
2. PUOLISON/AVOPUOLISON TIEDOT (tiedot täytetään, jos puoliso hakee lomatukea)
Sukunimi Etunimi Henkilötunnus (ppkkvv-xxxx) 

4. TALOUDEN TIEDOT
Tulotiedot on täytettävä aina. Tiedot täytetään myös puolison osalta, vaikka lomatukea haettaisiin vain toiselle puolisoista. Palkka, eläke, työttö-
myyspäiväraha tms. ilmoitetaan euromääräisenä kuukauden nettotulona.

Työssäkäynti

  Tarvittavat apuvälineet:                           Erityisruokavaliot:

Hakemus tulee täyttää huolellisesti ja selkeästi. Henkilötunnus ilmoitetaan täydellisenä. Samassa taloudessa asuvat hakijat täyttävät vain 
yhden hakemuksen. Puutteellisia  hakemuksia emme voi käsitellä.

HYVINVOINTILOMAT RY
Lomajärjestö täyttää
Hakemus saapunut

Hakijan velat     Puolison velat 
Asunto- ja opintolainat                                   yht. euroa Asunto- ja opintolainat                                   yht. euroa
Muut lainat                                   yht. euroa Muut lainat                                   yht. euroa
Lainanhoitokulut/kk                                   yht. euroa Lainanhoitokulut/kk                                   yht. euroa

Lomakohde: Loma-ajankohta: Lomateema: 

1.   

2.   

3.   

3. HAEN LOMAA
 Yksin Puolison  Lasten kanssa Puolison ja
  kanssa   lasten kanssa

Ystävän/Ystäväperheen kanssa. Hakemus nimellä:
                                                                                                                      

Lähdetäänkö lomalle vaikka ystävä/ystäväperhe ei pääse

Voin lomailla milloin vain

    

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi Etunimi Henkilötunnus (ppkkvv-xxxx) Puhelin, josta tavoittaa päivisin:

Lähiosoite  Postinumero Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite    

Siviilisääty 
 Avioliitto                       Avoliitto   Leski                          Eronnut                     Naimaton                   Asuu erillään

Työssäkäynti
 Palkansaaja         Vanhuuseläkeläinen     Työkyvyttömyyseläkeläinen                   Työtön       Opiskelija

 Perhevapaalla         Yrittäjä   Muu, mikä                                                                                               

Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki   |   Puh. 010 830 3400 (ma-pe klo 9-12)
toimisto@hyvinvointilomat.fi   |    www.hyvinvointilomat.fi

Lomalle mukaan tulevien lasten nimet ja henkilötunnukset (ppkkvv-xxxx) (myös sukunimi, jos se on eri kuin hakijalla)
Nimi:  Henkilötunnus Nimi: Henkilötunnus

1.   5.

2.   6.

3.   7.

4.   8.

Yksinhuoltajuus 
 Yksinhuoltaja                        Yhteishuoltaja  Ei

Haen järjestön/yhdistyksen varaamalle lomalle. Järjestön/yhdistyksen nimi:
                                                                                                                      Kyllä                              Ei

Alle 18-vuotiaiden huollettavien lasten lukumäärä       ____________

Tarvittavat apuvälineet:                          Erityisruokavaliot:

Palkansaaja                                      Vanhuuseläkeläinen                  Työkyvyttömyyseläkeläinen                   Työtön     Opiskelija

Perhevapaalla                                   Yrittäjä                                     Muu, mikä                                                                                               

Hakijan nettotulot/kk                       
 Ansiotulo  __________€              Lapsilisä (ei lasketa tuloksi) __________€
        Pääomatulot __________€           Sairaus-, äitiys- tms. päiväraha __________€
        Eläketulot __________€              Omaishoidontuki (ei lasketa tuloksi) __________€
        Elatustuki  __________€              Työttömyyspäiväraha __________€ 
        Toimeentulotuki __________€          Asumistuki (ei lasketa tuloksi) __________€  
        Muu, mikä  _____________________________________,   __________€

Puolison nettotulot/kk                       
 Ansiotulo  __________€              Lapsilisä (ei lasketa tuloksi) __________€
        Pääomatulot __________€           Sairaus-, äitiys- tms. päiväraha __________€
        Eläketulot __________€              Omaishoidontuki (ei lasketa tuloksi) __________€
        Elatustuki  __________€              Työttömyyspäiväraha __________€ 
        Toimeentulotuki __________€          Asumistuki (ei lasketa tuloksi) __________€  
        Muu, mikä  _____________________________________,   __________€



Hakemukseksesi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tiedot säilytetään lomajärjestön ylläpitämässä rekisterissä. Tietoja käsitellään voimassa 
olevan henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.
Asiakasvalinta perustuu STM:n vuosittaiseen valtionavustuspäätökseen ja siinä asetettuihin ehtoihin.

Lisätietoja hakijalle
Tuetun loman voi saada korkeintaan joka toinen vuosi. Vain myönteisestä päätöksestä ilmoitetaan viimeistään kolme viikkoa ennen loman alkamista. 
Lapsiperhelomilla lapset ovat aina vanhempiensa vastuulla. Aikuisilta edellytetään omatoimista selviytymistä ruokailusta, peseytymisestä, pukeutu-
misesta ja lääkkeiden ottamisesta. 

HAKIJAN ALLEKIRJOITUS
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi

Paikka ja päiväys _______________________/______________ Allekirjoitus _________________________________________________

6. MISTÄ SAIT TIEDON LOMASTA?
 Ystävältä/sukulaiselta                                        Lomajärjestön kotisivulta                                               Sosiaalisesta mediasta, mistä __________________________
        Sosiaali-, perhe- tai diakoniatyön kautta           Lehdestä, mistä _________________________            Järjestö/yhdistys
        Muu, mistä _________________________________________

7. ARVIOI OMAA TAI LOMALLE HAKEVAN PERHEESI TÄMÄNHETKISTÄ TILANNETTA SEURAAVISTA NÄKÖKULMISTA
Käytä asteikkoa  1 = erittäin huono,  2 = huono,  3 = ei hyvä eikä huono,  4 = hyvä,  5 = erinomainen,  X = en osaa sanoa
                                                                   1               2              3             4              5             X
Fyysinen terveys
Psyykkinen terveys
Sosiaaliset suhteet
Arjen sujuminen
Elämän mielekkyys
Yhdenvertaisuuden kokemus

8. MITÄ ASIOITA ODOTAT TUETULTA LOMALTA?  
Arvioi, miten tärkeitä seuraavien asioiden toteutuminen  lomalla olisi.
Käytä asteikkoa 1 = ei ollenkaan tärkeää,  2 = vähän tärkeää,  3 = melko tärkeää,  4 = tärkeää,  5 = erittäin tärkeää,  X = ei loman tavoitteena
                                                                   1               2              3             4              5             X
Lepo ja virkistyminen
Liikunnallisuus ja toiminta
Vertaistuki
Sosiaalinen kanssakäyminen
Perheen yhteinen aika
Muu tavoite

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi

Vakuutan,  että minulla on kaikkien hakemuksessa ilmoitettujen  henkilöiden suostumus arkaluontoisten tietojen käsittelyyn lomatuen myöntämisen 
kannalta ja tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.
Hakemuksessa arkaluontoisia tietoja ovat erityisesti lomatukea hakevien ja lomalle osallistuvien aikuisten ja lasten terveyttä koskevat tiedot.

Tietojani voidaan käyttää anonyymisti tutkimuksissa

Suostun siihen, että hakemuksessa olevia loman järjestelyn kannalta välttämättömiä tietoja (avun tarve, liikkuminen tms.) voi antaa lomakohteelle 
ja yhteistyökumppanina toimivalle potilasjärjestölle.

Kyllä                                             Ei

5. PERUSTELUT LOMATUEN TARPEELLE (välttämättömät lomatuen myöntämisen kannalta). 
Kuvaa omin sanoin perustelut lomatuen tarpeelle, pelkkä alleviivaus EI riitä!

1. Taloudelliset syyt: (esim. asunto-, opinto-, kulutus- ja yritysvelat, lääke- ja/tai sairauskulut yms.euromääräisinä)
2. Terveydelliset syyt: (terveysriskit, sairaudet, vammaisuus, toimintakyvyn rajoitukset ja avun tarve yms.)
3. Sosiaaliset syyt: (työttömyys, lomautus, yksinäisyys, perheongelmat, yksinhuoltajuus, omaishoitajuus yms.)


