Asunnon muutostyöt

Kuka päättää?
Kunnan rakennuslautakunta päättää mikäli sinulle
myönnetään avustusta.
Hakemus
Lähetä hakemus osoitteeseen:
Bostadsanpassning
901 84 Umeå
Tarvitsetko lisätietoja?
Lisätietoja saat Bostadsanpassningin toimistosta
Puhelinnumero: 090-16 23 06
Käyntiosoite: Stadshuset, Skolgatan 31 A
(kaupungintalo)
Sähköpostiosoite: bab@umea.se.

Asunnon muutostyöt
- Tiedoitus asunnon muutostöistä sinulle jolla on
toimintäkykyä haittaava sairaus tai vamma

www.umea.se/bostadsanpassning

Onko sinulla toimintakykyä haittaava sairaus tai vamma?
- Silloit voit hakea avustusta asuntosi muutostöihin.
Mitä asunnon
muutostyöavustus
tarkoittaa?
Voit saada avustusta asuntosi
muutostöihin jos sinulla
on toimintakykyä haittaava
sairaus tai vamma. Avustus on
tarkoitettu käytettäväksi sellaisiin
muutostöihin jotka helpottavat
sinua suoritumaan tavanomaisista
elämän toiminnoista. Esimerkiksi
jotta pystyt liikkumaan kodissasi,
nukkumaan, hoitamaan
henkilökohtaisen hygienian,
laittamaan ruokaa ja syömään
sekä tulemaan ja poistumaan
asunnostasi.
Kuka voi hakea asunnon
muutostyöavustusta?
Avustusta ei myönnetä jos sinun
toimintakyky on tilapäiväisesti
heikentynyt. Voit saada avustusta
jos asunnon muutostarpeet
ovat vältämättömät sinun
toimintokykyä haittaavan
sairauden tai vamman
johdosta, esimerkiksi jos sinun
liikkumiskyky on heikontunut/
rajoittunut, sinulla on näkövamma,
epilepsia tai kehitysvamma.
Sinun vuokranantajan täytyy antaa
lupa asunnon muutostöihin.

Mihin muutostöihin voit
saada avustusta
Voit saada avustusta sekä
asunnon kiinteiden kalusteiden
että asuntoon kuuluvien
välineiden ja laitteiden
toimintojen muutostöihin.
Kiinteällä kalustolla tarkoitetaan
sellaista mitä tavallisesti ei oteta
mukaan muuttaessa. Avustusta
myönnetään vain sinun vakituiseen
asuntoon.
Avustusta myönnetään
kohtuullisiin kustannuksiin.
Mihin muutostöihin et voi
saada avustusta
Avustusta ei myönnetä
muutostöihin joita täytyy tehdä
muista syistä kuin sairautesi tai
vammasi johdosta, kuten asunnon
normaaliin peruskorjaukseen.
Esimerkkejä asunnon
muutostöistä
Avustusta voidaan myöntää
esimerkiksi
• Kynnysten poistamiseen
• Ovien leventämiseen
• Kylpyhuoneen muutostöihin
kuten kylpyammeen vaihto 		
suihkuksi

• Keittiön muutostöihin kuten
polvivapaaseen tilaan lieden ja
tiskipenkin alla
• Valaistusmuutostöihin
Voit saada avustusta asuntoosi
kuuluvien välineiden ja laitteiden
rakennustöihin kuten
• Liuskien rakentamiseen
• Tukitankojen ja tukikahvojen
asentamiseen
• Automaattisiin ovenavaajiin
Voit tietenkin saada avustusta
muihinkin kuin edellä mainittuihin
toimenpiteisiin. Vaatimuksena on
kuitenkin aina että tarvitset näitä
toiminpiteitä sairautesi tai vammasi
johdosta.
Avustuksen hakeminen
Avustusta haetaan
hakemuslomakkeella. Lomakkeen
voit tulostaa Uumajan kunnan
nettisivulta (www.umea.se/
bostadsanpassning) tai voit ottaa
yhteyttä toimistoomme niin
lähetämme lomakkeen sinulle.
Hakemuksen käsittelemiseksi
tarvitaan myös lausunto joka
todistaa että asuntosi muutostyöt
ovat välttämättömät sinun

sairauden tai vamman johdosta.
Lääkäri, toimintaterapeutti
tai joku muu asiantuntija voi
kirjoittaa lausunnon. Liitä
hakemukseen mielellään myös
korjaussuunnitelma, kuten luonnos
tai piirustus sekä mahdollinen
kustannusarvio.
Muutto toiseen asuntoon
Mikäli muutat toiseen asuntoon
täytyy sinun valita asunto joka
soveltuu sinun toimintakykyä
haittaavaan sairauteen tai vammaan.
Avustusta uuden asunnon
muutostöihin myönnetään
rajoitetusti.

Mikäli rakennat omakotitalon
täytyy sinun valita talo ja
suunnitella se ottaen huomioon
sinun toimintakykyä haittaavaan
sairauteen tai vammaan. Avustusta
ei myönnetä uudisrakennuksen
muutostöihin.

