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Sosiaali- ja terveyspalvelut 
Saapumispäivä ___ . ___ 20___   

             
 

□ Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus 

□    Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus (alle 65 vuotiaat) 

 
Ohjeistus sivulla 5 

 
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT   

Nimi  

________________________________________________________________________ 

Henkilötunnus 

 _______________________  

Osoite  

________________________________________________________________________ 

Puhelin  

_______________________________________________________________________ 

 
TIEDOT VAMMASTA TAI SAIRAUDESTA   
Diagnoosi: vamma ja / tai sairaus / sairaudet 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Asiantuntijat, joihin voi tarvittaessa olla yhteydessä (esim. lääkäri, fysioterapeutti, 

toimintaterapeutti) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Asun  □ omakoti-/paritalossa  

□ rivitalossa  

□ kerrostalossa 

□ laitoshoidossa 
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Jos asutte kerrostalossa, monennessako kerroksessa 
asutte?____________kerroksessa 
 

Pystyttekö nousemaan portaita?   □ en   □ kyllä, noin 

_________porrasta 

Tarvitsetteko tukea portaissa liikkuessa?  □ ei   □ kyllä 

Onko talossa hissi?     □ ei   □ kyllä 

Asuuko samassa asunnossa muita   □ ei   □ kyllä 

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 
 
Miten hoidatte tällä hetkellä asiointi- ja muut sellaiset matkat, jotka eivät liity 
sairauden hoitoon 
tai kuntoutukseen (kävellen, polkupyörällä, linja-autolla, taksilla, jonkun 
kyydissä?) 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
Tarvitsetteko asioidessanne  

toisen henkilön apua?     □ en   □ kyllä 

 
 
Liikkuessanne käyttämänne apuväline / apuvälineet: 

□ pyörätuoli  

□ rollaattori  

□ kävelykeppi  
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□ kyynärsauvat  

□ ei apuvälineitä  

□ muu, mikä?____________________________________________  

 
Minkälaisia vaikeuksia Teillä on liikkumisessa ja asioimisessa 
(liikkuminen sisällä ja ulkona)? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
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  

Voitteko käyttää 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 

   
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 

 
  
PÄIVÄMÄÄRÄ    ________ 

HAKIJAN ALLEKIRJOITUS   __________________________ 

 
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 
□ muita liitteitä; mitä?   ______________________ 
 



                                
  
                               Sosiaalityön palvelut Versio 2.0 
                               Tehdaskatu 2 Päivämäärä: 17.2.2020 
                               24100 SALO Laatija: Ria Vaara 
                               puh. 02 7781 (vaihde) Hyväksyjä: Laura Tuominen 

 

 

 

 

 

|   Salon kaupunki   |   Tehdaskatu 2, 24100 SALO  |  PL 80, 24101 SALO  |   www.salo.fi  |   kirjaamo@salo.fi   |   Y-tunnus: 0139533-1  

| p.(02) 7781 | 

 

 
PALAUTUS/Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus, 
Sosiaalihuoltolaoin mukainen( alle 65 vuotiaat). 
Salon kaupunki / Vammaispalvelut / Kuljetuspalvelu 
       Tehdaskatu 2, 24100 Salo  
 
Jos tarvittavat liitteet puuttuvat eikä niitä pyynnöstä huolimatta toimiteta 3 kuukauden 
kuluessa, hakemus raukeaa. 
 
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. 
 
6 § 

Kuljetuspalvelujen laajuus 
Kuljetuspalveluja on järjestettävä edellä 5 §:ssä tarkoitetulle henkilölle siten, että hänellä on 
mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi 
vähintään kahdeksantoista yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa 
kuukaudessa. 
 
Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301 23 § 

     Liikkumista tukevat palvelut 

Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa 
järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. 
Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia 
liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka 
tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.Liikkumisen tukea 
voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä: 
1) julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla; 
2) saattajapalveluna; 

3) ryhmäkuljetuksina; 
4) korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat 
kohtuulliset kustannukset; 
5) muulla soveltuvalla tavalla.Yksilöllisiä kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka on oikeutettu 
kuljetuksiin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain nojalla. 


