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HAETTAVA KULJETUSPALVELU
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu
Palvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja
joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman erityisiä tai
kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Mikäli tämä on ensimmäinen vammaispalveluun toimittamanne
hakemus, tulee teidän liittää mukaan lääkärinlausunto.
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu
Kuljetustukea voivat saada pientuloiset vanhukset, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumiseen ja jotka eivät
voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Mikäli haette
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua, täyttäkää myös viimeisen sivun tuloselvityslomake.

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi

Etunimet

Kotiosoite

Henkilötunnus
Postinumero

Puh: Kotiin

Puh: Toimeen

Perhesuhde
naimaton
eronnut

Ammatti

avoliitossa

avioliitossa

leski

rekisteröity parisuhde

Postitoimipaikka
Sähköposti

asumuserossa

ASUMINEN
kerrostalon/luhtitalon kerroksessa
onko talossanne riittävän tilava hissi?
Kyllä

rivitalossa

omakotitalossa

muussa, missä?

muussa järjestetyssä
päivätoiminnassa

Ei

Samassa taloudessa asuvat:

Huollettavien lasten
lukumäärä:

PÄIVITTÄINEN TOIMINTA
kotona

ansiotyössä

työtoiminnassa

opiskelee

lapsille järjestetyn
päivätoiminnan piirissä

muussa järjestetyssä
päivätoiminnassa

muu mikä?
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LIIKKUMISVAIKEUDET
Kuvailkaa millaisia vaikeuksia liikkumisessanne esiintyy.

Mitä apuvälineitä käytätte liikkumisessanne
pyörätuoli
rollaattori/kävelyteline

kyynärsauvat

sähköpyörätuoli

valkoinen keppi

en tarvitse apuvälineitä

happirikastin

kävelykeppi

muu mikä?

OMAN AUTON KÄYTTÖ
Onko perheessänne / taloudessanne auto?
on, hakijalla
on, mutta muulla perheenjäsenellä
ei ole
Jos perheessä / taloudessa on auto, voidaanko sitä käyttää hakijan matkoihin?
kyllä
ei, miksi?
Hakijan autoon on saatu:
milloin avustus on saatu
autoveron palautus
€
autoavustus
€
/
(pvm)

OMAISILTA SAATAVA KULJETUSAPU
Kuka auttaa?

KULJETUSPALVELUN TARVE
asioimis- ja virkistysmatkoja
kpl yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa
Matkojen tarkoitus: (täytetään haettaessa sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua):
työmatkoja
kpl yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa
Työpaikka ja työaika (päivittäinen / viikoittainen työaika):
opiskelumatkoja
kpl yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa
Opiskelupaikka, opiskeluala ja opiskeluaika:
Minä aikana vuodesta voitte liikkua ilman kuljetuspalvelua (kuukaudet)?

en koskaan

HOITAJAN TARVE
Käykö kotihoidon työntekijä?
kyllä, kuinka usein

ei

Voiko kotihoidon käyntejä korvata kuljetuspalvelua lisäämällä?
kyllä
Käykö kotisairaanhoitaja?
kyllä, kuinka usein
Onko puolisoa, sukulaista tai tuttavaa, joka hoitaa asiointinne?
kyllä
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SAATTAJAN TARVE
Tarvitsetteko saattajaa käyttäessänne kuljetuspalvelua?
en tarvitse

kyllä, mutta vain autoon nousemisessa ja poistumisessa

kyllä, minut on noudettava asunnostani. Miksi?
kyllä koko matkan ajan. Miksi?
Voitteko käyttää julkisia kulkuvälineitä saattajan avulla?
kyllä

en

Onko tiedossanne henkilö, joka voisi toimia saattajana?
ei

kyllä
Ketkä ovat tähän mennessä saattaneet teitä ja riittääkö heiltä saatu apu?

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

ALLEKIRJOITUS
Paikka ja aika
/

Allekirjoitus ja nimenselvennys
20

_____________________________________________

Täytetään, mikäli allekirjoittaja ei ole palvelunsaaja.
Sähköposti:
Puhelinnumero:
Onko hakija edunvalvoja?
kyllä, edunvalvojan nimi:

Puhelin:

ei
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Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tulosidonnainen etuus, jonka vuoksi pyydämme Teitä antamaan
selvityksen tuloistanne. Tulot ilmoitetaan bruttomääräisinä eli ennen ennakonpidätystä.

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT (palvelun saaja)
Sukunimi

Etunimet

Kotiosoite

Henkilötunnus
Postinumero

Puh: Kotiin

Puh: Toimeen

Ammatti

Postitoimipaikka
Sähköposti

HAKIJAN AVIO- / AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT
Sukunimi

Etunimet

Kotiosoite

Henkilötunnus
Postinumero

Puh: Kotiin

Puh: Toimeen

Ammatti

Postitoimipaikka
Sähköposti

TULOERITTELY

Palkkatulot kuukaudessa

Hakijan bruttotulot, €
kuukaudessa

Avio-/avopuolison bruttotulot, €
kuukaudessa

Kansaneläke (ilman asumistukea,
rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää)
Työeläke

a. maksaja
b. maksaja
c. maksaja

Muu eläke
Rintamalisä ja tai ylimääräinen
rintamalisä
Vuokratulot
Korko- ja osinkotulot
Muut tulot
Sotilasvammalain mukainen
korvaus
Sotilasvamman haittaprosentti %

%

%

Rintamatunnus
Tulot yhteensä
Vakuutan antamani tiedot oikeaksi ja hyväksyn, että ne tarkistetaan.

ALLEKIRJOITUS
Paikka ja aika
/
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