SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT
Oikeus asunnon muutostyöhön

Sosiaalihuoltolain mukaisia asunnonmuutostöitä voidaan suorittaa, kun asunnon kunnostaminen ja varustaminen on
välttämätöntä kotiolosuhteissa selviytymiseksi ja pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon välttämiseksi.
Sosiaalihuoltolain mukaiset avustukset kohdistetaan ikäihmisten asuntojen välttämättömiin pienimuotoisiin varustamis, korjaus- ja muutostöihin (esim. kynnysten poistot tai tukikahvojen asennus), ei siis varsinaisiin peruskorjauksiin.
Harkinnan mukaan avustuksia pienimuotoisiin asunnon muutostöihin voidaan myöntää omassa asunnossaan
vakituisesti asuville yli 65-vuotiaille raaseporilaisille määrärahojen puitteissa.
Avustuksen saajan tulee olla Kansaneläkelaitoksen eläkkeensaajan hoitotukea saava henkilö, jolle liikkuminen tai muu
suoriutuminen asunnossaan tuottaa vaikeuksia sairauden tai ikääntymisen vuoksi.
Ensisijaisena tavoitteena on, että myös ikäihmiset huolehtivat itse asuntonsa korjaamisesta ja varustamisesta omia
tarpeitaan ja toimintakykyään vastaavaksi.
Nousutukien, sänkyjen ja wc:n korotusten asennukset sekä muut apuvälineet voi lainata
Apuvälinekeskuksen kautta puh. 019- 224 3180, ma-pe klo 9.30-11.30.
Muutostöiden suorittamista arvioitaessa huomioidaan henkilön tulot ja muu varallisuus.
Muutostyön saamiseen on tulorajat:
- yksinasuvan henkilön bruttotulot enintään 1355 euroa/kk
- kahden henkilön ruokakunnan bruttotulot enintään 2260 euroa/kk
- kolmen henkilön ruokakunnan bruttotulot enintään 3020 euroa/kk
Tuloiksi ei lueta asumistukea tai omaishoitoa koskevaan sopimukseen perustuvaa hoitopalkkiota.
Yksinasuvalla voi olla säästöjä enintään 6000 euroa, kahden henkilön ruokakunnalla enintään 10 000 euroa ja
kolmen henkilön ruokakunnalla 13 000 euroa, joita ei huomioida varallisuusharkinnassa.
Asunnonmuutostyökustannuksia korvataan korkeintaan 1000 euroa (ilman alv) / asunto.
Hakemusmenettely
Hakemus asunnon muutostyöstä jätetään sosiaalitoimistoon. Lomakkeita saa Raaseporin sosiaalitoimistosta sekä
kaupungin kotisivuilta. Hakemukseen vaaditaan liitteenä lääkärintodistus, todistus koko talouden bruttotuloista sekä
säästöistä.

Sosiaalihuoltolain mukainen avustus asunnonmuutostöihin on toissijainen suhteessa seuraaviin ARA:n ja
Valtiokonttorin myöntämiin avustuksiin:
ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) myöntää vuosittain korjausavustusta vanhusten ja vammaisten
asuntoihin. Avustusta haetaan asuinkunnalta ja hakijan tulot sekä varallisuus vaikuttavat avustuksen myöntämiseen.
Rintamaveteraanit ja heidän leskensä voivat poikkeustapauksissa saada veteraanilisän. Haettavista avustuksista
ilmoitetaan alkuvuodesta esim. paikallislehdessä. Lisätietoja ARA:sta, Vanhustyön keskusliiton Uudenmaan alueen
korjausneuvojalta tai Raaseporin kaupungin korjausneuvojalta Sisäisten palvelujen osaston kautta.
Valtiokonttorilta voivat sotainvalidit sekä heidän puolisonsa, leskensä tai muut omaisensa hakea
asunnonmuutostöihin sotilasvammalain nojalla korvausta. Hakijan tulot tai varallisuus eivät vaikuta korvaukseen.
Lisätietoja antaa Valtiokonttori tai Sotainvalidien veljesliiton piiritoimisto.

Lisätietoja:

Sosiaaliohjaaja, seniorineuvonta
Vammaispalvelu, ma-pe klo 11-12

puh. 019 289 3308
puh. 019 289 2000

