
ANSÖKAN 
Stöd för närståendevård

Ansökan inkommit

Uppgifter  
om den 
vårdbehövande

Namn Personbeteckning

Utdelningsadress

Postnummer och postanstalt Telefon

I folkpensionen ingår

vårdbidrag förhöjt vårdbidrag särskilt vårdbidrag

Är den vårdbehövande

i dagvård i skola på arbetscentral någon annanstans

Vård- eller handikappbidrag för barn som Folkpensionsanstalten betalar

euro/månad fr.o.m.

Får den vårdbehövande ersättning för kostnaderna för hemvård från annat håll (t.ex. via försäkring)

nej ja, varifrån euro/mån

Får den vårdbehövande annan service (t.e.x hemvård, personlig assistent) antal timmar

nej ja, vad

Uppgifter  
om vårdaren

Vårdarens namn Personbeteckning

Utdelningsadress

Postnummer och postanstalt Telefon

Vårdarens relation till den vårdbehövande

maka, make/sambo mor/far dotter/son annan

Vårdaren

förvärvsarbetar inte är pensionerad, vilken slags pension

arbetar deltid arbetar heltid

är alterneringsledig under tiden

Får sökanden stöd för hemvård av barn för den vårdbehövandes del

nej ja, för tiden

Får sökanden särskilt vårdbidrag för den vårdbehövandes del

nej ja, för tiden

Bankförbindelse

Ytterligare 
uppgifter

Bilagor
Läkarintyg eller motsvarande, högst 6 månader

Den vårdbehövandes FPA-beslut om vårdbidrag för pensionstagare

Beslut om vårdbidrag eller handikappbidrag för barn

Den vård- 
behövandes 
underskrift /  
underskrift  
av den vård- 
behövandes  
representant

Datum Underskrift

522004r.pdf (3/16)Den ifyllda ansökan skickas  
på adressen: 

Kundhandledningsenheten/östra 
Peltolavägen 9, 01300 Vanda

Vanda stad | Social- och hälsovårdsväsendet

Kundhandledningsenheten/västra 
Råtorpsvägen 8 A, 01600 Vanda

Handikappservicen 
Vårdträdsgränden 17, 1 vån., 01360 Vanda


ANSÖKAN
Stöd för närståendevård
Uppgifter 
om den
vårdbehövande
I folkpensionen ingår
Är den vårdbehövande
Vård- eller handikappbidrag för barn som Folkpensionsanstalten betalar
euro/månad fr.o.m.
Får den vårdbehövande ersättning för kostnaderna för hemvård från annat håll (t.ex. via försäkring)
euro/mån
Får den vårdbehövande annan service (t.e.x hemvård, personlig assistent)
antal timmar
Uppgifter 
om vårdaren
Vårdarens relation till den vårdbehövande
Vårdaren
Får sökanden stöd för hemvård av barn för den vårdbehövandes del
Får sökanden särskilt vårdbidrag för den vårdbehövandes del
Ytterligare
uppgifter
Bilagor
Den vård-
behövandes
underskrift / 
underskrift 
av den vård-
behövandes 
representant
522004r.pdf (3/16)
Den ifyllda ansökan skickas 
på adressen: 
Kundhandledningsenheten/östra
Peltolavägen 9, 01300 Vanda
..\..\..\Lomakesuunnittelu\LOMAKE2\WINDOWS\vanda_logo_se_cmyk_sv.png
Vanda stad | Social- och hälsovårdsväsendet
Kundhandledningsenheten/västra
Råtorpsvägen 8 A, 01600 Vanda
Handikappservicen
Vårdträdsgränden 17, 1 vån., 01360 Vanda
8.0.1320.1.339988.326450
Kirsi Enckell
26.10.12
(26.10.12 tehty vanhasta xft:stä
1.11.12 läh. hyväks. Kirsi Enckellille)
----------------------------------------------
16.11.12 tehty ruotsinkielinen Annen käännöksen mukaan

mh
Hakemus/omaishoidon tuki
16.11.12
	Palauta-painike1: 
	hakemus_saapunut: 
	hoidettavan_nimi: 
	hoidettavan_henkilötunnus: 
	hoidettavan_osoite: 
	hoidettavan_postinro: 
	hoidettavan_puhelin: 
	hoitotuki: 0
	korotettu_hoitotuki: 0
	erityishoitotuki: 0
	päivähoidossa: 0
	koulussa: 0
	työkeskuksessa: 0
	muualla: 0
	tukea_euroa1: 
	tukea_alkaen: 
	ei_korvausta_muualta: 0
	saa_korvausta_muualta: 0
	saa_korvausta_muualta_mistä: 
	korvausta_euroa1: 
	ei_saa_muita_palveluja: 0
	saa_muita_palv: 0
	mitä_muita_palveluja: 
	muiden_palvelujen_tuntimäärä: 
	hoitajan_nimi: 
	hoitajan_henkilötunnus: 
	hoitajan_osoite: 
	hoitajan_postinro: 
	hoitajan_puhelin: 
	avio_avo: 0
	äiti_isä: 0
	tytär_poika: 0
	muu_suhde: 0
	ei_ansiotyössä: 0
	eläkkeellä: 0
	millä_eläkkeellä: 
	puolipäivätöissä: 0
	kokopäivätöissä: 0
	vuorotteluvapaalla: 0
	vuorotteluvapaalla_alkaen: 
	vuorotteluvapaalla_päättyen: 
	ei_saa_lasten_kotihoidontukea: 0
	saa_lasten_kotihoidontukea: 0
	lasten_kotihoidontukea_alkaen: 
	lasten_kotihoidontukea_päättyen: 
	ei_erityishoitorahaa: 0
	kyllä_erityishoitorahaa: 0
	erityishoitorahaa_alkaen: 
	erityishoitorahaa_päättyen: 
	pankkitiedot: 
	lisätietoja: 
	lääkärintod: 0
	kelan_todistus: 0
	lapsen_hoitotuki_tai_vammaispäätös: 0
	allekirj_pvm: 
	nimenselv: 
	Painike2: 
	palautusosoite: 



