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HAKEMUS 
Omaishoidon tuki

Hakemus saapunut

Hoidettavan 
tiedot

Nimi Henkilötunnus

Jakeluosoite

Postinumero ja -toimipaikka Puhelin

Kansaneläkkeessä on

hoitotuki korotettu hoitotuki erityishoitotuki

Onko hoidettava

päivähoidossa koulussa työkeskuksessa muualla

Kansaneläkelaitoksen maksama lapsen hoito- tai vammaistuki

euroa/kk, alkaen

Saako hoidettava kotihoidon kustannuksiin korvausta muualta (esim. vakuutuksen kautta)
ei kyllä, mistä euroa/kk

Saako hoidettava muita palveluja (esim. kotihoito, henkilökohtainen avustaja) tuntimäärä
ei kyllä, mitä

Hoitajaa 
koskevat 
tiedot

Hoitajan nimi Henkilötunnus

Jakeluosoite

Postinumero ja -toimipaikka Puhelin

Hoitajan suhde hoidettavaan
avio-/avopuoliso äiti/isä tytär/poika muu

Hoitaja

ei ole ansiotyössä on eläkkeellä, millä

on puolipäivätöissä on kokopäivätöissä

on vuorotteluvapaalla ajalla

Saako hakija hoidettavasta lasten kotihoidontukea
ei kyllä, ajalta

Saako hakija hoidettavasta erityishoitorahaa
ei kyllä, ajalta

Pankkitiedot

Lisätietoja

Liitteet
Lääkärintodistus tai vastaava alle 6 kk

Hoidettavan Kelan eläkkeensaajan hoitotukipäätös

Lapsen hoitotuki- tai vammaistukipäätös

Hoidettavan 
tai hänen 
edustajansa 
allekirjoitus

Päiväys Allekirjoitus
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