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亲属护理社会福利指南: 
Tunnista omaishoito-tilanne: 
 
 
 
您是否有生活不能自理的病残亲人? 
Onko läheisesi sairastunut tai vammautunut? 
 
您在照料他/她的日常生活吗？ 
Autatko häntä arjen toimissa? 
 
您是否经常担忧您们的生活状况？ 
Oletko usein huolissasi läheisestäsi tai elämäntilanteestasi? 
 
您自己的需求只能排后考虑？ 

Jäävätkö omat toiveesi ja tarpeesi taustalle? 
 
家务分工需要不断地调整吗？ 
Onko vastuunjako perheessä muuttunut? 
 
社保护理事务量在不断地增加吗？ 
Onko asiointi sosiaali- ja terveyshuollossa lisääntynyt? 
 
当您不在时您要给您的亲人找临时护理人吗？ 
Pitääkö sinun hankkia tilapäishoitaja läheisellesi, kun itse et ole läsnä? 
 
上述问题是否令你压力山大？ 
Oletko huomannut edellä mainittujen asioiden kuormittavan sinua? 
 
来源：公共路径2009-2013约恩苏地区亲属护理协会 (Joensuunseudun omaishoitajat ja läheiset ry) 
 
如果以上问题描述了您的状况，您的家庭就符合了领取亲属护理福利补贴的条件。如果您不了解这

方面的信息，请联系社保中心（sosiaalitoimisto或者terveyskeskus),或者联系首都地区亲属护理协会 
(Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry) 
 
Lähde: Yhteinen Polku-hanke 2009 - 2013 Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 
 
Perheessäsi saattaa olla omaishoitotilanne jos yllä olevat kysymykset kuvaavat perhetilannettasi. 
Oletko tietoinen omaishoidon tuesta? Ota yhteyttä sosiaali- ja terveystoimeen tai 
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:hyn. 
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Onko läheisesi sairastunut tai vammautunut?

Autatko häntä arjen toimissa?

Oletko usein huolissasi läheisestäsi tai 
elämäntilanteestasi?

Jäävätkö omat toiveesi ja tarpeesi taustalle?

Onko vastuunjako perheessä muuttunut?

Onko asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä 
virastoissa lisääntynyt?

Pitääkö sinun hankkia tilapäishoitaja läheisellesi, 
kun et itse ole läsnä?

Oletko huomannut edellä mainittujen 
asioiden kuormittavan sinua?

Perheessäsi saattaa olla omaishoitotilanne, jos yllä 
olevat kysymykset kuvaavat perhetilannettasi.

Ota yhteyttä sosiaali- ja terveysvirastoon, tai 
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Lähde:Yhteinen polku-hanke 2009-2013 Joen-
suuseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
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Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:hyn. 

 
亲属护理社会福利指南: 
Tunnista omaishoito-tilanne: 
 
 
 
您是否有生活不能自理的病残亲人? 
Onko läheisesi sairastunut tai vammautunut? 
 
您在照料他/她的日常生活吗？ 
Autatko häntä arjen toimissa? 
 
您是否经常担忧您们的生活状况？ 
Oletko usein huolissasi läheisestäsi tai elämäntilanteestasi? 
 
您自己的需求只能排后考虑？ 

Jäävätkö omat toiveesi ja tarpeesi taustalle? 
 
家务分工需要不断地调整吗？ 
Onko vastuunjako perheessä muuttunut? 
 
社保护理事务量在不断地增加吗？ 
Onko asiointi sosiaali- ja terveyshuollossa lisääntynyt? 
 
当您不在时您要给您的亲人找临时护理人吗？ 
Pitääkö sinun hankkia tilapäishoitaja läheisellesi, kun itse et ole läsnä? 
 
上述问题是否令你压力山大？ 
Oletko huomannut edellä mainittujen asioiden kuormittavan sinua? 
 
来源：公共路径2009-2013约恩苏地区亲属护理协会 (Joensuunseudun omaishoitajat ja läheiset ry) 
 
如果以上问题描述了您的状况，您的家庭就符合了领取亲属护理福利补贴的条件。如果您不了解这

方面的信息，请联系社保中心（sosiaalitoimisto或者terveyskeskus),或者联系首都地区亲属护理协会 
(Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry) 
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