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HYVÄ TIETÄÄ
verotuksesta ja etuuksista
Eläkkeelle jäämässä?
Eläkkeelle jäädessä tulot pienenevät,
joten kannattaa pyytää verotoimistosta
uusi verokortti ja siten varmistaa, että
ennakonpidätys on ajan tasalla. Verohallinto toimittaa verokortin suoraan
eläkkeen maksajalle: Kelalle tai työeläkelaitokselle.
Tammikuusta 2016 lähtien Kela tekee
ennakonpidätyksen uusien määräprosenttien mukaan, jos Kela ei ole saanut
verokorttia eläketuloa varten. Jos uutta verokorttia ei ole, Kela perii maksamastaan eläkkeestä 40 prosentin kaavamaisen pidätyksen. Palkkaa varten
annettua ennakonpidätysprosenttia ei
käytetä enää eläkkeiden verotusperusteena helmikuusta 2016 lähtien.
Avanteesta invalidivähennys
verotuksessa
Verottaja myöntää invalidivähennystä
lääkärin antaman B-lausunnon mukaan, jos pysyvä haitta-aste on vähintään 30 %. Pyydä lääkärinlausunto ja
lähetä se verottajalle ellet ole vielä sitä
tehnyt. Lääkärinlausunnossa määritellään pysyvä haitta-aste, mikä avanteesta aiheutuu.
Työkyvyttömyyseläkeläinen
saa tienata vähän
Työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuen aikana on mahdollista työskennellä ilman että Kelan eläkkeen
maksaminen keskeytetään. Vuonna
2016 ansioraja on 743,84 euroa kuussa. Työeläkkeellä oleva saa ansaita rajoituksetta.
Kelan vammaistukea
opiskelijalle ja työssäkäyvälle
Vammaistukea voidaan myöntää
avanteen perusteella henkilölle, joka
opiskelee tai on työelämässä. Sitä pitää erikseen hakea Kelalta lomakkeella
EV 256. Takautuva hakuaika on puoli vuotta. Voit saada vammaistukea,
jos sairaus, vika tai vamma aiheuttaa
olennaista haittaa. Erityiskustannuksia ei edellytetä. Ne kannattaa hake-

muksessa mainita, jos niitä on, sillä
ne voivat korottaa perustuen (92,94 e/
kk) korotetuksi tueksi (216,87 e/kk).
Lisäksi on olemassa ylin vammaistuki
(420,51 e/kk). Hakemukseen tarvitaan tuore lääkärinlausunto C, mutta
Kela voi ratkaista hakemuksen myös
lääkärinlausunto B:n perusteella. Tuki
on veroton eivätkä siihen vaikuta tulot
tai omaisuus.
Vammaistuen tarkoitus on helpottaa
selviytymistä jokapäiväisessä elämässä,
työssä ja opiskelussa. Vammaistukea
maksetaan 16 vuotta täyttäneelle sairaalle tai vammaiselle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan ja joka ei ole eläkkeellä.
Eläkettä saavan hoitotuki
Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on
tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä
jokapäiväisessä elämässä sekä hänen
toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutustaan ja hoitoaan. Eläkettä saavan hoitotukea voi saada täytettyään
16 vuotta. Se ei kuitenkaan koske
henkilöitä, jotka saavat osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä tai työttömyyseläkettä.
Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna
avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan
tarpeen sekä määrän perusteella (perushoitotuki 62,25 e/kk, korotettu
hoitotuki 154,96 e/kk ja ylin hoitotuki 327,67 e/kk). Etuutta anotaan
Kelalta lomakkeella EV 256 (sama
lomake kuin 16 vuotta täyttäneen
vammaistuki) ja hakemukseen tarvitaan tuore lääkärinlausunto C, mutta
Kela voi ratkaista hakemuksen myös
lääkärinlausunto B:n perusteella. Tuki
on veroton eivätkä siihen vaikuta tulot
tai omaisuus.
Lääkekorvauksiin
uusi alkuomavastuu
Kela maksaa korvausta lääkkeistä,
kliinisistä ravintovalmisteista ja perus-

voiteista, jotka on määrätty lääkemääräyksellä sairauden hoitoon. Vuoden
alusta on tullut voimaan kalenterivuotta koskeva 50 euron alkuomavastuu, joka ei kuitenkaan koskea lapsia
ja nuoria. Se alkaa sen vuoden alusta,
jolloin henkilö täyttää 19 vuotta.
Lääkettä tulee ostaa enintään 3 kuukauden annos kerrallaan mahdollisimman edullisina pakkauskokoina.
Kun kustannukset ylittävät vuosittaisen omavastuun (lääkekaton), joka on
610,37 euroa vuonna 2016, lääkkeen
kertaluontoinen omavastuu on tämän
jälkeen 2,50 euroa. Apteekit seuraavat
sähköisesti omavastuuosuuden kertymistä. Lääkkeiden peruskorvaustaso,
jota noudatetaan alkuomavastuun
täyttymisen jälkeen, on 40 prosenttia
aiemman 35 prosentin sijaan.
Matkakorvaukset
Pyydä matkatodistus hoitopaikasta Kelan korvaamia matkoja varten
joka matkasta. Todistus tulee säilyttää
puoli vuotta. Matkakulujen omavastuuosuus on 300 euroa/vuosi. Kun se
ylittyy, Kela korvaa matkat kokonaan.
Kela ilmoittaa, kun maksukatto on
täyttynyt ja lähettää postissa kortin,
jossa asia todetaan. Kun sitä näyttää
taksissa, matkasta ei peritä mitään.
Taksia voi käyttää, jos hoitotaho katsoo sen tarpeelliseksi tai sopivia julkisia kulkuyhteyksiä ei ole. Tällöin taksi
tulee tilata erillisestä Kelan palvelunumerosta, jolloin matkakohtainen
omavastuukin on 25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta vuotuisen omavastuuosuuden täyttymiseen saakka
(tavallisesta taksin tilausnumerosta tilattaessa omavastuu on 50 euroa).
Oman auton käyttökorvaus on 20
snt/km. Omavastuuosuus omaa autoa
käytettäessä on 25 euroa per yhdensuuntainen matka.
Tiedot on koonnut Inkeri Aalto. Tietojen oikeellisuuden on tarkistanut sosiaalityöntekijä Sofia Wiik HUS:sta.

