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KULJETUSPALVELUN
HAKEMUS / TARKISTUS

Hakemus saapunut _____ / _____ 20______

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään erityisillä perusteilla, mikäli asiakas
terveydellisistä syistä johtuen ei kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä tai asiointiliikennettä
tai muuten selviydy asiointimatkoista eikä saa vammaislain perusteella kuljetustukea.
Kuljetuspalvelua myönnetään omalla paikkakunnalla tapahtuvaan asiointiin (kauppa, pankki,
apteekki) ja virkistäytymiseen turvaamaan asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä.
Kuljetuspalvelu ei ole tarkoitettu terveydenhuollon matkoihin, jotka tehdään esimerkiksi
lääkärin määräämiin tutkimuksiin tai kuntoutukseen.
Kuljetuspalvelusta päätettäessä huomioidaan asiakkaan tai asiakasperheen tulot ja
varallisuus. Tukea voidaan myötää hakijalle, kun eläketulot ovat pienet sekä hänen
omaisuutensa ja talletuksensa katsotaan vähäisiksi. Tuloina ei huomioida omaishoidontukea,
asumistukea tai rintamalisää. Eläkkeensaajan hoitotuki ja ylimääräinen rintamalisä otetaan
huomioon.
Siilinjärven sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut myöntämisen perusteet.
Kuljetuspalvelu on määrärahasidonnainen tukitoimi.
Asiakkaalta peritään linja-autotaksan mukainen maksu, jonka asiakas maksaa kuljetuspalvelua
toteuttavalle taksiautoilijalle.
Hakemukset käsitellään hoiva- ja vanhuspalvelujen neuvonta- ja palveluohjausyksikön
moniammatillisessa työryhmässä.
Hakemukset osoitetaan liitteineen
Siilinjärven kunta
Hoiva- ja vanhuspalvelut / palveluohjaaja
Isoharjantie 6, rak. S1, 3 krs.
71870 Harjamäki

Lisätietoa asiasta: Palveluohjaajat Siilinjärvi puh. 044 7401694, 044 740 1699

Postiosoite
Siilinjärven kunta
PL 5
71801 Siilinjärvi

Käyntiosoite
Kasurilantie 1
www.siilinjarvi.fi

Puhelin
017 401 111
Y-tunnus
0172718-0

Sähköposti
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
kirjaamo@siilinjarvi.fi

Hakijan
henkilötiedot

Nimi

Henkilötunnus

Osoite ja postitoimipaikka

Puhelinnumero

Siviilisääty
naimaton

avio/avoliitossa

leski

Asuntotyyppi

eronnut
Samassa taloudessa asuvat

tavallinen asunto
tavallinen asunto, jossa vammaisvarustus
vaikeavammaisten palveluasunto
muu palveluasunto
muu, mikä

Päivittäinen
toiminta

kotona itsenäisesti

ikäihmisille järjestetyn päivätoiminnan piirissä

kotona erilaisten apujen turvin

muussa järjestetyssä päivätoiminnassa

työtoiminnassa

muu, mikä ________________________________
_________________________________________

Kuvailkaa millaisia vaikeuksia liikkumisessanne esiintyy

Liikkumisvaikeus

Mitä apuvälineitä käytätte liikkumisessanne?

Oman
auton
käyttö

Onko perheessänne omaa autoa?
ei ole

on, hakijalla

on, muulla perheenjäsenellä

Jos perheessä on auto, voidaanko sitä käyttää hakijan matkoihin?

Miten hoidatte asiointimatkanne tällä hetkellä? (kävellen, polkupyörällä, linja-autolla, taksilla, jonkun
kyydissä?)

Kuljetuspalvelun
tarvetta

Asioimis- ja virkistysmatkoja ______ kpl yhdensuuntaista matkaa kodin ja keskustan välillä/kk.

Minä aikana vuodesta voitte liikkua ilman kuljetuspalvelua? (kuukaudet)
en koskaan

Avun
tarve

Käykö kotihoito? Kuinka usein?

Onko puolisoa, sukulaista tai tuttavaa, joka hoitaa asiointiasiat?

Onko edellä kuvaamanne saamanne apu riittävä?

Kuinka pitkän kokonaismatkan jaksatte kävellä yhtäjaksoisesti?

Tarvitsetteko asioinneilla saattajaa ja kuka toimii saattajananne?

Saattajan
tarve

Onko saattaja välttämätön käyttäessänne kuljetuspalvelua? Miksi? Missä asioissa: Autoon
nousemisessa, siirtymisissä, missä muussa?

Voitteko käyttää julkisia kulkuvälineitä saattajan avulla? Milloin olette käyttänyt viimeksi julkista linjaautoliikennettä tai kutsuohjattua palveluliikennettä (Pali)?

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen hakemukseen tulee teidän liittää mukaan
tuloselvitystietonne (myös puolison vastaavat tulotiedot).

Hakijan tulot

Euroa/kk

Puolison/avopuolison tulot

verot vähennettyinä

verot vähennettyinä

kansaneläke

kansaneläke

työeläkkeet

työeläkkeet

muut tulot, mitkä

muut tulot, mitkä

Euroa/kk

Tulotietojen lisäksi hakemukseen seuraavat liitteet:


verotodistus



eläkkeiden nettomäärät



selvitys korkotuloista



selvitys metsätuloista



selvitys osuuspääomatuloista

suostun

en suostu

Kuljetuspalvelupäätöksen tekemiseen tarvittavien tietojen hankkimiseen muilta
viranomaisilta.

Tiedote potilas- ja asiakasrekisteristä
Asiakkaan hoitoa koskevat tiedot tallennetaan osittain yhteisesti pidettävään tietojärjestelmään
(Effica).
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea koskevat tiedot tallennetaan samaan rekisteriin.
Rekisterinpitäjänä toimii Siilinjärven kunta..
Asiakkaan hoitoon ja palvelun järjestämiseen osallistuva henkilöstö voi hoidon niin vaatiessa
kirjata ja katsella sellaisia asiakasta koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan hoidon
ja palvelun järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.09.2000/812
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785
Henkilötietolaki 22.4.1999/523

Asiakas antaa luvan asiakas- ja potilasrekisterin käyttöön

Paikka, aika ja hakijan allekirjoitus

______________________

_____/_____ 20____

__________________________________

