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Vanhustyön keskusliiton 
korjausneuvonta on ilmainen palvelu 

65 –vuotta täyttäneille



Länsi-Uusimaa, Vantaa

Korjausneuvoja, rakennusinsinööri:
Nina Leino

Puhelin 050 449 3395
nina.leino@vtkl.fi

Malmin kauppatie 26
00700 HELSINKI

Arvokas vanhuus 
on ihmisoikeus. Aina.



Tavoitettavuus

14 korjausneuvojaa ympäri Suomen

Vallitseva koronatilanne on hieman
muuttanut korjausneuvojien työtä.

Vuonna 2020:

• Yhteydenottoja 11 688 kpl
• Neuvontakäyntejä 1977 kpl
• Kustannusarviot 12 078 860 €



Korjaustoimet omakotitaloissa
Toiminnalliset korjaukset:
• Sisäänkäynnit/ portaat
• Liikkuminen kerroksissa
• Pesuhuoneet
• WC
• Sauna
• Keittiö
• Oviaukot, kynnykset
• Valaistus
• Turvallisuus (palo ym.)

Peruskorjaustyöt:
• Vesijohto ja viemäri
• Keittiö 
• Lämmitysjärjestelmät
• Hormit, tulisijojen kunto
• Vesikatto
• Ikkunat ja ovet
• Julkisivutyöt
• Rakennusvirheet



Esteetön kulkureitti

Kuvat: Korjausneuvojat



Esteetön kulkureitti

Kuvat: Korjausneuvojat



Kuvat: Korjausneuvojat ja http://www.funktionskabin.se/

Kylpyhuoneet

http://www.funktionskabin.se/


Sisähissit

Kuvat: Korjausneuvojat ja  https://www.editori.fi/

https://www.editori.fi/


Valaistus
Valaistuksen
parantaminen luo
turvallisuutta
Myös tilojen
värityksellä on 
merkitystä

MUISTA MYÖS 
YÖVALO!



Rahoitus yksityisille henkilöille
• Oma pääoma
• Kotitalousvähennys
• ARA asumisen rahoitus- ja kehittämissäätiön avustukset
• ELY-keskus Pientalon öljylämmityksestä luopuminen
• Museovirasto Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden 

entistämisavustus

• Vammaispalvelulaki
• Sotavammalaki
• Järjestöjen, säätiöiden avustukset



Korjausavustus
Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen
• Jatkuva haku
• Yli 65 –vuotias hakija tai ruokakunnan jäsen
• Tulo- ja varallisuusrajat
• Max. avustuksen määrä 50-70% hyväksytyistä kustannuksista
• Korjausavustus myönnetään omistajalle tai 

kunnossapitovastuussa olevalle
• Avustusta ei voi saada taloyhtiön vastuulla oleviin korjauksiin
• Työtä ei saa aloittaa ennen aloituslupaa tai varsinaista päätöstä
• Käyttörajoitus 5 vuotta



Korjausavustus (ARA) 
TULORAJAT v. 2021

Henkilöluku 1 2 3 4

€/kk (brutto) 2000 3400 4200 5000

Veteraanit/ 2600 4420 5460 6500
veteraanien lesket



Korjausavustus (ARA)
Varallisuusraja 
Varallisuutta saa olla noin 20 000 euroa/ henkilö

Käyttötilin saldo 8000 euroa
Säästötilin saldo +  5000 euroa
Osakkeet arvo +22000 euroa   
Varallisuus yhteensä 35 000 euroa
Korjauskustannukset -15 000 euroa

Varallisuus korjauskustannusten jälkeen 20 000 euroa.
Voidaan myöntää avustus.



Avustus pientalon 
öljylämmityksestä luopumiseksi
• Jatkuva haku yksityishenkilöt ja kuolinpesät
• Pientalo ympärivuotisessa käytössä
• Määräaikainen syksyyn 2022 asti
• Haku asiointipalvelun kautta, myös paperihakemus mahdollinen
• Avustuksen suuruus 2500 tai 4000 euroa riippuen uudesta 

järjestelmästä
• Ei myönnetä jos uusi lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia 

polttoaineita, kuten maakaasua, turvetta, hiiltä tai öljyä



Kotimyynti

Kuluttajaneuvonta
029 505 3050 

(ma, ti, ke, pe klo 9–12, to 12–15) 
(Hinta pvm/ mpm)

VTKL korjausneuvonnan video; Pakkomyynti (YouTube)
https://www.youtube.com/watch?v=qWkAfFcNsjM&list=PLROoT1wfS6qEbOHdI1KisfsgfvQ
ExhUrS&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=qWkAfFcNsjM&list=PLROoT1wfS6qEbOHdI1KisfsgfvQExhUrS&index=2


Arkiteknologia

Pientuotteilla helpotusta arkeen

Vinkki!
Käy kurkkaamassa arkiteknologia vinkkejä ja 
videoita Vanhustyön keskusliiton verkkosivuilta

https://vtkl.fi/tietoa/materiaalipankki/arkiteknologia
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