Mikä on KotiapuKuponki?
Kotiapukuponki on kotiapua tarvitsevien harkinnanvarainen taloudellinen tuki. Kuponkia
voivat hakea määrärahojen puitteissa Rovaniemen kylillä vakituisesti asuvat asukkaat,
jotka täyttävät alla olevat perusteet.

Myöntämisperusteet:



asiakas asuu Rovaniemen kyläalueella, poislukien Saarenkylä ja Ylikylä
KotiapuKuponki myönnetään tilapäiseen kotiavun tarpeeseen, kun asiakkaan
toimintakyky on rajoittunut esimerkiksi seuraavista syistä: korkea ikä,
pitkäaikaissairaus (mm. tuki- ja liikuntaelinsairaudet), sairaalasta kotiuttaminen
(mm. leikkauksen jälkeinen toimintakyvyttömyys), muu tilapäinen sairastuminen,
perheen muuttunut tilanne (mm. omaisen kuolema, avioero)

KotiapuKuponki on henkilökohtainen harkinnanvarainen tuki. Kuponkia ei saa luovuttaa
toiselle henkilölle. KotiapuKupongilla ostettuun palveluun voi käyttää tukimuotona vain
KotiapuKuponkia.
KotiapuKupongin arvo on 50 % palvelun kokonaishinnasta. Asiakas maksaa itse palvelun
kokonaishinnan ja KotiapuKupongin välisen erotuksen. KotiapuKuponki on voimassa
päätöksentekovuoden loppuun asti ja vuosittainen viimeinen hakuaika on 15.11.

Harkinnanvaraista tukea kotiapupalveluihin voi saada kerran vuodessa enintään 200 euroa
/ asiakas.




asiakas saa tällöin hankkia palvelua 400 eurolla ja maksaa niistä itse 200 euroa
kuponkeja voidaan myöntää useampi, esim. 4 kpl 50 euron tai 2 kpl 100 euron
kuponkia
asiakas voi hankkia palveluita yhteen tai useampaan tarpeeseen
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KotiapuKuponkia voi käyttää
Tuettava palvelu:

Kuvaus:

Kotihoidon palvelut

Siivous, ruanlaitto (ei pitopalvelu), vaatehuolto

Terveys ja hyvinvointi

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja diabeteksen
hoitoon esim. hieronta ja jalkojenhoito

Ulkoilu- ja asiointiapu

Ulkoilu ja kauppa, pankki, apteekki, yms. asiointi

Pihatyöt ja lämmityshuolto

Asuinkiinteistön piha-alueen lehtien haravointi ja
ympäristön siistiminen, lumityöt (käsin/kone),
kattojen ja rännien puhdistukset, polttopuiden teko

Pienimuotoiset kodin
kunnossapito- ja korjaustyöt

Lamppujen ja palovaroittimien vaihto,
välitöntä korjaamista vaativat asiat:
- vesiputken jäätyminen,
- rappusten korjaaminen
- muut pienimuotoiset LVI- ja sähkötyöt
Ei varsinaiset remonttityöt

Tietotekninen neuvonta,
ohjaus ja asennuspalvelut

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden
käyttöönotto ja tuki

Lapsiperheiden kotiapu

Vanhemman / lapsen sairastuminen
tai perheen muuttunut tilanne

Työkalut ja varusteet
Asiakas sopii palveluntuottajan kanssa työkaluista ja varusteista.
Hakemuskaavakkeet
Hakemuskaavakkeita voi tulostaa Kylät ja kaupunginosat -verkkosivuilta
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kylat-ja-kaupunginosat tai hakea oman alueen
kylätaloilta, kirjastoautosta sekä palvelupiste Osviitasta, Koskikatu 25 2. krs, 96200
Rovaniemi.

Lisätiedot: Rovaniemen kaupungin Alueelliset palvelut:
aluesihteeri Satu Tuovinen 050 349 6106 / 016 322 8311
johtaja Heli Välikangas 0400-696 834 / 016-322 6035
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