
Kunta (hakemuksen vastaanottaja)
HAKEMUS
Vanhusten ja vammaisten asuntojen
varustamis-, korjaus- ja muutostyöt

1
Hakijan
henkilötiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

Naimaton

Rakennuksen / asunnon hallintasuhde

Osoite

Perhesuhde

Asunnon osoite

Hakemus saapunut,
pvm

Puhelinnumero

2
Korjattavaa
asuntoa
koskevia
tietoja

4.1  Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet (vesikatto, ulkoseinät, ikkunat, ovet, alapohja)

Avioliitossa Leski Eronnut Avoliitossa Asuu erillään

Vuokraus Omistus Muu, mikä (esim. syytinki)

Ei

Rakennuksen valmistumisvuosi Peruskorjattu (vuosi)

Asunnon
pinta-ala, m2

Ei keitto-
mahdollisuutta

Keittiö
(yli 7 m2)

Lämmin
vesi

Asunnon varusteet

Huoneluku ilman
keittiötä

Hissi

Asukkaiden lukumäärä

Keitto-
komero

Keitto-
tila

Viemäri Vesijohto WC Peseytymistilat

Suihku- tai kylpyhuone Keskus- tai sähkölämmitys Huoneistokohtainen sauna

Vammaisvarustelu Puhelin

on ei 
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7

Onko kiinteistö saanut tai hakenut perusparannuslainoja

Kyllä, milloin, mistä, kuinka paljon

Sukunimi ja etunimet

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Henkilötunnus

KÄÄNNÄ

4
Hakijan
selvitys
korjaus-
töiden
tarpeesta

(tarvittaessa
eri liitteellä)

3
Muiden
rakennuksessa
asuvien
henkilötiedot

4.2  Huonetiloihin kohdistuvat toimenpiteet (väliseinät, väliovet, pintamateriaalit)

4.3  LVI-työt ja -laitteet (lämpö, vesi, viemäri, ilmanvaihto)

4.4  Sähkötyöt ja -laitteet

4.5  Laajennus

4.6  Piha-alue

4.7  Muuta

Täyttöohje (klikkaa kenttää)
1) Käytä täyttäessäsi pieniä kirjaimia (Erisnimen alkukirjain isolla)2) Älä täytä kenttään enempää tekstiä kuin kentässä näkyy kerralla3) Tällaiset ohjeet ovat avattavia/suljettavia ohjeita, jotka VOIDAAN SULKEA VASEMMAN YLÄKULMAN LAATIKOSTA, ohjeen ollessa aktiivinen. Ohje aktivoidaan klikkaamalla kenttää. Ohje voidaan AVATA KAKSOISKLIKKAAMALLA keltaista ohjeikonia.4) Jos kenttään on sijoitettu erillinen ohjeteksti, saat sen esiin viemällä hiiren kursorin kentän päälle.5) Lomake voidaan tyhjentää 'tyhjennä lomake' painikkeen avulla.6) Seuraavalle lomakesivulle pääset esim. 'seuraava sivu' -painikkeen avulla7) Muista allekirjoittaa lomake tulostettuasi sen



Hakijan 
selvitys
korjaustöiden
tarpeesta,
jatkoa

Omaisuus, esim. talletukset

HAKIJAN TULOT (verot vähennettyinä)

Velat

Kansaneläke

€/kk

Työeläke
Muut tulot, mitkä

5
Hakijan
tulot ja
omaisuus

6
Hakijan
selvitys
terveyden-
tilastaan

PUOLISON TULOT (verot vähennettyinä)

Muiden yhteistaloudessa asuvien tulot (verot vähennettyinä) yhteensä, €/kk

Omaisuus, esim. talletukset

Velat

Kansaneläke

Työeläke
Muut tulot, mitkä

7
Allekirjoitus

Paikka ja aika Allekirjoitus

€/kk

Allekirjoitus
Allekirjoita lomake tulostuksen jälkeen.
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