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TEKSTI TUPU SAMMALJÄRVI

Itsearviointi tärkeää 
etuushakemuksissa
 – Eläkehylyt ovat hankala juttu, ja niitä tulee meidän porukoille aika paljon, Marja Eronen 
sanoo. Hakemuksen mukaan kannattaa laittaa fysioterapeutin tai fysiatrin lausunto. 

 – Vaarana on pudota köyhyyslouk
kuun. Myös terveysongelmat voi
vat lisääntyä, kun prosessit – työ
kyvyttömyyseläkepäätösten lisäk
si esimerkiksi toimeentulotuki ja 
asumistukihakemusten päätökset 

– pitkittyvät, sanoo Suomen Nive
lyhdistyksen sosiaaliturvan erityis
asiantuntija Marja Eronen.

 –Eräällä henkilöllä eläkeha
kuprosessi kesti seitsemän vuotta. 
Mielestäni pitäisi ottaa uudelleen 
käyttöön malli, jossa viiden vuo
den yhtäjaksoisen työttömyyden 
jälkeen arvioidaan automaattisesti 
työkykyä tai siis aiempi Elmahan
ke (Eläkemahdollisuuksien selvit
tely) pitäisi ottaa uudelleen käyt
töön.

Eläkeasioihin Erosella on käy
tännön ohje: kannattaa laittaa fy
sioterapeutin tai fysiatrin lausunto 
hakemukseen mukaan. 

– Se lausunto on ollut monesti 
vaa´ankieliasemassa eläkepäätöstä 
tehtäessä. Tilannettaan kannattaa 
lisäksi kuvailla omin sanoin mah
dollisimman konkreettisesti. Pitää 
olla kuvattuna, mitä vajeita on lii
keradoissa ja toiminta ja työkyvys
sä, ei vain niin, ettei pääse sängys
tä ylös.

Toimeentuloasiat 
ovat rankkoja
Marja Eronen toteaa, että toimeen
tuloasiat ovat rankkoja asiakkaille. 
Tuen hakemisessa ja saamisessa on 
ongelmia. Ulosotossa saattaa olla 

useita terveyden ja sosiaalitoimen 
maksuja.  

– Kannatan käytäntöä, että so
siaali ja terveydenhuollon maksu
ja ei siirrettäisi perintätoimistoille 
eikä ulosottoon. Asiakkaan kans
sa pitäisi neuvotella ja laatia mak
suaikataulu. Maksuja pitäisi myös 
voida tarvittaessa alentaa tai jättää 
perimättä.

Erosta harmittaa, että asiakas
maksulain 11 pykälää ei käytetä 
juuri ollenkaan. Se mahdollistaisi 
sotemaksujen alentamisen ja pe
rimättä jättämisen silloin, kun per
heen toimeentulo on vaarassa. 

Tutkimuksen mukaan puolet 
niistä, jotka ovat oikeutettuja toi
meentulotukeen, eivät hae tukea 
Kelasta. – Kannattaa siis selvittää 

omat mahdollisuudet saada toi
meentulotukea!

Perustoimeentulotukea on 
haettava Kelasta, sillä vaikka saisi 
kielteisen päätöksen, on tämä ha
kemus tehtävä ennen kuin hakee 
kunnasta täydentävää tai ennalta
ehkäisevää toimeentulotukea. Toi
meentulotukea voi hakea myös sil
mälasien ja proteesien hankkimi
seen ja vaikkapa hampaiden hoi

toon. –Seurakunnan diakonityö
kin yleensä edellyttää, että ensin 
on haettu perustoimeentulotukea.

– Kannattaa Kelan hakemuksen 
lisätietoihin laittaa, että pyydän 
siirtämään toimeentulotukihake
muksen liitteineen kunnan sosiaa
litoimeen täydentävää ja ennaltaeh
käisevää toimeentulotukihakemus
ta varten, Eronen neuvoo.

Ja sitten tärkeä ohje: vippejä ei 
pidä käyttää laskujen maksamiseen. 
Niitä ei katsota toimeentulohake
muksen yhteydessä menoiksi vaan 
päinvastoin tuloiksi. Eikä niitä hy
väksytä menoiksi takaisinmaksun
kaan yhteydessä.

Tukien viidakko on melkoinen
Marja Eronen muistuttaa asumis
tuen hakemisesta. – Myös oma
kotitaloon ja omistusasuntoon on 
mahdollista saada asumistukea. 
Hän sanoo, että jos asumistuki on 
myönnetty vuodeksi, pitää itse ha
kea tuki seuraavaksi vuodeksi. Et
tei tuki katkea, hakemus on tehtä
vä hyvissä ajoin, esimerkiksi kolme 
kuukautta ennen kuin tuki päättyy. 

Erilaisia sosiaaliturvaetuuksia on 
Suomessa satakunta. Marja Ero
nen sanoo, että esimerkiksi vai kea
vammaisen vammaispalvelu kul
jetuksia (18 yhdensuuntaista mat
kaa) ja henkilökohtaista avus ta
jaa ei aina osata hakea. Niitä hae
taan kunnan sosiaalitoimistosta. 
Myös vaikeavammaisen asunnon 
muu tostöihin (ei peruskorjauk
siin) tai kotiin hankittaviin konei
siin voi hakea tukea, samoin auton 
hank kimiskuluihin – silloin kun 
vai keavammainen tarvitsee autoa 
opis keluun tai työhön. Apuväli
neistäkin Eronen osaa neuvoa.

– Henkilökohtaisen avun hake
miseen olen kehittänyt oman lo
makkeeni. Siinä voi itse arvioi
da, paljonko tarvitsee apua koto
na tai kodin ulkopuolella. Kelal
lakin on itsearviointiin IPAloma
ke ja pistey tyslomake, joita kannat
taa käyttää. Täytetty lomake toimii 
myös hyvin muistin apuvälineenä, 

kun kunnasta tullaan kotiin arvi
oimaan tilannetta. IPAlomakkei
ta voi käyttää myös työkyvyttö
myyseläkehakemuksen liitteenä.

Monisairaan pyydettävä hoito- 
ja kuntoutussuunnitelma
Sosiologiksi aikoinaan valmistu
nut Marja Eronen on hyvin koke
nut sosiaaliturvan asiantuntija; hän 
on mm. hoitanut aihepiiriä yli 40 
vuotta eri yhdistyksissä. Yksi iso 
saavutus on, että Kelan valtakun
nalliset etuusohjeet saatiin nettiin 
yhden radioohjelman ansiosta.

– Minulta voi kysellä asioita laa
jalta sektorilta. Minulla on hyvät 
yhteydet muihin järjestöihin, ja 
kaikki kysymykset saadaan kyllä 
selväksi.

Esimerkiksi hoitotakuupolut 
ovat Eroselle tuttuja. Hän muistut
taa, että monisairaan on pyydettä
vä hoito, tutkimus ja kuntoutus
suunnitelma, ettei jää tyhjän pääl
le eläkkeelle siirryttyään tai työttö
mänä. Esimerkiksi fysiatrian klini
kalle kannattaa tarvittaessa pyytää 
lähete, siitä voi olla apua.  

– Kiputilat ovat yksi pulma: jos 
ne eivät ole hallinnassa, aiheutuu 
suu ria ongelmia. Terveyskeskuk
ses ta pitää pyytää kipuklinikalle lä
he te, jos kivunhoito ei ole hoidossa. 

Marja Eronen tuntee myös 
työelämässä olevien sosiaalitur
vaasioita. Hän muun muassa toi
mi kaksi vuotta asiantuntijana osa
työkykyisten työelämäprojektissa.

– Ja nämä asiat ovat lähellä sy
däntäni, niin myös nuorten pitkä

aikaissairaiden tulevaisuuden tuke
minen. Olen ollut 15 vuotta mu
kana kirjoittamassa järjestöjen yh
teistä Sosiaaliturvaopasta ja erik
seen Sosiaaliturvan tarkistuslis
taa, joka löytyy oppaan Materiaa
litosiosta. Niistä löytyy paljon näi
hinkin asioihin kattavaa helppolu
kuista tietoa, Marja Eronen sanoo.

Hakemus Marjalle etukäteen 
kommentoitavaksi
Marja Eroseen voi olla yhteydessä 
puhelimitse tai sähköpostitse. Hän 
kannustaa lähettämään etuushake
muksen itselleen etukäteen luetta
vaksi. Se tosin edellyttää älykän
nykkää tai skanneria, joilla hake
mus voidaan valokuvata tai skan
nata lähetettäväksi. 

– Kirjastossa pääsee käyttämään 
koneita, jos sellaiseen ei muuten 
ole pääsyä.

– Ja jos tulee johonkin hakemuk
seen hylky, voi minuun olla heti yh
teydessä, ei tarvitse odottaa soitto
aikaa.

Ja lopuksi iloinen uutinen: 
68+ikäisille on tarjolla Kelan tu
leskuntoutusta! 

–Itsekin olen päässyt tällaiseen 
kuntoutukseen, ja olen tyytyväi
nen asiakas. Innostan hakemaan! 

Marja Eronen neuvoo kirjaa
maan kuntoutushakemuksen yhte
yteen kolme konkreettista tavoitet
ta, joita tavoittelee kuntoutuksella. 
Sitten hakemus viedään omalle lää
kärille/terveyskeskuslää kärille ja 
sen yhteyteen pyydetään lääkärin
lausunto.  ❦

Marja Eronen on erikoistunut  
terveys- ja vammaissosiologiaan.  
Suomen Nivelyhdistyksen so-
siaaliturvan erityisasiantuntijana 
hän aloitti vuonna 2012.  

Marja Eronen 
puhelin 044 277 6633,
mieluiten ma kello 16 – 19, 
marjairmeli.eronen@gmail.com

MARJA EROSEN VINKKEJÄ:

➥ Perustoimeentulotukea 
on haettava Kelasta ennen  
kuin hakee kunnasta täy-
dentävää tai ennaltaehkäi-
sevää toimeentulotukea. 

➥ Älä ota laskujen maksuun 
vippejä: ne katsotaan 
toimeentulohakemuksen 
yhteydessä tuloiksi.

➥ Jos asumistuki on 
myönnetty vuodeksi, tee 
seuraavan vuoden hakemus 
jo kolme kuukautta 
ennen kuin tuki päättyy. 

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 
Oppaan sivuille on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden 
ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden 
sosiaaliturvasta ja palveluista. Opas löytyy sivulta
www.sosiaaliturvaopas.fi

Kelan etuusohjeet
Kelan etuusohjeet ovat ohjeita, joita Kelassa käytetään apuna 
etuuksien ratkaisutyössä. Ohjeet ovat sivulla 
www.kela.fi/kelan-etuusohjeet
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