Yläkemijoen aluelautakunta / Rovaniemi

KOTIAPUKUPONKI
OPAS

Kyläpalvelut arjen turvana -hanke

Mikä on KotiapuKuponki?
Kotiapukuponki on Kyläpalvelut arjen turvana –hankkeessa kehitetty kotiapua tarvitsevien
taloudellinen tuki, jonka myöntää Yläkemijoen aluelautakunta. Kuponkia voivat hakea kaikki
Yläkemijoen kylillä vakituisesti asuvat asukkaat, jotka täyttävät alla olevat perusteet.
Myöntämisperusteet:
asiakas asuu Yläkemijoen aluelautakunnan toiminta-alueella
avun tarve on tilapäistä
asiakkaan toimintakyky on rajoittunut
- korkean iän vuoksi
- pitkäaikaissairaus (mm. tuki- ja liikuntaelinsairaudet)
- sairaalasta kotiuttaminen (esim. leikkauksen jälkeinen toimintakyvyttömyys)
- muu tilapäinen sairastuminen (kausiflunssat yms., masennus)
- perheen muuttunut tilanne (omaisen kuolema, avioero tai muu vastaava tilanne)

1. Kotiapukuponkia myönnetään tilapäisen kotiavun tarpeeseen
2. Kotiapukupongin arvo on 50 % palvelun kokonaishinnasta
3. Voidaan kerralla myöntää 200 euron arvoinen kuponki / kuponkeja
- asiakas saa tällöin hankkia palvelua 400 eurolla ja maksaa itse 200 euroa
- voidaan myöntää useampi kuponki, esim. 4 kpl 50 euron tai 2 kpl 100 euron kuponkia
- asiakas voi hankkia palveluita yhteen tai useampaan tarpeeseen
- asiakas maksaa palvelun kokonaishinnan ja kotiapukupongin välisen erotuksen
o esim. myönnetty kuponki 100 euroa, joka oikeuttaa 200 euron
palveluhankintaan, palvelu kuitenkin maksaa 250 euroa, näin ollen asiakkaalle
itselleen jää maksettavaksi 150 euroa.
4. Kuponki on voimassa 31.05.2012 saakka
5. Kotiapukuponkia ei voida myöntää, mikäli asiakas saa samankaltaista tukea muualta.
Myönnetty kuponki ei myöskään oikeuta kotitalousvähennykseen
6. Myönnetyllä kupongilla saa hankkia alla mainittuja palveluita:
siivous
- sisältää kaiken siivouksen mukaan lukien suursiivous
ruuanlaitto
- ei pitopalvelua
pyykkihuolto
puutarha- ja pihatyöt
- lehtien haravoimista ja ympäristön siistimistä
ulkoiluapu
asiointi

- kauppa, pankki, apteekki, yms. asiointi
lumityöt
- käsin ja koneelle tehtävät lumityöt sekä kattojen puhdistaminen
polttopuiden teko
lyhytaikaiset ja pienimuotoiset kodin kunnossapito- ja korjaustyöt
- mm. lvi- ja sähkötyöt, lamppujen ja palovaroittimien vaihto (välitöntä korjaamista
vaativat asiat, kuten vesiputken jäätyminen, rappusten korjaaminen tms.
pienimuotoinen korjaustyö )
tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalvelut
- tietokoneen asennus ja ongelmatilanteet
jalkojen hoito
- diabetes, kun liikkuminen on vaikeutunut jalkojen huonon kunnon vuoksi
lapsiperheiden kotiapu
- vanhemman / lapsen sairastuminen tai perheen muuttunut tilanne

Lisätietoja:
Jaana Kupulisoja
hankevastaava
puh. 041 456 1339
Palvelemme ma, ke, pe 9 – 16:30
Infopiste Siula
Vanttausjärventie 7, 97625 Vanttauskoski
sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Hanna Ihalainen
palveluneuvoja
puh. 050 567 9999

