Ympärivuorokautinen hoiva / Palveluasuminen
Palveluasumiseen valitulle / omat yksiköt Näsmänkieppi, Aaltoranta ja Metsätähti
Vuokrasuhde
Palveluasumisen asukkaat ovat vuokrasuhteessa Rovaniemen kaupunkiin. Vuokra muodostuu omasta huoneesta, WC- ja suihkutiloista ja yhteisistä tiloista. Vuokra sisältää veden, sähkön, lämmön ja yhteisten tilojen siivouksen. Vuokrat vaihtelevat n. 400 – 600 € väliltä.
Vuokraan voi hakea Kelan eläkkeensaajan asumistukea. Asumistukihakemukseen liitetään vuokrasopimus ja
tulo-/varallisuustiedot.
Vuokrasuhde solmitaan vuokrasopimuksella. Vuokrasopimus valmistellaan ja allekirjoitetaan palveluasumisen yksikössä. Vuokraa peritään myös mahdollisen poissaolon ajalta.
Huoneen voi kalustaa omilla huonekaluilla ja esineillä. Omaa irtaimistoa varten kannattaa olla vakuutus.
Muuttoilmoitus postiin ja maistraattiin tulee tehdä muutettaessa palveluasumiseen.
Palvelumaksu
Palveluasumisen asukkaalle tehdään henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan palveluista. Suunnitelma tehdään kahden kuukauden sisällä palveluasumiseen muuttamisesta. Palvelumaksu
lasketaan henkilön yhteenlasketuista bruttotuloista. Tehostetussa palveluasumisessa palvelumaksu on 45 %
bruttotulojen 576 € ylittävältä osalta.
Palvelumaksua ei peritä sairaalahoidon, kuntoutuksen tai vastaavan poissaolon ajalta. Kotiloman tai vastaavan osalta maksua ei peritä yli 5 päivää ylittävän yhtäjaksoisen poissaolon ajalta.
Palvelumaksun määrittää sosiaalityöntekijä tuloselvityksen perusteella. Tuloselvitykseen on olemassa lomake ja ohje, jotka annetaan palveluasumisen yksiköstä.
Tulojen tai säästöjen muuttuessa tulee olla yhteydessä palvelumaksupäätöksen tekijään palvelumaksun
uudelleentarkistamiseksi.
Kaupungin perimät palvelumaksut kokonaisuudessaan löytyvät perusturvalautakunnan kokouksen päätöksistä 13.12.2017 200§.
Ateriat
Palveluasumisessa maksetaan ateriapäiväpaketti, jonka hinta on 15,65 € päivässä. Ateriamaksua ei peritä
poissaolon ajalta.

Muut maksut
Muita maksuja ovat liinavaatevuokra 22,45 € / kk ja asiointiapumaksu 16,55 € /tunti.
Asukkaat maksavat itse lääkkeet, vaatetuksen ja kuljetukset (ambulanssi, taksi). Lääkkeiden hankinta laskutuksella voidaan sopia tietystä apteekista.
Hoitotarvikkeet tulevat hoitotarvikejakeluna ja apuvälineet lääkinnällisenä kuntoutuksena.
Palveluasumisessa asuva voi saada eläkkeensaajan hoitotukea. Hoitotukea tai sen korotusta haetaan Kelalta. Hakemukseen liitetään lääkärin C-lausunto, palveluasumisen palvelumaksupäätös sekä hoito- ja palvelusuunnitelma.

Otattehan yhteyttä
Palveluasumisyksikköön hoitoon/hoivaan liittyvät asioissa
Sosiaalityöntekijään palveluasumisen palvelumaksun määrittämiseen ja päätöksen tarkistamisen
sekä tarvittaessa taloudellisen tilanteen arvioinnissa
Toimistosihteeriin laskutusasioissa (laskun sisältö ja maksuaika) ja vuokrasopimukset
Yhteystiedot
Ympärivuorokautinen hoiva
SAS-hoitaja 016-322 6631
SAS-hoitaja 016-322 4647
Asiakassihteeri 016-322 4712
Asiakassihteeri 016-322 8282

Palvelutalo Näsmänkieppi

Palvelutalo Aaltoranta
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Ryhmäkoti Metsätähti
016-322 4650

