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 Haen kuljetuspalvelua työmatkoille (vpl) 

 Haen kuljetuspalvelua opintomatkoille (vpl)             

 Haen kuljetuspalvelua vapaa-ajalle/virkistykseen/asioiden hoitoon (vpl)                         

 Haen liikkumista tukevaa palvelua sosiaalihuoltolain mukaan                                                           

HENKILÖTIEDOT 

Nimi Henkilötunnus 

            

Lähiosoite Puhelinnumero 

            

Postinumero 

      

 

OMAISEN/EDUNVALVOJAN YHTEYSTIEDOT (täytetään tarpeen mukaan)  

Nimi Puhelinnumero 

            

Lähiosoite  

       

Postinumero                       

                                          

 

VAMMA/SAIRAUS 

Mikä vamma/sairaus sinulla on?  

      

Kuvaile millä tavalla vamma/sairaus aiheuttaa kuljetuspalvelutarpeen. 

      

 

Käytätkö apuvälineitä? 

 En 

 Kyllä, käytän       

 

Kuinka monta metriä arvelet pystyväsi kävellä? 

Kesäaikaan n.       metriä apuvälineen avulla ja n.       metriä apuvälineittä. 

 

Talviaikaan n.       metriä apuvälineen avulla ja n.       metriä apuvälineittä. 

 

Pystytkö kulkemaan rapuissa? 

 Kyllä (ilman apua) 

 Kyllä, mutta vain avulla  

 En, en ollenkaan 

 

  

Henkilötietoja käsitellään viranomaistehtävien suorittamista varten. Laillinen peruste: Lakisääteinen velvoite. Henkilötietojen 

säilytysajoissa noudatetaan lakia sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015. Rekisterinpitäjä on sosiaalilautakunta. Asiakkaalla on 

oikeus saada sosiaalilautakunnalta tietoa henkilötietojensa käsittelystä. Henkilötiedot eivät ole julkisia eikä niitä luovuteta kolmannelle 

osapuolelle. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Pohjanmaan hyvinvointialueen tietosuojavastaavaan, 

tietosuojavastaava@ovph.fi. 
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Kuvaile liikuntakykysi kotioloissa 

      

 

Kuvaile liikuntakykysi kodin ulkopuolella 

      

 

 

ASUMINEN JA PÄIVITTÄISET ASKAREET 

Millainen asunto sinulla on? (esim. kerrostalo hissillä tai ilman, omakotitalo, rivitalo) 

      

 

Asutko yksin? 

 Kyllä 

 En, asun yhdessä       kanssa.  

 

Tarvitsetko apua päivittäisissä toimissasi? 

 En 

 Kyllä, tarvitsen apua seuraavasti:       

 

Saatko hoitotukea?  

 Kyllä       €/kuukasi 

 En 

 

MAHDOLLISUUS AUTOON/JULKISIIN KULKUVÄLINEISIIN  

Onko sinulla mahdollisuus auton käyttöön? 

 Kyllä  Ei 

Oletko saanut autoveronpalautusta?  

 Kyllä  En 

Onko sinulle myönnetty Vammaishuoltolain mukaista autoavustusta? 

 Kyllä  Ei 

Miten olet hoitanut kodin ulkopuoliset asiasi tähän mennessä?  

      

Voitko käyttää matalalattiaisia busseja tai palvelubusseja?  

 Kyllä  En 

 

Jos et, kuvaile miksi et voi käyttää matalalattiaisia busseja tai palvelubusseja.  

      

Miten kaukana asunnostasi on lähin bussipysäkki?  

Noin       metriä. 
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SAATTAJAN/INVATAKSIN TARVE  

Onko sinulla saattajan tarve?  

 Ei 

 Kyllä 

 

Mikäli tarvitset saattajaa, kuvaa millaisissa tilanteissa ja miksi.  

      

 

Onko sinulla tarvetta invataksille?  

 Ei 

 Kyllä 

AINOASTAAN NE TÄYTTÄVÄT, JOTKA HAKEVAT LIIKUMISTA TUKEVAA PALVELUA 

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAAN 

Tulot 

      € (brutto/kuukausi) 

 

Säästöt ja omaisuus  

      €  

MUUT TIEDOT 

      

HYVÄKSYN, ETTÄ LISÄTIETOJA VOI TARPEEN MUKAAN HAKEA 

Kyllä, tietoja saa hakea:  Sosiaalipalvelusta    Terveyspalvelusta 

 Yksityispalvelusta 

 Muuta:                             

 En, minä en hyväksy.  

TODISTAN TÄYTTÄMÄNI TIETO TOSIKSI 

 

Paikka:       Päivämäärä:     /      20      

 

Allekirjoitus: ______________________________________________ 

  

 

 

LIITTEET 

 Vammaishuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluhakemukseen liitetään lääkärintodistus, joka ei 

saa olla vuotta vanhempi.  

 

 Sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluhakemukseen liitetään lääkärintodistus (tai 

vastaava esim. ADL-arviointi), joka ei saa olla vuotta vanhempi. Myös verotustodistus ja 

tiliote tulee liittää hakemukseen.   
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