SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN
KULJETUSPALVELUHAKEMUS

Saapunut ___/___20___

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat

□ Lääkärinlausunto / epikriisi / ote Omakannasta tms.

□ Tulo ja varallisuus tositteet

Sosiaalihuoltolain 23 §:n mukaan liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka
eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun
vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen
tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.
Kuljetuspalvelua ei myönnetä matkoihin, jotka tehdään sairauden- tai terveydenhoitoa
varten. Näihin tilataan kuljetus KELAn matkapalvelukeskuksen kautta.

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja etunimet ________________________________________________________
Henkilötunnus

_________________________ Puh. ___________________________

Osoite

_______________________________________________________

Kotikunta

__________________________

HAKEMUS
Kuinka monta yhdensuuntaista matkaa tarvitsette kuukausittain? ____________________
Mihin tarkoitukseen haette matkoja? ____________________________________________
_________________________________________________________________________

HAKIJAN TOIMINTAKYKYÄ JA ELINOLOSUHTEITA KOSKEVAT TIEDOT
Sairaudet tai vammat _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Liikkumisessa tarvittavat apuvälineet

□ ei apuvälineitä

□ kyynärsauvat

□ keppi

□ rollaattori

□ pyörätuoli

□muu, mikä ___________________________________________

Liikkumisessa ja asioimisessa esiintyviä ongelmia
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Mitä seuraavista palveluista saatte tällä hetkellä

□ en mitään

□ kotihoitoa

□ eläkettä saavan hoitotuki

□ omaishoidontuki

□ muu apu, mikä? ______________________________________

Asutteko yksin?

□ kyllä

□ ei

Tarvitsetteko apua päivittäisissä toiminnoissa?

□ kyllä

□ ei

□ kyllä

□ ei

Tarvitsetteko apua asioidessanne kodin
ulkopuolella (kaupassa, postissa yms.)

Kuka auttaa? ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Miten selviydytte portaista? ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
Miten liikutte ulkona? (matkan pituus, levähdykset)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Mitä liikennevälinettä käytätte asiointi- ja vapaa-ajan matkoillanne?

□ julkiset joukkoliikennevälineet (linja-auto, palveluliikenne)
□ taksi

□ invataksi

□ oma tai perheen henkilöauto

Voitteko käyttää kaupunkilinjaa tai kutsuohjattua palveluliikennettä?

□ kyllä

□ joskus

□ ei, miksi ei? ________________________________________

Voitteko käyttää julkisia liikennevälineitä saattajan avulla?

□ kyllä

□ ei

□ en tarvitse saattajaa

Miksi ei? ________________________________________________________________
Onko perheessänne auto?

□ kyllä

□ ei

Pystytkö itse ajamaan autoa?

□ kyllä

□ ei

Saatko läheisiltä apua kuljetukseen?

□ kyllä

□ ei

TULOT JA VARALLISUUS (tositteet liitteeksi)
Hakijan bruttotulot

Puolison bruttotulot

Muiden ruokakuntaan
kuuluvien bruttotulot

Kansaneläke
Työeläkkeet
Muut tulot,
mitkä?

Talletukset

SUOSTUMUS
Hakemustani käsittelevä viranhaltija voi pyytää muilta viranomaisilta sellaisia minua
koskevia lisätietoja, jotka ovat hakemukseni käsittelyssä tarpeellisia.

□ Suostun

□ En suostu

ALLEKIRJOITUS
_______________________ ___/___ 20___ ______________________________
Paikka

Aika

Nimi

Hakemuksen täyttämisessä avustanut henkilö
Nimi ________________________________ Puh. ____________________________
Virka-asema tai sukulaisuussuhde __________________________________________

Lomakkeen palautus vanhus- ja vammaispalveluihin
Sairaalakatu 1, 95400 Tornio

Tornion kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut, Sairaalakatu 1, 3. krs., 95400 Tornio. Puh. 016-43211

Tornion kaupungissa sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja myönnetään
Tornion kaupungin alueella liikkumiseen seuraavin kriteerein:


Hakijalla on liikkumisessa pitkäaikaisia vaikeuksia, jotka johtuvat hänen
toimintakykynsä alenemisesta (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen), mutta asiakas ei
ole liikkumisen suhteen vaikeavammainen.



Yksilöllinen kuljetuspalvelu mahdollistaa henkilön kotona asumisen, edistää hänen
toimintakykyään, selviytymistään arjessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpidossa.



Hakijan liikkuminen ei riittävästi mahdollistu omaisten tai läheisten kuljetusavulla.



Hakija on pienituloinen ja vähävarainen. Sosiaalihuoltolain mukaiset ohjeelliset tuloja varallisuusrajat:
▪ Yksinasuva: bruttotulot 1500 €/kk ja kaikkien tilien saldot yht. 4000€.
▪ Pariskunta: bruttotulot yht. 2200 €/kk ja kaikkien tilien saldot yht. 8000€.
▪ Tuloina ei huomioida asumistukea, rintamalisää, vammaistukea tai
eläkkeensaajan hoitotukea.
▪ Sotaveteraaneille ja sotainvalideille myönnetään liikkumista tukevia palveluja
tuloista riippumatta.



Sosiaalihuoltolain mukaan esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien
kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen.



Kuljetuspalvelupäätös tehdään määräaikaisena, enintään vuodeksi kerrallaan.



Sosiaalihuoltolain mukaisia yksilöllisiä kuljetuspalveluja järjestetään asiointi-,
virkistys- ja vapaa-ajan matkoihin enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.



Palvelujen myöntäminen perustuu aina yksilölliseen palvelun tarpeen arviointiin.

