
VALTIOKONTTORI  
Sotilasvamma- ja veteraaniasiat 

KORVAUSHAKEMUS 
Asunnon muutostyöt 

Perustuu sotilasvammalain 6§:n 3 momenttiin 

Vahinkonumero 

Sukunimi Henkilötunnus 
  - 

Etunimet Puhelin 

Lähiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

       Asun kotona          Olen laitoshoidossa           Olen osa-aikaisessa laitoshoidossa 

Sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste 
_____ % 

HAKIJA 

Muut kuin sotavammat/-sairaudet 
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Muutostyön kohde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUUTOSTYÖN 
KOHDE 

 
       luvanvarainen muutostyö 
       kustannusarvion loppusumma    _______________________ € 
             
       työ aloitettu / loppuun suoritettu 
       milloin  __________________________________________ 
 
       korvausta / avustusta haettu kohteeseen muualta, mistä 
       _________________________________________________________ 
 
       korvausta / avustusta myönnetty kohteeseen 
       korvauksen / avustuksen myöntäjä ja määrä 
       _______________________________________________________ 
 
Asunnon omistaja 
 
Asuntotyyppi 
       vakinainen asunto                              vapaa-ajan asunto 
 
Vakinainen asunto sijaitsee asunto-osakeyhtiössä 
       kyllä                       ei 

Talotyyppi 
       ok-talo              kerrostalo                rivitalo               paritalo               palvelutalo 

Rakennusvuosi 
 

Asunnon koko 
                        ______ m² 

Putkiremontti 

       Taloyhtiössä on tehty putkiremontti vuonna _____________ 
       Putkiremontti on tekeillä 
       Putkiremontti on tulossa vuonna 20____ 

 
TIEDOT 
ASUNNOSTA 
ENNEN 
MUUTOSTÖITÄ 
 

 
       wc asuinkerroksessa                          muualla, missä? _____________________ 
 
       pesuhuone asuinkerroksessa             muualla, missä? _____________________ 
 
       wc-pesuhuone asuinkerroksessa       muualla, missä? _____________________ 
        
       sauna asuinkerroksessa                     muualla, missä? _____________________ 
 
       vesiliittymä 
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       kaivo 

       viemäriliittymä 

       sakokaivo 

       puulämmitys        sähkölämmitys         öljylämmitys       muu, mikä  ____________

Lisäselvitykset 

LIITTEENÄ 
       lääkärintodistus           pohjapiirros / asemapiirros 

       selvitys asunnon omistajasta          muut rakennuspiirustukset 

       asunnon omistajan suostumus       valokuvia ___________ kpl 

       kustannusarvio (yksilöity)                työvaihetodistus 

       rakennuslupa              kuitit, yhteensä ___________ € 

       toimenpidelupa           laskut, yhteensä __________ € 

      muu selvitys  _____________________________________________________ 
         _____________________________________________________    

Haen lainmukaista korvausta ja vakuutan samalla tässä ilmoituksessa annetut tiedot oikeiksi. Samalla 
valtuutan Valtiokonttorin hankkimaan selvitykset, jotka ovat tarpeellisia korvausasian ratkaisemiseksi. 

HAKIJAN 
ALLE-
KIRJOITUS 

Paikka ja päiväys        Hakijan allekirjoitus 

Nimen selvennys 

Hakemus toimitetaan Valtiokonttoriin osoitteella: 
Valtiokonttori, Sotilasvamma- ja veteraaniasiat, PL 60, 00054 VALTIOKONTTORI   
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VALTIOKONTTORI TÄYTTÄÄ 
 
Hakemus saapunut 
 
Lisäselvitykset 
 
 
Asiantuntijalle  __________________________         Palautettu   ____________________________ 
 
Asiantuntijan lausunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päätös 
 
       myönteinen 
 
       kielteinen 
 
Lisätietoja 
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