KULJETUSPALVELUHAKEMUS
☐ Uusi hakemus
HENKILÖTIEDOT:
Nimi

Saapunut ____/____ 20______

☐ Jatkohakemus
Henkilötunnus

Osoite, postinumero ja -toimipaikka
Puhelinnumero

Siviilisääty:
Asuminen:

Ammatti

☐ Naimaton

☐ Avio- /avoliitossa ☐ Rekisteröity parisuhde

☐ Omistusasunto

☐ Vuokra-asunto

☐ Palveluasuminen

☐ Eronnut

☐ Leski

☐ Muu, mikä?______________

☐ Yksin
☐ Muut samassa taloudessa asuvat_____________________________________________________
Läheisen/ huoltajan nimi ja yhteystiedot
HAETTAVA KULJETUSPALVELU:
Kuinka monta yhdensuuntaista asiointi- ja virkistysmatkaa haette kuukaudessa? _________matkaa
Mihin tarkoitukseen tarvitsette kuljetuspalvelua?
Sairaus tai vamma, jonka vuoksi olette liikuntarajoitteinen:
Perustelut kuljetuspalvelun tarpeelle, miten sairaus tai vamma vaikeuttaa liikkumistanne:

KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUT JA APUVÄLINEET:
Tarvitsetteko apua päivittäisissä toiminnoissa?
☐ En ☐ Kyllä, kuka auttaa?__________________________________
☐ Kotipalvelu, _____kertaa viikossa

☐ Kotisairaanhoito, _____kertaa viikossa

☐ Muu apu, mikä?___________________________________
☐ Pyörätuoli

☐ Rollaattori

☐ Kävelykepit

☐ Muu, mikä?_____________________________________

LIIKKUMINEN:
Kuinka pitkän matkan jaksatte kävellä? _________metriä
Pystyn nousemaan portaita
☐ Yhden kerrosvälin ☐ noin ______porrasta
☐ En ollenkaan
Oletteko käyttänyt kutsutaksipalvelua asiointimatkoillanne?
☐ Kyllä ☐ En, miksi?____________________________________ ☐ Minulla ei ole tietoa kutsutaksipalvelusta

Miten hoidatte tällä hetkellä asiointi- ja virkistysmatkat?
☐ Kutsutaksipalvelu ☐ Taksi
☐ Invataksi ☐ Muu, miten?_______________________________________
Tarvitsetteko saattajaa kuljetuspalvelumatkoilla?
☐ En tarvitse

☐ Kyllä, autoon menemisessä ja pois lähtemisessä

☐ Kyllä, minut on noudettava kotoa, miksi?________________________________________________________

☐ Kyllä, koko matkan ajan, miksi?________________________________________________________________
Kuka on yleensä toiminut saattajana?_____________________________________________________________
Onko perheessänne auto?
☐ Kyllä ☐ Ei
Ajatteko itse autoa?
☐ Kyllä ☐ En, kuka ajaa?_______________________________________________________________________
Pystyttekö nousemaan henkilöautoon?
☐ Kyllä ☐ En, miksi?__________________________________________________________________________
TULOSELVITYS:
Hakijan tulot:
Bruttotulot _______€/kk
Kansaneläke _______€/kk
Työeläke _______€/kk
Muut tulot _______€/kk, mitkä?___________________
Omaisuus ja talletukset ________€

Puolison tulot:
Bruttotulot _______€/kk
Kansaneläke _______€/kk
Työeläke _______€/kk
Muut tulot _______€/kk, mitkä?___________________
Omaisuus ja talletukset ________€

HAKEMUKSEN TEOSSA AVUSTANUT HENKILÖ:
Nimi ja puhelinnumero

SUOSTUMUS:
Hakemukseni käsittelijä voi pyytää muilta viranomaisilta sellaisia minua koskevia tietoja, jotka ovat hakemukseni
käsittelyssä tarpeellisia
☐ Kyllä ☐ Ei
LIITTEET:
☐ Lääkärinlausunto
☐ Kopio eläkepäätöksistä
☐ Tiliotteet kaikista tileistä
☐ Verotustodistus
Lisätietoja:

ALLEKIRJOITUS:
____________________
Paikka

_______/______ 20______
Päiväys

___________________________________
Allekirjoitus

Hakemus palautetaan:
Rautavaaran kunta/ Sosiaalitoimi, kuljetuspalvelu
Koulutie 1, 73900 Rautavaara
Lisätietoja kuljetuspalveluista antavat:
Sosiaaliohjaaja Minna Väänänen
044 4525 715

Perusturvajohtaja Teuvo Räsänen
040 8608 206

KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET:
Matkoja ei saa käyttää terveyden- ja sairaanhoidosta aiheutuviin matkoihin, joihin voi hakea korvausta KELA:lta.
Kuljetuspalvelua voidaan myöntää joko sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain nojalla.
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää, kun hakijalla on suuria liikkumisvaikeuksia, joita
esim. ikääntyminen voi aiheuttaa ja kun hänen eläketulonsa ovat pienet ja hänen omaisuutensa ja talletuksensa
katsotaan vähäisiksi. Sosiaalihuoltolain mukaiseen hakemukseen tarvitaan tuloselvitys.
Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää, jos hakija todetaan vaikeavammaiseksi
liikkumisensa suhteen eikä hän pitkäaikaisen vamman tai sairauden vuoksi kykene käyttämään julkisia
joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vammaispalvelulain mukaiseen hakemukseen ei
tarvita tuloselvitystä, mutta lääkärinlausunto vaaditaan.

