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Jos et ole aiemmin hakenut Kelan etuuksia ja olet muuttanut Suomeen, täytä lisäksi lomake Y 77.
Jos olet lähdössä ulkomaille, täytä lisäksi lomake Y 38.

Hakemuksen liitteeksi tarvitset D-lääkärintodistuksen.

i

i

1. Hakijan tiedot

2. Tilinumero

3. Lapsen tiedot

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Sukunimi ja etunimi

SähköpostiosoitePuhelinnumero

Hakemus 
Erityishoitoraha

SV 89

Hakuaika: Hae etuutta 4 kuukauden kuluessa siitä, mistä alkaen haluat sitä saada.

Erityishoitorahaa voidaan myöntää myös avio- tai avopuolison lapsen tai muun lapsen hoitoon tai kuntoutukseen, jos 
tosiasiallisesti hoidat lasta vanhemman tavoin.

i

Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä.i

Voit tehdä hakemuksen ja lähettää liitteet myös 
OmaKelassa (www.kela.fi/omakela).
Lisätietoja: www.kela.fi/lapsiperheet
Voit arvioida laskurin avulla, kuinka paljon saat etuutta 
(www.kela.fi/laskurit). 
Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme 
(www.kela.fi/soita-kelaan).

Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että kaikki 
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen 
Kela, PL 10, 00056 KELA.

Verkkolomake (PDF)
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4. Osallistuminen lapsen sairaanhoitoon

5. Selvitys lapsen kotihoidosta

Sairaalahoito

Poliklinikkahoito 

Kotihoito

Lapsi on kodin ulkopuolella kouluopetuksessa, esiopetuksessa tai päivähoitokokeilussa sinä aikana jolta haen 
erityishoitorahaa. Päivämäärä tai päivämäärät:

Ilmoita päivämäärät, joina et ole lapsen sairaanhoitoon osallistumisen vuoksi voinut tehdä työtäsi. Ilmoita vain päivät, joilta olet 
estynyt työstäsi kokopäiväisesti (vähintään 6 tuntia tai 75 % työajastasi).

Jos poliklinikkakäynti on kestänyt matkoineen alle 6 tuntia, selvitä miksi olet ollut kokopäiväisesti estynyt työstäsi:

Kuvaile lapsen sairauden ja hoidon vaativuutta kotihoidon ja/tai koulukokeilun ajalta. Millaista apua lapsi tarvitsee ikätasoaan 
enemmän sairauden hoidossa ja lääkkeiden ottamisessa? Minkälaista valvontaa ja/tai hoitotoimenpiteitä tarvitaan? Voit 
tarvittaessa jatkaa selvityksiä kohdassa 11 Lisätietoja tai erillisellä paperilla.

tuntia

tuntia

tuntia
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Haen erityishoitorahaa lapsen kuntoutukseen osallistumisen ajalta.

En

En

Kyllä. Ilmoita nykyinen työtehtäväsi sekä työnantajasi tai palkanlaskijasi yhteystiedot.
Pyydä työnantajaasi tekemään ilmoitus palkattomuudesta työnantajan asiointipalvelussa tai tulorekisterissä, 
tai liitä mukaan todistus palkattomuudesta.

Kyllä. Ilmoita yrityksen nimi, yritysmuoto, toimiala ja Y-tunnus. Oma ilmoituksesi lapsen hoitoon 
osallistumisesta riittää todistukseksi poissaolon palkattomuudesta.

Mistä kuntoutuksesta on kyse?

Oletko palkansaaja?

Oletko yrittäjä, maanviljelijä tai elinkeinonharjoittaja?

6. Osallistuminen lapsen kuntoutukseen ja haettu aika

7. Selvitys työstä ja toiminnasta

Saatko tai haetko jotain muuta kuin Kelan maksamaa korvausta ansionmenetyksestä lapsen sairauden perusteella (esim. 
liikennevakuutuksesta)?

8. Etuudet ja korvaukset

Ei Kyllä. Mitä korvausta ja kuka maksaa?

En

Jää tekemättä tai teen myöhemmin
Palkattu sijainen
Perheenjäsen, sukulainen tai muu henkilö tekee puolestani
Muu järjestely. Mikä?

Kyllä. Kerro missä?

Oletko ollut muussa työssä tai toiminnassa (Esim. lastenhoito tai kotitalouden hoitaminen, työnhaku, päätoiminen opiskelu, 
apurahalla työskentely)?

Jos olet ilmoittanut olevasi yrittäjä, maanviljelijä, elinkeinonharjoittaja tai muussa toiminnassa, kerro miten järjestät työsi lapsen 
sairaanhoitoon tai kuntoutukseen osallistumisen aikana?
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En Kyllä, toistaiseksi.
Kyllä, maksu jatkuu

Saatko erityishoitorahan kanssa samaan aikaan omaishoidon tai perhehoidon hoitopalkkiota?

Erityishoitorahan perusteena oleva vuositulo voidaan laskea tarkastelujakson 3 viimeisen kalenterikuukauden tulojen perusteella. 
Tämä edellyttää, että 3 kalenterikuukauden tulosi ovat 4:llä kerrottuna vähintään 20 % suuremmat kuin 12 kalenterikuukauden 
vuositulosi. Lisäksi edellytyksenä on, että olet tarkastelujakson aikana

9. Erityishoitorahan määrään vaikuttavat tiedot
Erityishoitorahan määrä lasketaan vuositulosi perusteella. Vuositulo tarkoittaa tulojasi 12 kalenterikuukauden ajalta. 
Tätä aikaa kutsutaan tarkastelujaksoksi. Päivärahan alkamisajankohdan ja tarkastelujakson väliin jää kuitenkin 1 
kalenterikuukausi, jonka aikana saamiasi tuloja ei oteta huomioon.
Kela saa tulotiedot tulorekisteristä, eläkelaitoksista ja etuuksien maksajilta. Pyydämme tuloihisi liittyviä lisätietoja tällä 
lomakkeella.
Lue lisää www.kela.fi/erityishoitoraha_maara-ja-maksaminen

i

asti.

valmistunut ammattiin ja suorittanut tutkinnon
ollut suorittamassa asepalvelusta tai siviilipalvelusta
ollut vanhempainpäivärahakauden jälkeen osittain tai kokonaan poissa työelämästä alle 3-vuotiaan 
lapsesi kotihoidon vuoksi.
ollut vanhempainpäivärahakauden jälkeen osittain tai kokonaan poissa työelämästä adoptio lapsesi kotihoidon vuoksi.
ollut poissa työstä alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsesi sairaanhoitoon osallistumisen vuoksi (kotihoito tai 
sairaalahoito).
muuttanut ulkomailta Suomeen, etkä ole ulkomailla ollessasi ollut Suomessa sairausvakuutettu.

En Kyllä (Ilmoita perustelu edellisessä kohdassa)
Haetko päivärahaa tarkastelujakson 3 viimeisen kalenterikuukauden tulojen perusteella?

10. Liitteet
Lääkärintodistus D (Kelan lomake SV 10). Toimita kaikki D-todistuksen sivut.

Muu liite. Mikä?
Työnantajan  todistus siitä, että palkkaa ei makseta, jos palkattomuustietoja ei saada tulorekisteristä.

11. Lisätietoja

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.i

Paikka ja aika
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.

Allekirjoitus

12. Allekirjoitus

Voimme käyttää tämän etuusasian ratkaisemiseksi saatuja tietoja myös muussa etuusasiassa, jos tiedot on lain mukaan otettava siinä 
huomioon. Samoin voimme käyttää muuta etuutta varten saatuja tietoja ratkaistessamme tätä etuutta.
Saat Kelasta tietoa siitä, mistä voimme hankkia sinua koskevia tietoja ja mihin voimme niitä luovuttaa.
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