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TIIVISTELMÄ  SOSIAALIPALVELUISTA JA 

TUKIMUODOISTA, JOTKA SAATTAVAT TULLA 

KYSYMYKSEEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN 

JOHTAVAN SAIRAUDEN AIKANA
  
LUKIJALLE


Tekonivelleikkaukseen liittyvä hoitoaika Coxassa on lyhyt, joten sosiaalityöntekijän kanssa asiointiin sairaalassa ollessa on mahdollisuus vain erityistilanteissa. Pääsääntöisesti toivomme, että otatte näissä asioissa yhteyttä oman kunnan sosiaalipalveluita hoitaviin henkilöihin. 

Myös etuuksiin liittyvissä lääkärinlausunnoissa pyydämme kääntymään ensisijaisesti oman kunnan lääkärin puoleen. Tekonivelsairaala Coxan lääkäreiltä voidaan saada lausuntoja lähinnä tekonivelleikkaukseen liittyvissä asioissa.

Tämä opaslehtinen antaa tietoa ja ohjeita yhteiskunnan tarjoamista palveluista ja erilaisista tukimuodoista.

Yleisesti oikeus palveluihin tai tukitoimiin syntyy sitä kautta, että on kyseessä sairaus tai vamma, josta aiheutuu pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia selviytyä normaalista päivittäisestä elämästä ja näillä palveluilla ja tukitoimilla voidaan tukea selviytymistä mahdollisimman itsenäisesti.
Tekonivelleikkaus on korjaava toimenpide , jonka tavoitteena on parantaa toimintakykyä ja näin ollen  joihinkin etuuksiin ei synny oikeutta enää leikkauksen jälkeen.

Sosiaali-ja terveyspalveluiden taustalla olevaan lainsäädäntöön voi tulla
muutoksia, joten tarvittaessa on hyvä tarkistaa etuuksien sisältö oman kunnan virkailijoilta.

Lisätietoja saa tarvittaessa myös TAYS:n sosiaalityöntekijältä.
Tampereella  20.1.2009

 Eevi Apponen, sosiaalityöntekijä / TAYS                   
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APUVÄLINEET   
                                                                                       

●Terveyskeskus, sairaala

Terveydenhuollon järjestettäviä apuvälineitä ovat lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat välineet ja laitteet, joita vammainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoistaan ( esim. keppi,
pyörätuoli ).                                                                                                                                                       Apuvälinepalveluihin kuuluu apuvälineiden tarpeen määrittely, välineiden sovitus, luovutus omaksi  tai käytettäväksi, käytön opetus ja seuranta sekä välineiden huolto.  Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettyjen apuvälineiden tulisi olla asiakkaille ilmaisia.  Apuvälineitä voidaan myös lainata lyhytaikaista käyttöä varten.
Sairaala tai terveyskeskus myöntää tarveharkinnan perusteella.

Lisätietoja oman kunnan terveyskeskuksesta, sairaalasta.


●Kela

Kela järjestää ammatillisena kuntoutuksena vaativat erityistason apuvälineet, jotka ovat sairauden tai vamman vuoksi tarpeen
opiskelusta selviytymiseksi ( esim. tietokone).

                                 ¤  hakemus KELA:n
                                 ¤  liitteeksi lääkärintodistus ( B)

Lisätietoja: KELA:n paikallistoimisto sekä jatkohoitopaikan sosiaalityöntekijä.
                    Internet: www.kela.fi
                                                             
    

ASUNNON MUUTOSTYÖT  JA  KORJAUSVAVUSTUKSET   
                                  

●Sosiaalivirasto / Asuntotoimi

Vammaispalvelulaissa tarkoitetaan vammaisella henkilöä, jolla
on sairauden tai vamman johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia
suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista,
lääketieteellinen diagnoosi ei ole ratkaiseva vaan haitta normaalille
elämälle, jonka pitää olla vähintään vuoden kestävä.

Korvausta asunnon muutostöihin myönnetään vaikeavammaiselle
henkilölle, jolle liikkuminen ja omatoimisuus vakituisessa asunnossaan
tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Lisätietoja: Oman kunnan sosiaalivirastosta/ vammaispalvelut sekä
jatkohoitopaikan sosiaalityöntekijältä.                                                                                                                                   

hakemus toimitetaan sosiaalivirasto / vammaispalvelut
liitteenä lääkärinlausunto ( + fysioterapeutin tai muun
asiantuntijan lausunto)    
                           

 
Korjausavustusta on mahdollisuus saada niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen ikäihmisen kotioloissa selviytymisen kannalta.  Korvauksen määrään vaikuttavat perheen tulot. 

Lisätietoja sekä hakemuskaavakkeita: Oman kunnan asuntotoimi/
korjausneuvoja

AUTO


Auton pysäköintilupa

	Poliisiviranomainen

Edellytyksenä on, että sairaudesta tai vammasta johtuva liikunnallinen haitta on vaikea tai erittäin vaikea.  Lupa voidaan myöntää myös henkilölle, joka ei voi itse toimia kuljettajana. Lupa on henkilökohtainen. Pysäköintilupaa haetaan kotipaikkakunnan poliisi-
viranomaiselta. Hakemuksen liitteeksi tarvittavassa lääkärinlausunnossa pitää selvitä kuvaus haitasta ja haittaluokan tulee olla väh. 11.

                                ¤   Hakemus Poliisilaitokselle
                                ¤   Liitteenä lääkärinlausunto (B)

Lisätietoja:  Kotipaikkakunnan poliisiviranomainen tai jatkohoitopaikan sosiaalityöntekijä.
                      
                      Internet: http://wwww.invalidiliitto.fi ja www.ake.fi 






                              











ELÄKE


                               *  Työeläkelaitokset, KELA

Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen edellyttää, että henkilön työkyky alentunut sairauden, vian tai vamman vuoksi niin,  ettei hän kykene työhön ainakaan vuoteen.
Jos työkyvyn palautumisesta on toiveita, tervehtymistä tuetaan määräaikaisella kuntoutustuella,
jos työkyky on menetetty ja sen palauttaminen on epätodennäköistä,
ratkaisu on toistaiseksi myönnettävä työkyvyttömyyseläke.

                                 ¤  hakemus Työeläkelaitos ja / tai KELA
                                 ¤  liitteenä lääkärintodistus ( B )


Työkyvyttömyyden perusteella myönnettävät eläkkeet:
       
Kuntoutustuki
Työkyvyttömyyseläke
Osatyökyvyttömyyseläke    
Yksilöllinen varhaiseläke
          *oikeus vain ennen 1944 syntyneillä



Lisätietoja: Työeläkelaitokset, KELA sekä jatkohoitopaikan
sosiaalityöntekijä





ELÄKETTÄ SAAVAN HOITOTUKI

Oikeus suomessa asuvalla 16-vuotta täyttäneellä henkilöllä, joka saa vanhuuseläkettä tai täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa eläkettä tai jatkuvaa korvausta tai maahanmuuttajan erityistukea.
Lisäksi edellytetään, että toimintakyky on alentunut sairauden tai vamman vuoksi väh. yhden vuoden ajan.
 
Myönnettävän tuen määrä riippuu siitä, paljonko henkilön sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu avuntarvetta tai ohjauksen tai valvonnan tarvetta tai erityiskustannuksia.

Tuki on jaettu kolmeen suuruusluokkaan: 
 
Perushoitotuki          57,32 euroa / kk
Korotettu hoitotuki  142,70 euroa/kk
Ylin hoitotuki            301,75 euroa/kk

6 kk:n takautuva haku – ja maksuaika. 
Veroton etuus.

Hakemus:  KELA:n paikallistoimistoon
                   Liitteeksi alkuperäinen lääkärin C-lausunto
    

Lisätietoja: Kansaneläkelaitos/ paikallistoimistot sekä jatkohoitopaikan sosiaalityöntekijä.
                    Internet: www.kela.fi 







HAMMASHOITO

Yksityishammaslääkärin suorittaman suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon kustannuksista saavat KELA:n
korvausta kaikki kansalaiset,

Kela korvaa yksityishammaslääkärin palkkioista 60% taksan
mukaisesta määrästä. Suun ja hampaiden tutkimus ja ennalta-
ehkäisevä hoito korvataan kerran vuodessa 60-prosenttisesti
vahvistetun taksan mukaisesta määrästä.
Lisäksi erityiskorvaukset veteraaneille.

Hoidon lisäksi korvataan hammaslääkärin määräämät lääkkeet,
laboratorio-ja röntgentutkimukset sekä hammashoitoon 
liittyvät matkat sairasvakuutuslain yleisten periaatteiden mukai-
sesti.

Proteettista hoitoa ( paitsi rintamaveteraanit) eikä oikomishoitoa korvata.

Korvaukset eivät koske julkisin varoin kustannettua hammashoitoa. 

Lisätietoja:  KELA:n paikallistoimisto tai jatkohoitopaikan sosiaalityöntekijä
                      Internet:  www.kela.fi 

Hakeminen: Haettava 6-kuukauden kuluessa maksun tai palkkion suorittamisesta KELA:n toimistosta.

  
KOTIPALVELUT JA KOTISAIRAANHOITO

Sosiaali- ja terveystoimi

Kotipalveluilla tarkoitetaan palveluita, joiden avulla tuetaan kotona selviytymistä vammasta tai sairaudesta huolimatta.
Kotipalvelun tukipalveluita ovat mm. ateriapalvelu, saunapalvelu,
turvapalvelu sekä sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut.

Palvelut ovat maksullisia, maksut ovat yleensä porrastettu tulojen
sekä palveluun käytettävän ajan perusteella.

Kunnan kotipalvelua täydentävät usein yksityisten ja järjestöjen antamat palvelut.

Lisätietoja: Oman kunnan kotipalvelusta vastaava sekä jatkohoitopaikan sosiaalityöntekijä.


Kotisairaanhoitoon sisältyy lääkärin ja/tai kotisairaanhoitajan palvelut, tarvittaessa kotikäynnit, jotka voivat olla tilapäisiä tai säännöllisesti toteutettuja.
 
Kotisairaanhoidosta voi saada erilaisia sairaanhoidon välineitä
sekä tietoa esim. intervallipaikoista, turvapuhelimista.
Kotisairaanhoito tekee kiinteää yhteistyötä kotihoidon kanssa.
Kotisairaanhoidon palvelut ovat maksullisia.


Lisätietoja: Oman kunnan sosiaali-ja terveystoimi sekä jatkohoitopaikan sosiaalityöntekijä.


KULJETUSPALVELUT

Sosiaalivirasto

Kuljetuspalveluita myönnetään saattopalveluineen henkilölle, joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia kulkuneuvoja
ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.
Edellyttää pitkäaikaista, vähintään vuoden kestävää haittaa sekä
vaikeavammaisuuden toteamista suhteessa kuljetuspalveluun.

Voidaan myöntää vähintään 18-yhdensuuntaista matkaa/kk.  Matkat ovat usein taksilla tai invataksilla tehtäviä asioimis-ja virkistymis-
matkoja ( ei kuntoutukseen tai sairaudenhoitoon liittyviä matkoja!)

Työ- ja opiskelumatkat voidaan myöntää vaikeavammaiselle erikseen.

                                  
                                 ¤ hakemus sosiaalivirasto / vammaispalveluasiat
                                 ¤ liitteeksi lääkärinlausunto (C tai B)

Lisätietoja: Sosiaalivirasto/ vammaispalvelut sekä jatkohoitopaikan sosiaalityöntekijä.

Kotipalvelun kautta voi kysyä myös nk sosiaalihuoltolain mukaisista
kuljetuspalveluista.
                   
KUNTOUTUS


Terveyskeskus * Sairaala * Kansaneläkelaitos * Työeläkelaitokset
Sosiaalivirastot * Vakuutusyhtiöt * Työvoimatoimistot

Kuntoutusta on mm. lääkinnällinen, ammatillinen ja sosiaalinen kuntoutus.
Lääkinnällistä kuntoutusta on mm. fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia sekä apuvälineiden hankinta ja siitä vastaa pääsääntöisesti terveydenhuolto.

Lisätietoja: Sairaala / Terveyskeskus


*Ammatillinen kuntoutus on mm. työkokeiluja, ammatillista koulutusta ja siitä vastaa pääsääntöisesti KELA, Työeläkelaitokset, vakuutusyhtiöt
sekä työvoimatoimistot.
  
                                 
                                 ¤  hakemus KELA:n, Työeläkelaitokseen tai 
                                    Vakuutusyhtiöön               
                                 ¤  liitteeksi lääkärinlausunto ( B )


Lisätietoja: KELA, Työeläkelaitokset, vakuutusyhtiöt,    työvoimatoimistot sekä jatkohoitopaikan sosiaalityöntekijä.

*Sosiaalista kuntoutusta ovat esim. sopeutumisvalmennuskurssit ja
niistä vastaavat pääsääntöisesti  vammaisjärjestöt ja rahoituksesta
KELA, RAY ja SVOTL.     
  
                                  
                                  ¤ hakemus tarvitaan
                                  ¤ liitteksi lääkärinlausunto (B)

Lisätietoja: Jatkohoitopaikan sosiaalityöntekijä sekä KELA:n paikallistoimisto.



* Lisäksi KELA vastaa tietyin edellytyksin vaikeavammaisen  lää-
kinnällisestä kuntoutuksesta.

   - vaikeavammaisella, joka ei ole julkisessa laitoshoidossa on oikeus
saada työ- ja toimintakyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi tar-
peellista lääkinnällistä kuntoutusta.

   - edellytyksenä on, että kuntoutuja saa korotettua tai ylintä vammaistukea,
työkyvyttömyyseläkettä ja eläkettä saavan korotettua tai ylintä hoitotukea ja on alle 65-vuotias

ja että kuntoutus perustuu julkisen terveydenhuollon yksikössä tehtyyn
kuntoutussuunnitelmaan.

Hakemus sekä sen liitteenä lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma toimitetaan KELA:n.
Kelan kuntoutuspalveluiden tulee olla yksilöllisen tarpeen ja hyvän kuntoutuskäytännön perusteella myönnettyjä.

Lisätietoja: Jatkohoitopaikan sosiaalityöntekijä sekä KELA:n paikallistoimisto
Internet: www.kela.fi 


MATKAKUSTANNUKSET
                                            
                                   ●KELA

Sairausvakuutus korvaa matkat sairaalaan ja poliklinikalle, omavastuuosuus 9,25 euroa/ yhdensuuntaista matkaa kohden

Vuosittainen omavastuu 157,26 euroa / vuosi ja sen ylittävät kustannukset voidaan korvata kokonaan.
 

Myös alle omavastuun jäävät matkakustannukset kartuttavat vuosittaista kattoa.
                                      

Hakemus KELA:n 
Erityiskulkuneuvon ( taksi, oma auto, ambulanssi) käyttämistä varten tarvitaan lääkärintodistus

Myös saattajan matkakustannukset korvataan silloin kun saattaja on välttämätön potilaan terveydentilan
perusteella.
Internet: www.kela.fi               


OMAISHOIDONTUKI 

Sosiaali-ja terveystoimi

Omaishoitolaissa omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidontuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista 
palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.  Omaishoidon palkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on 336,71 euroa/kk. Muutoin tuen suuruus on kuntakohtainen. Omaishoidontuki on harkinannanvarainen etuus.
On veronalaista tuloa ja antaa eläkeoikeuden hoitajalle.

Tarvitaan hakemus sekä liitteeksi lääkärinlausunto ( C)

                                 ¤ hakemus sosiaali-ja terveystoimi / kotipalvelu
                                 ¤ lääkärinlausunto ( C)

Lisätietoja:  Oman kunnan kotipalvelunohjaaja sekä jatkohoitopaikan sosiaalityöntekijä.
                                  Internet: www.stm.fi 


SAIRAALAMAKSUT 

	Sairaala, terveyskeskus

¤ vuorokausimaksu vuodeosastolla 33,30 euroa / vrk
¤ poliklinikkakäynnin kertamaksu  25,60 euroa / käyntikerta
¤ sarjahoitomaksu 7 euroa / hoitokerta, max 45 x vuodessa
¤ alle 18-vuotiaalta peritään vuodeosastohoidosta maksua enintään  7vrk/vuosi
¤ Asiakasmaksukatto: kun kalenterivuoden aikana syntyy maksuja 590   euroa
   ¤ vapaakortti loppu vuodeksi
   ¤ vuodeosastomaksu 14 euroa / vrk
   ¤ poliklinikkamaksua ei peritä

Lisätietoja: Sairaalan/ terveyskeskuksen potilastoimisto sekä jatkohoitopaikan sosiaalityöntekijä.


HUOMIOITAVAA!

Tekonivelsairaala Coxa ei itse peri sairaalamaksuja suoraan potilaalta , muussa tapauksessa, kuin että potilas maksaa koko hoidon itse.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on ostanut, velvollisuuksiinsa kuuluvan, tekonivelleikkauksiin liittyvän toiminnan Coxalta. Potilaat Coxaan tulevat kunnista ns. sopimusohjauksen kautta ja siksi TAYS:n potilastoimisto huolehtii Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelta tulevien potilaiden sairaalamaksujen perinnän potilaalta. Maksuista lähetetään hoidon loputtua lasku.


Muualta ( kuin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelta ) tulevien potilaiden Coxan sairaalamaksut perii potilaalta potilaan hoitoon lähettävä kotikunta.


SAIRASVAKUUTUS

●KELA

Sairasvakuutus korvaa osan yksityislääkärin ja muun yksityisen 
sairaanhoitopalvelun kustannuksista; lääkärinpalkkioista,
lääkärinmääräämästä tutkimuksesta ja hoidosta.

Korvausta ei makseta terveyskeskuksen perimistä sairaanhoidon maksuista eikä muista julkisen terveydenhuollon maksuista.


Lisätietoja: KELA:n paikallistoimisto sekä jatkohoitopaikan sosiaalityöntekijä.


SAIRAUSPÄIVÄRAHA

KELA


Maksetaan 16-67-vuotiaalle; sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden perusteella. Omavastuu on sairastumispäivä + 9-seuraavaa arkipäivää.
Yrittäjän omavastuu sairastumispäivä ja 3 seuraavaa arkipäivää.
Korvaa pääsääntöisesti työkyvyttömyydestä aiheutuvaa ansionmenetystä.
Osa-sairaspäivärahaa on mahdollista saada vähintään 60 yhtäjaksoisen sairauspäivärahapäivän jälkeen, kun henkilö palaa osa-aikatyöhön, jolloin palkka on 40 -60% aikaisemmasta. Maksetaan 12 – 72 arkipäivältä. Osasairaspäivärahan määrä on puolet täydestä päivärahasta.

Päiväraha maksetaan yleensä hakijan viimeksi verotuksessa todetun työtulon mukaan ja on verotettavaa tuloa
 
Jos henkilöllä ei ole verotettavia työtuloja ja hänen sairautensa kestää yli 55-päivää, maksetaan hänelle yli menevältä ajalta vähimmäispäivärahaa  22,04 euroa /arkipäivä.

Sairaspäivärahaa voidaan maksaa enintään 300 arkipäivältä, jos työkyvyttömyys kuitenkin jatkuu, tulee harkittavaksi mahdollisuus
määräaikaiseen kuntoutustukeen tai toistaiseksi haettavaan työkyvyttö-
myyseläkkeeseen ( ks. kohta Eläkkeet).


Hakemus KELA:n  4 kk:n kuluessa sairasloman alkamisesta
Liitteeksi lääkärintodistus ( A tai B )

Lisätietoja: KELA:n paikallistoimisto sekä jatkohoitopaikan sosiaalityöntekijä
                    Internet: www.kela.fi


16-VUOTTA TÄYTTÄNEEN VAMMAISTUKI 

KELA

Myönnetään 16 – 64-vuotiaalle, joka ei saa kuntoutustukea, työkyvyttömyyseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä,
vanhuuseläkettä ,  yksilöllistä varhaiseläkettä tai maahanmuuttajien erityistukea. 
Edellytetään että hakijan  toimintakyky on alentunut vähintään vuoden ajaksi sairauden tai vamman vuoksi.
Edellytetään lääketieteellistä haittaa tai avun, ohjauksen ja valvonnan tarvetta ja/ tai erityiskustannuksia.
Tuen määrä on porrastettu kolmeen  suuruusluokkaan haitan, tarvittavan avun, ohjauksen ja valvonnan sekä vammasta tai sairaudesta aiheutuvien erityiskustannusten perusteella:
 

       * Perusvammaistuki          85,59 euroa/kk
       * Korotettu vammaistuki  199,71 euroa/kk
       * Ylin vammaistuki            387,26 euroa/kk  

6 kk:n  takautuva haku- ja maksuaika.
Veroton etuus.
Hakemus KELA:n
Liitteeksi alkuperäinen lääkärinlausunto ( C )
                        
Lisätietoja: KELA:n paikallistoimisto sekä jatkohoitopaikan sosiaalityöntekijä
                     Internet: www.kela.fi



TOIMEENTULOTUKI
                        
Sosiaalivirasto

Oikeus henkilöllä, jonka omat ja perheen tulot ja varat eivät riitä tarpeen mukaiseen toimeentuloon.
On muuta toimeentuloturvaa täydentävää, yksilökohtaista ja tarveharkintaista taloudellista tukea. Viimesijainen.


Lisätietoja: Oman kunnan sosiaalivirasto/ toimeentulotuki sekä jatkohoitopaikan sosiaalityöntekijä.
Internet: www.stm.fi + oman kunnan kotisivut

VEROTUS

Kunnallis-ja valtionverotuksessa voidaan tehdä invalidivähennys, jolloin invaliditeetin on oltava vähintään 30% ja pysyvä. Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä invaliditeetti % on automaattisesti 100%.


Esim. suurien sairauskulujen perusteella voidaan hakea veronmaksukyvyn alentumisvähennystä;
on harkinnanvarainen ja siihen vaikuttavat tulot ja varallisuus.  

Kotitaloustyön vähennys; kotona teetetyn työn kustannuksia voi osittain
vähentää verosta.
Tällaista työtä on esim. kotitaloustyö, hoiva- ja hoitotyö sekä asunnon ja
vapaa-ajan asunnon kunnossapito ja perusparannustyö.
Edellytys on, että työn suorittava yrittäjä tai yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. 

Lisätietoja: Verotoimisto sekä jatkohoitopaikan sosiaalityöntekijä.
Internet: www.vero.fi 


POTILAAN OIKEUSTURVA

Sairaala, terveyskeskus

Terveydenhuollon palveluja käyttävällä on oikeus saada riittävät tiedot hoitoonsa liittyvistä asioista ja vaikuttaa häntä koskeviin päätöksiin.
Sairastuneen oikeusturvaa säätelevät lait:

¤   potilasvahingoista ( henkilövahinko) vastaa potilasvakuutus  
     potilaslain mukaan,  
     korvausta haetaan Potilasvakuutuskeskuksesta.
     
¤   lääkevahingoista ( henkilövahinko) vastaa lääkevahinkovakuutus ja 
     korvausta haetaan Lääkevahinkovakuutuspoolilta.

¤   Laki  potilaan asemasta ja oikeuksista.


Oikeuksien selvittämisessä voi ohjeita tai apua pyytää sairaalan tai
terveyskeskuksen potilasasiamieheltä tai sosiaalityöntekijältä.

