KULJETUSPALVELUHAKEMUS

Saapumispäivä:

Vaikeavammainen hakija VpL 2§, VpA 5§
Kuljetuspalveluun (VpA 5§) oikeutetulla on mahdollisuus saada välttämättömien työhön
ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään kahdeksantoista (18) yhdensuuntaista
jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa.
Vanhus/vammainen ShA 9§ (tulot/kk sekä tosite säästöistä liitettävä hakemukseen)
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu kuuluu kunnan järjestämien kotipalveluiden
tukipalveluihin. Sosiaalihuoltolain mukaan kunta voi myöntää matkoja harkintansa
mukaan.
Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Osoite

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

VAMMA ja/tai SAIRAUS. Lyhyt kuvaus hakijan vamman tai sairauden aiheuttamasta
haitasta liikkumisessa / esteestä käyttää julkisia kulkuneuvoja:

Käytössä olevat apuvälineet:
Ei ole
Pyörätuoli
Kyynärsauva(t)
Kävelykeppi
Muu, mikä
Asuminen:
Yksin
Oma talous

Yhdessä
Asuntola

kanssa
Palveluasunto

Tehostettu palveluasuminen

Avuntarve kaupassa käymisessä, postissa ym. asioiden hoidossa:
En tarvitse apua

Tarvitsen apua

Saan apua

Keneltä:

Miten liikutte sisällä asunnossanne?

Onko asunnossanne liikkumista haittaavia tekijöitä / esteitä?
Ei ole
Kyllä, mitä:

Miten portaissa liikkuminen onnistuu?

Miten liikutte ulkona?

Asunnon sijainti palvelujen ja liikenneyhteyksien kannalta? (Esim. välimatkat lähimmälle
pysäkille, asuinympäristön maasto, palvelujen sijainti)

Mitä kulkuneuvoa käytätte asiointi- tai vapaa-ajan matkoilla?
Julkinen liikenne (linja-auto, palvelulinja)
Taksi
Invataksi
Oma auto
Sukulaisen tai tuttavan auto
Voitteko käyttää linja-autoa?
Joskus, milloin:
En lainkaan, miksi:
Tarvitsetteko saattajan apua lähtö- tai määräpaikassa, matkustaessanne linja-autolla / taksilla,
esim. autoon nousemisessa tai siitä poistuttaessa?
Ei
Kyllä, minkälaista apua

Millaisille matkoille tarvitsette kuljetuspalvelua?
Asioimis- ja vapaa-ajan tarpeisiin.
Kuinka monta yhdensuuntaista asiointi- ja vapaa-ajan matkaa haette kuukaudessa?
matkaa
Muu erityinen tarve. Selittäkää lyhyesti:

Haettaessa kuljetuspalvelua seuraaviin matkoihin, on LIITE TÄYTETTÄVÄ erikseen
Opiskelumatkat
Työmatkat
Hakemuksen täyttämisessä avustanut henkilö:
Nimi:
Virka-asema tai sukulaisuussuhde:
Puhelinnumero:
Suostumus: Kuljetuspalvelusta päättävä viranomainen voi pyytää / hankkia muilta
viranomaisilta sellaisia minua koskevia lisätietoja, jotka ovat hakemukseni käsittelyssä
tarpeellisia.
Suostun
En suostu
Päiväys:

Hakijan allekirjoitus

Hakemus palautetaan:
Vanhus- ja vammaispalvelut, Euran sote-keskus, Terveystie 3, 27510 Eura.
Kuljetuspalvelun hakija tavataan toimistossa tai kotikäynnillä ennen päätöksen tekemistä.

Jos haet kuljetuspalvelua VAMMAISPALVELULAIN perusteella (vaikeavammaiset):
Hakemukseen on liitettävä lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto hakijan
vaikeavammaisuudesta kuljetuspalvelua varten.
Jos haet kuljetuspalvelua SOSIAALIHUOLTOLAIN perusteella (vanhukset ja vammaiset):
Hakemukseen on liitettävä tositteet hakijan ja hänen kotitalouteensa kuuluvien henkilöiden
tuloista ja varallisuudesta (esim. kopiot pankin tiliotteista).
OPISKELU- TAI TYÖMATKOJA varten on täytettävä erillinen liite.

SELVITYS TULOISTA JA VARALLISUUDESTA
SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEEN
KULJETUSPALVELUHAKEMUKSEEN
Nimi

Henkilötunnus

TULOTIEDOT:
hakijan bruttotulot kuukaudessa
hakijan nettotulot kuukaudessa
Huom! Kelan myöntämistä etuuksista asumistuki lasketaan tuloihin mukaan. Vammaistukea tai
hoitotukea ei lasketa tuloihin.
Säännölliset kuukausitulot

Hakija

Puoliso

Kela

€

€

Työeläke

€

€

Muu, mikä:

€

€

Omaishoidon tuki

€

€

Tulot yhteensä

€ / kk

€ / kk

Säästöt ja pankkitalletukset
(liitteeksi kopio tiliotteesta)

Tulotiedot annettu
Päiväys

___________________________________
Allekirjoitus

Tulotiedot tarkistettu

__________________________________
Allekirjoitus

€

€

Liitteet:

