ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

Rovaniemen kaupungin perimät sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen asiakasmaksut:
Erityisryhmien asumispalveluiden asiakasmaksu määräytyy asiakkaalle tehdyn palvelupäätöksen
mukaisesti. Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta on vahvistanut asiakasmaksut 1.4.2018
alkaen (13.12.2017, 200§ ja 27.2.2018, 36§).
Tuettu asuminen: Sosiaaliohjaus ja liikkuva tuki asiakkaan kotiin
Asiakas asuu yksityisessä kodissaan, johon järjestetään ohjausta, neuvontaa ja psykososiaalisia
tukikäyntejä. Tukikäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia.
Tuettu asuminen: asumisyksikön tukiasunnossa
Asiakas asuu asumisyksikön yhteydessä olevassa tukiasunnossa, johon järjestetään tukikäyntejä
asumisyksikön toteuttamana. Tuetun asumisen asiakasmaksu kuukaudessa on 20 % henkilön
yhteenlasketuista bruttotuloista vähennettävän, kotona annettavan hoidon tulorajan 576 euroa
kuukaudessa (yhden hengen taloudessa) ylittävästä osasta.
Palveluasuminen
Palveluasumisen asiakasmaksu kuukaudessa on 35 % henkilön yhteenlasketuista bruttotuloista
vähennettävän, kotona annettavan hoidon tulorajan 576 euroa kuukaudessa (yhden hengen
taloudessa) ylittävästä osasta.
Tehostettu palveluasuminen
Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu kuukaudessa on 45 % henkilön yhteenlasketuista
bruttotuloista vähennettävän kotona annettavan hoidon tulorajan 576 euroa kuukaudessa (yhden
hengen taloudessa) ylittävästä osasta.
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien lyhytaikainen palveluasuminen
Asiakasmaksu on 12,60 €/vrk mielenterveys- ja päihdekuntoutujien lyhytaikaisessa
palveluasumisessa (Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan vahvistama kokonaishinta
ateriavuorokausimaksulle
vuonna 2017).
Tulojen huomioiminen
Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksukykyä määriteltäessä otetaan
huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa
olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot
bruttomääräisinä (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9.10.1992/912: 27§).
Tuloselvitys
Pyydämme Teitä täyttämään oheisen tuloselvityslomakkeen, ja liittämään siihen:
●
●
●

Tositteet kaikista eläke- ja tulotiedoistanne
Korkotodistukset edelliseltä vuodelta
Todistus viimeksi toimitetusta verotuksestanne
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Pyydämme Teitä toimittamaan tuloselvityslomakkeen liitteineen, muuttonne jälkeen kahden viikon
kuluessa erityisryhmien asumispalveluihin.
Mikäli ette toimita tuloselvitystä tai antamanne selvitys on puutteellinen, maksusta päättävällä
viranhaltijalla on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä tiedot taloudellisesta asemastanne mm.
viranomaisilta, eläkelaitoksilta ja rahalaitoksilta. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
1992/734, 14a§).
Asiakasmaksu määrätään toistaiseksi (Asiakasmaksuasetus 9.10.1992/912, 31§). Asiakasmaksupäätös
annetaan kirjallisena muutoksenhakuohjeineen. Asiakasmaksua voidaan tarkistaa, mikäli asiakkaan
tuloissa tai menoissa tapahtuu olennaisia muutoksia tai maksu on määritelty väärin perustein.
Asiakasmaksu tarkistetaan asiakkaan palvelun tai asumispalveluyksikön vaihtuessa ja pääsääntöisesti
kahden vuoden välein.
Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen
Asumispalveluiden asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää perimättä, mikäli maksun periminen
vaarantaa henkilön tai perheen toimeentuloa tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734, 11§).
Näin haet asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä:




toimita vapaamuotoinen hakemus erityisryhmien asumispalveluihin. Hakemuksen voi tehdä
asiakas tai edunvalvoja.
liitä hakemukseen ajantasaiset tiedot tuloistasi.
liitä hakemukseen asumispalveluyksikön ajantasainen erittely perittävistä asumis- ja
ateriakustannuksista.

Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen perustuvat laskelmaan sekä yksilölliseen
harkintaan. Hakemus voidaan ratkaista joko suoraan viranhaltijapäätöksenä tai asia voidaan saattaa
perusturvajaoston ratkaistavaksi.

Yhteystiedot:
Rovaniemen kaupunki
Erityisryhmien asumispalvelut / asiakasmaksut
Valtakatu 16, 4. krs
96100 Rovaniemi
Asiakasmaksusihteeri: 016 322 6708
Sosiaalityöntekijät:
p. 016 322 4897 ja 016 322 4563
p. 016 322 3118 ja 016 322 5899
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