
ELÄKETTÄ SAAVAN 
HOITOTUKI 
Hoitotuen tavoitteena on
tukea kotona asumista
ja siellä tapahtuvaa hoitoa
sekä korvata sairaudesta aiheutuvia 
erityiskustannuksia.
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 - Toimintakyky alentunut vähintään vuoden ajan
 - Avuntarve henkilökohtaisissa toiminnoissa, 
kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella

 - Ohjauksen ja valvonnan tarve

 - HUOM! Muista liittää hakemuksen mukaan kuitit ja 
muut asiaan liittyvät selvitykset!

Eläkkeensaajan edellytykset saada 
hoitotukea

Eläkettä saavan hoitotukihakemus, EV 256
www.kela.fi/documents/10192/3861304/EV256.pdf

Lisätietoa:
www.kela.fi
www.sosiaaliturvaopas.fi
www.ekl.fi/edunvalvonta

 - Tukea voidaan myöntää takautuvasti puolen vuoden (6 
kk) ajalta.

 - Hoitotuki on verotonta tuloa.
 - Tulot ja omaisuus eivät vaikuta hoitotukeen.
 - Lääkärinlausunto:

 - C-lääkärinlausunto (enintään 6 kk vanha) tai
 - B-lääkärinlausunto, jos siitä ilmenevät tarvittavat 
tiedot.

 - Voit halutessasi liittää mukaan myös asuinkuntasi 
sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijän tai muun 
tilanteesi tuntevan henkilön antaman selvityksen/
kuvauksen avuntarpeesta (käytetyt palvelut ja 
erityiskustannukset)

Kun haet hoitotukea, ota huomioon

1. Tarpeelliset, ylimääräiset ja jatkuvat kustannukset, 
jotka on maksettu itse ja jotka johtuvat toimintakykyä 
heikentävästä sairaudesta, viasta tai vammasta.

2. Kotipalvelusta, tukipalvelusta ja kotisairaanhoidosta 
aiheutuvat kustannukset.

3. Palveluasumisen ja tuetun asumisen yhteydessä 
aiheutuvat hoito- ja hoivakustannukset.

4. Laitoshoidosta ja sairaalahoidosta aiheutuvat 
kustannukset, ei kuitenkaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon pitkäaikaisen laitoshoidon maksua.

5. Lääkärin tai hammaslääkärin hoitokustannukset.
6. Lääkärin määräämän kuntoutuksen kustannukset.
7. Sellaiset hoitoon ja kuntoutukseen liittyvät 

matkakustannukset, jotka ovat aiheutuneet kohdissa 
4 ja 5 tarkoitetuista hoidoista tai kuntoutuksesta.

8. Lääkärin, hammaslääkärin tai lääkkeen määräämisestä 
annetuissa säädöksissä tarkoitetun terveydenhuollon 
ammattihenkilön määräämistä lääkkeistä aiheutuvat 
kustannukset.

Mitkä erityiskustannukset hyväksytään 
hoitotukea määrättäessä?



Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf

Eläkettä saavan hoitotuki 
on porrastettu kolmeen tasoon

Täyttä elämää – hyvässä seurassa
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on 
valtakunnallinen keskusjärjestö, joka toimii 
eläkkeensaajien edunvalvojana sosiaalisen ja 
taloudellisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi.

Tervetuloa mukaan toimintaamme!
www.ekl.fi

1. Perushoitotuki 78,72 €/kk
Myönnetään silloin, kun 
 - eläkkeensaaja tarvitsee säännöllisesti, vähintään 
viikoittain toistuvaa apua henkilökohtaisissa 
toiminnoissa, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin 
ulkopuolella tai ohjausta/valvontaa 

 - itse maksetut erityiskustannukset voivat nostaa 
perushoitotuen korotettuun hoitotukeen 

2. Korotettu hoitotuki 171,49 €/kk 
Myönnetään silloin, kun
 - eläkkeensaaja tarvitsee monissa 
henkilökohtaisissa toiminnoissa jokapäiväistä, 
aikaa vievää apua tai huomattavissa määrin 
säännöllistä ohjausta ja valvontaa

3. Ylin hoitotuki 362,62 €/kk 
Myönnetään silloin, kun
 - eläkkeensaaja on yhtämittaisen hoidon ja 
valvonnan tarpeessa


