tietyoelamaan.fi  
tarjoaa tukea osatyökykyisille.

KELA

YLEISET SAIRASTAMISEEN LIITTYVÄT 
KORVAUKSET

 î Lääkekorvaus ja lääkekatto
 î Matka- ja yöpymiskorvaus sekä 
matkakatto 

 î Korvaus yksityisen terveydenhuollon 
ja hammaslääkärin kuluista

 î (Ks. myös toimeentulotuki lääkkeisiin 
ja terveydenhuollon kustannuksiin)

LAPSIPERHE
 î Alle 16-vuotiaan vammaistuki
 î Elatustuki
 î Erityishoitoraha sairaan lapsen 
vanhemmalle

 î Joustava ja osittainen hoitoraha
 î Kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuki
 î Koulumatkatuki

 î Kuntoutus lapselle ja nuorelle
 î kuntoutusraha sekä nuoren 
kuntoutusraha

 î apuvälineet
 î Lapsilisä 
 î Lapsikorotus työmarkkinatuki, 
peruspäiväraha, eläkkeensaaja

 î Sotilasavustus
 î Vanhempainpäivärahat
 î Äiti sairastuu
 î Äitiysavustus

OPISKELU
 î Ateriatuki
 î Koulumatkatuki
 î Opintolainan valtiontakaus, hyvitys, 
vähennys, korkoavustus 

 î Opintotuki
 î Opiskelijan sairauspäiväraha
 î Yleinen asumistuki ja opintotuen 
asumislisä

tilapäinen hoitovapaa 
Jos alle 10-vuotias lapsesi sairastuu 

äkillisesti, voit jäädä pois töistä 
hoitamaan häntä tilapäiselle 

hoitovapaalle. Se voi kestää enintään 
4 työpäivää. Tilapäinen hoitovapaa 

perustuu työsopimuslakiin.

Henkilökohtainen Kela-neuvoja ohjaa 
erityisen tuen tarpeessa olevia  

sairaita ja vammaisia.

Kela-Kerttu neuvoo lapsiperheitä 
verkossa.



KUNNAN SOSIAALI-  
JA TERVEYSTOIMI

SOSIAALITOIMI
 î Lasten ja perheiden palvelut

 î kotipalvelu 
 î lasten hoitaminen
 î kasvatus- ja perheneuvonta
 î perheasioiden sovittelu

 î Perusopetuksen koulumatkat 
(kunnan opetustoimi)

 î Vammaispalvelut ja tukitoimet

TERVEYSTOIMI
 î Apuvälineet
 î Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
 î Neuvolat
 î Terveydenhuollon maksut ja niiden 
alentaminen sekä maksukatto

Kunnan sosiaalityöntekijä ja -ohjaaja 
auttavat sinua tukien ja palvelujen 

hakemisessa.

Nuorisovaltuustot tuovat esille 
nuorten tarpeita kunnalliseen 

päätöksentekoon. 

REUMALIITON  

NEUVONTA JA RAHASTOT 

Neuvomme sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksissä sekä myönnämme 
avustuksia Hugo Eklundin ja Pirkko Handolinin rahastoista. Lisätietoa 
palveluneuvonta@reumaliitto.fi tai vaihteesta (09) 476 155.

MUUTA

TUKILINJA
Apurahoja pitkäaikaissairaille ja vammaisille 
lapsille ja nuorille, p. 09 – 4155 1508.

Reumaliitto.fi/lapsille 
tarjoaa tietoa ja tukea 
sairastuneille lapsille, 
nuorille ja perheille.

Nuorille tietoa ja tukea 
suomenreumanuoret.fi

Reumaliiton 
jäsenyhdistykset 

tarjoavat tietoa ja 
vertaistukea alueellasi.
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