Sosiaalihuoltolain mukainen ikäihmisten
asunnonmuutostyöhakemus

Rovaniemen kaupunki
Perusturvapalvelut

Rovaniemen kaupunki/ Ikäihmisten palvelut
Myöntämisperusteet:
- 65 vuotta täyttäneille Rovaniemeläisille
- Hakijalla on vaikeuksia suoriutua tavanomaisista päivittäisistä toimista ja liikkumisesta omassa vakituisessa asunnossa
- Hakijan tulot ja varallisuus huomioidaan

Nimi

Henkilötunnus

Jakeluosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Puolison henkilötiedot

Nimi

Mahdollinen lomakkeen
täytössä avustanut henkilö

Nimi

Puhelin
Henkilötunnus

Puhelin

Suhde asiakkaaseen
omainen
ystävä/naapuri
kotihoidon työntekijä
muu, mikä?____________________

Asunnon muutostöiden tarve

Muutostyötarpeet

Tietojen antajan allekirjoitus

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun tietojeni tarkastamiseen
(Viite: Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) § 14 – 20
Päiväys

Allekirjoitus

_______.______/ 20_____

_____________________________________
(Puolesta _____________________________)

Fysioterapeutin /
Toimintaterapeutin lausunto

Fysio- / toimintaterapeutin kotikäynti tehty _____._______/ 20____
FT / TT ____________________________________
Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palveluiden fysioterapeutin / toimintaterapeutin
lausunto asiakkaan toimintakyvystä ja liikuntarajoitteisuudesta hakijan vakituisessa
asunnossa. Mikäli asiakkaalla on asiakkuus terveyskeskuksen fysioterapiaan,
voidaan lausunto pyytää sieltä. Fysioterapeutti / toimintaterapeutti toimittaa
lausuntonsa suoraan hakemuksen käsittelijälle.

Palautus

Rovaniemen kaupunki/ ikäihmisten palvelut

Rovaniemen kaupunki /
Palveluohjaus Nestori
Pohjolankatu 2 A, 2.krs
96100 Rovaniemi

Pohjolankatu 2 A

Viranomainen täyttää:
Hakemus saapunut: _____.______/ 20_____

96100 ROVANIEMI

Rovaniemen kaupunki
Perusturvapalvelut

TULO- JA VARALLISUUSTIEDOT
ASIAKAS
BRUTTOTULOT €/kk

Kansaneläke

PUOLISO/MUU
BRUTTOTULOT €/kk

Työeläkkeet
(Eläkelaitoksen nimi
viereiseen sarakkeeseen)

Perhe-eläke
(Eläkelaitoksen nimi
viereiseen sarakkeeseen)
Muut eläkkeet esim.
(Ruotsin, Mandatum Life)
Pääomatulot (esim.
vuokra-, korko- ja muut
tulot)
Talletukset
(merkitse pankki
viereiseen sarakkeeseen)

Kelan etuudet

Hoitotuki
Ylimääräinen rintamalisä
Veteraanilisä

Rovaniemen kaupungin sosiaalihuollon viranomaisella on suora pääsy Kelan etuustietojärjestelmään, josta asiakkaan
ilmoittamat tulotiedot voidaan tarkistaa ilman hänen suostumustaan (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeuksista 812/2000, 21§).
Asunnon muutostöiden avustuksen ohjeelliset tulo- ja varallisuusrajat ovat:
- yksinasuva: 1500€/kk (brutto) ja kaikkien tilien saldo yht. 4000€
- pariskunnat: 2200 €/kk (brutto) ja kaikkien tilien saldo yht. 8000€
(Perusturvalautakunta 16.6.2020 83§).

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa seuraavat asiakirjat:

•
•

selvitykset säästöistä (kopiot kaikkien pankkitilienne tiliotteista tai pankkien selvitykset tileistänne ja
säästöistänne)
verotuspäätös ja sen erittelyosa (ei selvitys ennakonpidätysperusteista)

Rovaniemen kaupunki/ ikäihmisten palvelut

Pohjolankatu 2 A

96100 ROVANIEMI

