
Eri talouksissa asuvat hakevat täyttävät oman hakemuksen. Samassa taloudessa 
asuvat täyttävät vain yhden hakemuksen. Päähakijan tulee olla aikuinen. Emme 
käsittele puutteellisia hakemuksia. Ilmoitamme hakijalle vain myönteisestä päätök-
sestä kirjallisesti. Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia.

HAKEMUS TUETULLE LOMALLE 

 Yksin   Puolison kanssa   Lasten kanssa              Puolison ja lasten kanssa  
 
 Haen ystävän/ystäväperheen kanssa. Ystävän hakemus nimellä: 
 Majoitun ystävän kanssa samaan huoneeseen      
 Lähden lomalle, vaikka ystävä ei pääse       
 En lähde lomalle, jos ystävä ei pääse 

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT*

Sukunimi*        Etunimi*

Henkilötunnus*       Puhelin* 
ppkkvv-xxxx tai ppkkvvAxxxx  

4. LOMALLE TULEVAT LAPSET      Lomalle tulevien lasten nimet ja henkilötunnus kokonaan (myös sukunimi, jos eri kuin hakijalla).    

                       Henkilötunnus muodossa ppkkvv-xxxx tai ppkkvvAxxxx 

Nimi*       Henkilötunnus*         Nimi*           Henkilötunnus*
1.             5.
2.             6.
3.             7.
4.             8.

5. TOIVOTTU LOMAKOHDE JA -AIKA* Täytä 1-3 vaihtoehtoa
Lomakohde    Loma-ajankohta   Yhteistyöjärjestö (jos on)
1.
2.
3.

6. LOMAN TAVOITTEET* Mitä asioita odotat tuetulta lomalta? Arvioi, miten tärkeää seuraavien asioiden toteutuminen lomalla olisi.   
    Käytä asteikkoa 1-5. Merkitse X, mikäli asia ei ole lainkaan haetun loman tavoitteena.  
1= ei lainkaan tärkeä, 2= vähän tärkeä 3= melko tärkeää 4= tärkeää, 5= erittäin tärkeää, X = ei loman tavoitteena

  Lepo ja virkistäytyminen   Liikunnallisuus ja toiminta  Vertaistuki
  Sosiaalinen kanssakäyminen   Perheen yhteinen aika    Muu tavoite, mikä:

Postiosoite: Fredrikinkatu 30 F 61 00120 Helsinki 
puh. 045 102 7339  toimisto@nasylomat.fi

Lähiosoite*        Sähköposti

Postinumero*    Postitoimipaikka*     Huollettavien alle 
          18v. lasten lukumäärä*

Siviilisääty*   Avio-/avoliitto   Leski   Eronnut   Naimaton   Asuu erillään
 
Alaikäisten lasten yksinhuoltajuus* 
 Ei   Yksinhuoltaja   Yhteishuoltaja    Työssäkäynti*          Palkansaaja            Yrittäjä           Vanhuuseläkeläinen
        
                Työkyvyttömyyseläkeläinen          Perhevapaa  
 
                Opiskelija            Työtön    Muu, mikä? 

 3. PUOLISON HENKILÖTIEDOT  Täytetään vain, jos puoliso lähtee lomalle 

Henkilötunnus*     Sukunimi*     Etunimi*  
ppkkvv-xxxx tai ppkkvvAxxxx 

Työssäkäynti*   Palkansaaja   Yrittäjä  Työtön  Opiskelija Perhevapaa 
   Vanhuuseläkeläinen       Työkyvyttömyyseläkeläinen 

2. HAEN LOMALLE*



7. TALOUDELLINEN TILANNE  Taloudellinen asema on aina selvitettävä. Lomajärjestöllä on oikeus tulotietojen 
     tarkastamiseen verottajalta. Myös puolison tulotiedot on täytettävä aina, vaikka puoliso ei   
     hae lomaa. Tuloksi huomioidaan kaikki veronalainen tulo. Asumistukea, lapsilisän, 
     elatustukea ja toimeentulotukea ei lasketa tuloksi. 

Hakijan tulot muodostuvat*: 

 Ansiotulot Työttömyyspäiväraha  
 Pääomatulo Sairaus-, äitiys- tms. päivärahaa  
 Eläketulo Omaishoidontuki 
 Muu, mikä? 

Kaikki nettotulo/kk      €

Hakijan velat:  

Asunto- ja opintolainat yht.     €
Muut lainat yht.      € 

Lainanhoitokulut/kk     
(lyhennys + korot)     € 

Puolison tulot muodostuvat*:

 Ansiotulot Työttömyyspäiväraha   
 Pääomatulo Sairaus-, äitiys- tms. päivärahaa  
 Eläketulo Omaishoidontuki 
 Muu, mikä? 

Kaikki nettotulo/kk      €

Puolison velat: 

Asunto- ja opintolainat yht.     €
Muut lainat yht.      €

Lainanhoitokulut/kk 
(lyhennys + korot)     € 

8. ELÄMÄNTILANNE*  Arvioi omaa tai lomalle hakevan perheesi tämänhetkistä tilannetta seuraavista näkökulmista 
    asteikolla   1=erittäin huono, 2= huono, 3= ei hyvä eikä huono 4= hyvä, 5= erinomainen 

  Fyysinen terveys                         Psyykkinen terveys  Sosiaaliset suhteet   Arjen sujuminen  
  Elämän mielekkyys  Yhteisvertaisuuden kokemus 

9. HAKEMUKSEN PERUSTELUT*  TÄYTÄ HUOLELLA TIEDOT TÄMÄNHETKISESTÄ TILANTEESTASI. 
     ILMAN PERUSTELUJA LOMAA EI VOIDA MYÖNTÄÄ. 
A. Taloudelliset perustelut (Esim. velkaantuminen, lainat, ulosotto) 

B. Sosiaaliset perustelut (Esim. työttömyys, vuorotyö, perheongelmat, yksinäisyys, yksinhuoltajuus)

C. Terveydelliset perustelut (Esim. mitä fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia tai vammoja taloudessa asuvilla tällä hetkellä on?)

D. Lisätiedot (Ilmoita tässä esimerkiksi erityisruokavaliot ja apuvälineet sekä mahdollisen invahuoneen tarve) 

10. PÄIVÄYS JA HAKIJAN ALLEKIRJOITUS*  Vakuutan tässä antamani tiedot oikeiksi.  
       Tallennamme nimi- ja osoitetietosi asiakasrekisteriimme. 

 Allekirjoituksellani suostun siihen, että hakemuksessa olevia loman käytännön järjestelyjen kannalta välttämättömiä tietoja  
 (avun tarve, liikkuminen ym.) voidaan antaa lomakohteelle ja mahdolliselle yhteistyöjärjestölle. Vakuutan, että minulla on kaikkien  
 hakemuksessa ilmoitettu tuttujen henkilöiden suostumus arkaluontoisten tietojen käsittelyyn lomatuen myöntämisen kannalta ja tietosuojalain 
 säädäntöä noudattaen. Hakemuksessa arkaluontoisia tietoja ovat erityisesti lomatukea hakevien ja lomalle osallistuvien lasten terveyttä ja  
 avuntarvetta koskevat tiedot. Asiakasvalinta perustuu STM:n vuosittaiseen valtionavustuspäätökseen ja siinä asetettuihin ehtoihin. Hakija voi
 halutessaan tutustua itseään koskeviin tietoihin lomajärjestön asiointijärjestelmässä. 

 Annan suostumukseni, että hakemuksella antamiani tietoja voidaan käyttää anonyymisti tutkimustarkoituksiin.

 Paikka ja aika        Allekirjoitus 

 


