Sosiaali- ja terveyspalvelut
Saapumispäivä ___ . ___ 201__

________________________________________________________________________
Kuljetuspalveluihin liittyvä palveluohjaus puh. 02 772 6100 klo 9–12.

□
□

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus (65 vuotta täyttäneet)
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus

Palautusohjeet ja kuljetuspalveluiden ohjeistus sivulla 4.

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Nimi____________________________________________________________________________
Henkilötunnus____________________________________________________________________
Osoite__________________________________________________________________________
Puhelin_________________________________________________________________________
Kuljetuspalvelun hakijan luokse tehdään kotikäynti. Henkilö, jonka kanssa kotikäynnistä sovitaan:
______________________________________________________________________________
TIEDOT VAMMASTA TAI SAIRAUDESTA
Diagnoosi: vamma ja / tai sairaus / sairaudet
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Asun

□ omakoti-, pari- tai rivitalossa

Pystyttekö nousemaan portaita?

□ en

Tarvitsetteko tukea portaissa liikkuessa?
Onko talossa hissi?

□ kerrostalossa

□ laitoshoidossa

□ kyllä, noin_______________porrasta
□ ei
□ kyllä
□ ei
□ kyllä
□ ei
□ kyllä

Asuuko samassa asunnossa muita
Muut asunnossa asuvat______________________________________________________________

□

□

Saatteko kotihoitoa?
ei
kyllä
Kuinka usein ja keneltä saatte kotihoitoa?
________________________________________________________________________________
Onko perheessänne/taloudessanne auto?

□ ei ole □ kyllä, omassa käytössäni
□ on, jollakin muulla perheenjäsenellä
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Miten hoidatte tällä hetkellä asiointi- ja muut sellaiset matkat, jotka eivät liity sairauden hoitoon
tai kuntoutukseen (kävellen, polkupyörällä, linja-autolla, taksilla, jonkun kyydissä?)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

□ en

Tarvitsetteko asioidessanne toisen henkilön apua?

□ kyllä

Liikkuessanne käyttämänne apuväline / apuvälineet:

□ pyörätuoli
□ ei apuvälineitä

□ rollaattori
□ kävelykeppi
□ kyynärsauvat
□ muu, mikä?_____________________________________________

Minkälaisia vaikeuksia Teillä on liikkumisessa ja asioimisessa
(liikkuminen sisällä ja ulkona)?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Kuinka pitkän matkan pystytte kävelemään ulkona: kesällä __________ m,
talvella __________ m.
LINJA-AUTON KÄYTTÖ

□

□

Voitteko käyttää linja-autoa?
en
kyllä
Syy ____________________________________________________________________________

□

□

Voitteko käyttää linja-autoa saattajan avulla?
en
kyllä
Syy ____________________________________________________________________________
Kuinka pitkä matka on lähimmälle pysäkille? ________________________________________

PALVELULIIKENTEEN KÄYTTÖ

□

□

Oletteko kokeillut palveluliikennettä?
en
kyllä
Syy ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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KULJETUSPALVELUN TARVE
Haen vammaispalvelulain/sosiaalihuoltolain mukaisena kuljetuspalveluna:
__________kpl yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa/ kuukausi
__________kpl yhdensuuntaista opiskelumatkaa/ kuukausi
__________kpl yhdensuuntaista työmatkaa/ kuukausi
Mitä varten kuljetuspalvelua haetaan?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Opiskelupaikka, -ala ja opiskeluaika / työpaikka ja työn kesto:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Jos haette opiskelu- tai työmatkoja, liittäkää hakemukseenne oppilaitoksen/työnantajan todistus
opiskelun/työn kestosta.
Tarvitsetteko kuljetuspalvelumatkalla

□ tavallista taksia
□ invataksia
SUOSTUMUS : □ Suostun siihen, että hakemusta käsittelevä työntekijä voi pyytää muilta viranomaisilta
hakemuksessa tarvittavia lisätietoja. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/200) § 14-20.
PÄIVÄMÄÄRÄ____________________________________________________________________
HAKIJAN ALLEKIRJOITUS ________________________________________________________
HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISESSÄ HAKIJAA AVUSTANEEN YHTEYSTIEDOT:
___________________________________________________________________________________

LIITTEET:
Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärintodistus, joka sisältää selvityksen hakijan vammasta
tai sairaudesta ja sen aiheuttamista liikkumisvaikeuksista.

□ lääkärintodistus toimitettu aiemmin □ lääkärin todistus oheisena
□ lääkärintodistus toimitetaan myöhemmin
□ lääkärinlausunto on pyydetty, lääkärin nimi ja päivämäärä ______________________________
□ muita liitteitä; mitä? __________________________
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PALAUTUS

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus (65 vuotta täyttäneet):
Salon kaupunki / vanhuspalvelut / kuljetuspalvelu
Tehdaskatu 2, 24100 Salo

PALAUTUS

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus
Salon kaupunki / vammaispalvelut / kuljetuspalvelu
Tehdaskatu 2, 24100 Salo

Jos tarvittavat liitteet puuttuvat eikä niitä pyynnöstä huolimatta toimiteta 3 kuukauden
kuluessa, hakemus raukeaa.

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun edellytyksenä ovat
(sote 7.11.2018 § 144)
-

-

Hakija ei pysty terveydellisistä ym. syistä johtuen ilman kohtuuttomia vaikeuksia käyttämään julkisia
liikennevälineitä (esim. palveluliikenne) asiointimatkoillaan.
Hakija pystyy kuitenkin hoitamaan asioitaan ja tekemään jokapäiväiseen elämäänsä liittyviä matkoja
taksilla tai invataksilla pääsääntöisesti ilman saattajaa.
Kuljetuspalvelua myönnetään harkinnan mukaan tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa
olevalle henkilölle.
Matkoja myönnettäessä otetaan huomioon myös omaisten mahdollisuudet auttaa kuljetuksissa ja hakija
ohjataan käyttämään ensisijaisesti palveluliikennettä, jos hän kykenee terveydentilansa perusteella sitä
käyttämään.
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään tarveharkinnan mukaan pääsääntöisesti 2-10
yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Salon kaupungin alueella. Jos kustannusvaikutus on edullisempi,
voidaan käyttää yksilökohtaista harkintaa ja antaa asiakkaalle lupa asioida naapurikunnan puolella.

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
18.9.1987/759
4§
Kuljetuspalvelut
Kuljetuspalveluihin niihin liittyvine saattajapalveluineen kuuluu vaikeavammaisen henkilön
työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai
muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset.
(31.1.1995/102)
Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan
alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset.
Kuljetukset voi kunta järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja
valtionosuudesta annetun lain (733/92) 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla taikka korvata jäljempänä
5 §:ssä tarkoitetulle henkilölle taksilla, invataksilla tai vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta
kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. (21.8.1992/808)
5§
Kuljetuspalvelujen järjestäminen
Kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena
pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai
sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria
vaikeuksia. (31.1.1995/102)
Kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka saa näitä palveluja muun lain nojalla.

