Alle 16-vuotiaan vammaistuki
Tuen tavoite
Tuen tavoitteena on tukea vammaisen tai pitkäaikaissairaan alle 16-vuotiaan lapsen päivittäistä elämää.
Lapsi voi saada vammaistukea, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee säännöllistä hoitoa,
huolenpitoa ja kuntoutusta.
Tuen taso
Perusvammaistuki 93,39 €/kk
Korotettu vammaistuki 217,93 €/kk
Ylin vammaistuki 422,58 €/kk
Tuen taso määräytyy sen perusteella, kuinka paljon lapsen sairauden hoito, huolenpito tai kuntoutus
aiheuttaa rasitusta ja sidonnaisuutta vanhemmille tai huoltajille. Esimerkiksi alimman, perusvammaistuen
myöntäminen edellyttää tavanomaista suurempaa, vähintään viikoittaista rasitusta ja sidonnaisuutta. Myös
päivittäinen rasitus ja sidonnaisuus voi oikeuttaa vammaistukeen, vaikka se ei olisi huomattavasti aikaa
vievää.
Rasituksella tarkoitetaan niitä konkreettisia toimenpiteitä ja sitä ylimääräistä työtä ja vaivaa,
joita sairaan tai vammaisen lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu
Sidonnaisuudella tarkoitetaan sitä, että sairaan tai vammaisen lapsen hoito, huolenpito ja
kuntoutus sitovat ajallisesti hoidosta huolehtivia henkilöitä tai rajoittavat heidän elämäänsä
enemmän kuin vastaavan ikäisen terveen lapsen hoidosta huolehtiminen
Sairauskohtaisia esimerkkejä rasituksesta ja sidonnaisuudesta
Kela antaa esimerkkejä yleisempien sairauksien hoidon ja huolenpidon sekä erilaisten hoito- ja
kuntoutustoimenpiteiden aiheuttamasta rasituksesta ja sidonnaisuudesta. Esimerkit muun muassa
seuraavista sairauksista löytyvät Kelan etuusohjeista. Esimerkit auttavat arvioimaan vammaistuen ja sen
tason myöntämisedellytyksiä oman perheen tilanteen kohdalla.
Allerginen nuha
Astma ja muut pitkäaikaiset keuhkosairaudet
Atooppinen ihottuma
Ruokavaliot ja ruoka-aineallergiat
Lähtökohtaisesti vammaistukipäätös tehdään yleisten myöntämisedellytysten ja lapsen yksilöllisten
olosuhteiden perusteella. Oikeutus vammaistukeen arvioidaan kunkin vammaisen tai pitkäaikaissairaan
lapsen kohdalla erikseen.
Hakemus
Hakemus koostuu hakemuslomakkeesta ja C-lääkärinlausunnosta, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. Myös muu
lääketieteellinen selvitys, esimerkiksi epikriisi on riittävä, jos siinä on vammaistuen ratkaisemiseksi
tarvittavat tiedot.

Hyvä muistaa hakemusta tehdessäsi
- hakemuksen tekoon voi pyytää apua esimerkiksi lähimmän keskus- tai yliopistosairaalan
sosiaalityöntekijältä sekä Allergia-, iho- ja astmaliitosta
- hakemukseen voi tehdä vapaamuotoisen liitteen, jossa avataan tarkemmin hakemuksen eri kohtia
- hakemukseen kuvataan lapsen ja perheen tilannetta vertaamalla vastaavan ikäiseen terveen lapsen
perheeseen: mitä perheessä tehdään enemmän sairaudesta ja sen hoitamisesta johtuen niin ajallisesti kuin
toiminnallisesti, eli mitä erityistä rasitusta ja sidonnaisuutta sairaus aiheuttaa vanhemmille lapsen hoidossa
ja huolenpidossa
- ota huomioon hakemusta kirjoittaessa lapsen iän ja kehitystason mukainen vastuu omasta elämästään
- käytä hakemuksessa konkreettista kieltä: vältä laatusanoja tai adverbejä (”paljon”, ”kauan”, ”pitkään”)
- kerro sairauden aiheuttamat tilanteet ja toimenpiteet niin yksityiskohtaisesti kuin mahdollista. Älä oleta,
että hakemuksen lukeva henkilö osaa lukea rivien välistä.
- käytä aikamääreitä (”lapsen iho rasvataan kahdesti päivässä, 30 minuuttia kerrallaan”)

Lisätietoa alle 16-vuotiaan vammaistuesta löytyy Kelan verkkosivuilta sekä Kelan etuusohjeista.
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