HAKEMUS KULJETUSPALVELUSTA
Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaan
Palautusosoite: Perusturvan kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

1.HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja etunimet
Henkilötunnus

Ammatti

Osoite

Postinumero

Puhelin kotiin

Sähköpostiosoite

2. KULJETUSPALVELU JOTA HAETAAN
Haen kuljetuspalvelua seuraaviin matkoihin
1.  Työmatkat, täyttäkää kohta 5
2.  Opiskelumatkat, täyttäkää kohta 6
3.  Asioimis- ja vapaa-ajan matkat

3. VAMMAISUUTTA JA SAIRAUTTA KOSKEVAT TIEDOT
Vamma ja/tai sairaus

Onko Teillä erityisiä vaikeuksia kommunikoinnissa tai puheen tuottamisessa?
 Kyllä
 Ei (normaali puhe)
 Ei puhetta
 Epäselvää puhetta
 Viittomat
 Kommunikoinnin apuväline, mikä?

Puuttuuko Teiltä näkövammasta johtuen suuntausnäkö vieraassa ympäristössä?
 Kyllä

 Ei

Käytättekö apuvälineitä?
 Kyllä, mitä?
 En

4. ELINOLOSUHTEITA JA LIIKKUMISTA KOSKEVAT TIEDOT
ASUNTONNE SIJAINTI PALVELUJEN JA LIIKENNEYHTEYKSIEN KANNALTA
Matka lähimmälle bussipysäkille ____ m
Matka (lähi-)kauppaan
Asutteko yksin?

____ m
 Kyllä

 En

Tarvitsetteko apua päivittäisissä toiminnoissa (esim. kotitaloustöissä, peseytymisessä,
pukeutumisessa ja riisuutumisessa)?
 Kyllä

Kuka auttaa Teitä?

 En
LIIKKUMINEN
Miten liikutte sisällä asunnossanne?

Miten selviydytte portaista?

Miten liikutte ulkona?

Mitä erityistarpeita Teillä on vammanne/liikkumisvaikeuksienne vuoksi auton koon tai varustelun
suhteen? Entä muita tarpeita?

5. ANSIOTYÖ
 Toisen palveluksessa

 Itsenäinen ammatinharjoittaja

Työnantaja

Työpaikan osoite

Työpäivien lukumäärä kuukaudessa ____________
Päivittäinen työaika

____________

Saatteko avustusta työmatkoihinne muualta? Mistä?

Antakaa selvitys matkareitistänne kohdassa 7.

6. OPISKELU
Oppilaitoksen nimi

Oppilaitoksen osoite

Jos opiskelupaikkoja on yhtä aikaa useita tai opiskelutilat vaihtuvat päivän aikana siten, että
siirtymisiin tarvitaan kuljetuspalveluja, kertokaa asiasta tarkemmin kohdassa 7.
Opintojen alkamispäivämäärä

____________

Opintojen päättymispäivämäärä

____________

Opiskelupäivien lukumäärä kuukaudessa ____________
Saatteko avustusta opiskelumatkoihinne muualta? Mistä?

7. LISÄTIEDOT

8. SUOSTUMUS
Hakemustani käsitellään moniammatillisessa arviointityöryhmässä, jossa on viranhaltijoita sosiaalija terveystoimesta.
Hakemustani käsittelevä työntekijä voi muilta viranomaisilta pyytää sellaisia minua koskevia
lisätietoja, jotka ovat hakemukseni käsittelyssä välttämättömiä.
 Suostun

 En suostu

 Voin peruuttaa suostumukseni ilmoittamalla siitä asiaani käsittelevälle työntekijälle.

9. ALLEKIRJOITUS
Paikka ja päivämäärä

Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys

10. HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISESSÄ AVUSTANUT HENKILÖ
Nimi
Virka-asema tai sukulaisuussuhde
Puhelinnumero

11. LIITTEET
 Lääkärintodistus (kuljetuspalvelua haettaessa on mukaan liitettävä lääkärinlausunto
toimintakyvystä)
 Opiskelusta tai työnteosta todistus
 Tulonselvityslomake
 Muuta, mitä? ________________________________________________

Vammaispalvelulain perusteella myönnetään kuljetuspalvelua vain vaikeavammaisille (VpL 8 §). 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. Vammaisen henkilön käsitettä ei määritellä pelkästään lääketieteellisesti, vaan haittaa arvioitaessa
otetaan huomioon sosiaaliset olot ja elinympäristö.
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua (ShA 9 § 2 mom) voidaan myöntää henkilölle, jolla on suuria vaikeuksia
liikkumisessa, mutta jolla ei kuitenkaan ole ehdotonta estettä käyttää yksin julkisia joukkoliikennevälineitä. Tukea
myönnettäessä ja matkojen määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan sosiaalinen ja taloudellinen tilanne
(noudatetaan sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annettua asetusta). Sosiaalihuoltolain mukainen
kuljetuspalvelu on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa ja tukea myönnetään käytettävissä olevan määrärahan
puitteissa. Mikäli bruttotulot ylittävät yksinäisellä henkilöllä 1400 €/kk ja pariskunnalla 1800 €/kk, ei
sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voida myöntää.
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