Palautus:
Vanhus- ja vammaispalvelut
Sairaalakatu 1
95400 TORNIO

LIITE HAKEMUKSEEN/
SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET
KULJETUSPALVELUT

P. 016 – 432 11
puhelinaika: ma-pe 9-10

Saapumispäivämäärä

Hakijan henkilötiedot
Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelin

Hakijan saamat palvelut
 kotipalvelu

tuntia/vko

 ateriapalvelut

 kotisairaanhoito

tuntia/vko

 omaisten antama apu

 muu, mikä _____________________________________________________________________________________

Hakijan taloudellinen tilanne
Hakijan bruttotulot €/kk

Kuukausitulo

Puolison bruttotulot €/kk

muiden ruokakuntaan
kuuluvien bruttotulot €/kk

Kansaneläke
Työeläke
Muut tulot, mitkä

Varallisuus (esim. talletukset, kiinteistöt, asunto-osakkeet, arvopaperit)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Erilliset selvitykset liitteeksi

Velat (selvitys velkojen kohdentumisesta)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Erilliset selvitykset liitteeksi

Suostumus
Hakemustani käsiteltäessä työntekijä voi muilta viranomaisilta pyytää sellaisia minua koskevia lisätietoja, jotka ovat
hakemukseni käsittelyssä tarpeellisia.
 Suostun

 En suostu

Lisätiedot

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Allekirjoitus
Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi

Paikka ja päiväys

LIITTEET

Hakijan allekirjoitus

tuloselvitys 
muu selvitys  mikä?

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN
MYÖNTÄMISEN PERUSTEET:

1. Myönnetään pääasiassa yli 65-vuotiaalle kuljetuspalvelun tarpeessa oleville
torniolaisille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä tai
palveluliikennettä. Myönnettyjä matkoja ei saa käyttää lääkärissäkäynti-,
sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, joista on mahdollisuus hakea korvausta
Kansaneläkelaitokselta. Kuljetuspalvelua voi käyttää asiointi- ja
virkistysmatkoihin Tornion alueella.

2. Kuljetuspalvelua myönnetään talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.
3. Kuljetuspalvelumatkoja myönnetään 2-8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa
enintään vuodeksi kerrallaan. Keskustan alueella asuville myönnetään 2-4
yhdensuuntaista matkaa.
4. Kuljetuspalvelun tarvetta arvioitaessa selvitetään asiakkaan saamien muiden
palvelujen (esim. kotihoidon palvelut, ateriapalvelu, omaishoito) kokonaisuus.
5. Kuljetuspalvelua myönnetään, kun:
-

-

hakijalla on pitkäaikaisia liikkumisvaikeuksia, jotka johtuvat hänen
toimintakykynsä alenemisesta, mutta ei ole liikkumisen suhteen
vaikeavammainen
kuljetuspalvelu edistää hakijan toimintakykyä, selviytymistä ja /tai sosiaalista
vuorovaikutusta

-

hakijan liikkuminen ei riittävästi mahdollistu esimerkiksi omaisten tai läheisten
kuljetusavulla eikä palveluliikenteellä

6. Kuljetuspalvelua ei myönnetä asumispalveluiden tai laitoshoidon asiakkaille
7. Mikäli kuljetuspalveluun oikeutetulla asiakkaalla on vaikeuksia selviytyä
matkoistaan ilman avustajaa, hänelle voidaan myöntää kuljetuspalveluun
saattajaoikeus. Tällöin saattaja voi kulkea mukana ilmaiseksi. Asia kirjataan
henkilökohtaisesti päätökseen.
8. Kuljetuspalvelun saaminen edellyttää vähävaraisuutta. Mikäli yksin asuvan
hakijan tulot (bruttotulo+pääomatulot) ylittävät vuonna 2008 kuukaudessa 890 euroa
(kotipalvelun maksuttomuuden yläraja kaksinkertaisena), kuljetuspalvelua ei
myönnetä. Mikäli hakija asuu pysyvästi yhteistaloudessa puolisonsa tai
avopuolisonsa kanssa, palvelua ei myönnetä, jos yhteiset bruttotulot ovat yli 1640
euroa. Tuloina huomioidaan samat tulot kuin kotihoidon asiakasmaksua
määrättäessä.
Kuljetuspalvelua ei myönnetä, mikäli yhden henkilön talletukset ylittävät 4000 euroa
ja kahden henkilön talletukset 6000 euroa.
Bruttotulot

1 henkilö
2 henkilöä

968 €/kk
1784 €/kk

Tuloiksi ei lueta asumistukea, asumistukiasetuksen (949/1993) 1§:ssä mainittuja
tuloja eikä omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 8 §:n tarkoitettua
omaishoitoa koskevaan sopimukseen perustuvaa hoitopalkkiota.
Kuljetuksen omavastuumaksuna peritään kaikista matkoista julkisen liikenteen linjaautomaksun suuruinen hinta.
Mikäli usean asiakkaan matka suuntautuu samaan kohteeseen, he voivat tilata
yhdessä kuljetuksen. Tällöin jokainen maksaa omavastuuosuuden ja vain yksi
käyttää kuljetuspalveluoikeutensa matkaan.
Kuljetuspalvelu myönnetään hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta.

