KULJETUSPALVELUHAKEMUS /
Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten
□ Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Hakijan
henkilötiedot

Nimi

Henkilötunnus

Osoite ja postitoimipaikka

Puhelinnumero

Siviilisääty

Huollettavien lasten lkm

□ naimaton

□ avio/avoliitossa

□ leski

□ eronnut

Asuntotyyppi
□ koti
□ muu palveluasunto
□ muu, mikä ____________________________________________
Päivittäinen
toiminta

□ kotona
□ ansiotyössä
□ työtoiminnassa
□ käy koulua tai opiskelee

Samassa taloudessa asuvat

□ lapsille järjestetyn päivätoiminnan piirissä
□ muussa järjestetyssä päivätoiminnassa
□ muu mikä ______________________________
____________________________________________

Kuvaile millaisia vaikeuksia liikkumisessanne esiintyy
Liikkumisvaikeus

Mitä apuvälineitä käytätte liikkumisessanne?

□ pyörätuoli

□ rollaattori

□ muu, mikä __________________________________________________________________
Onko perheessänne omaa autoa?
Oman
auton
käyttö

□ ei ole

□ on, hakijalla

□ on, muulla perheenjäsenellä

Jos perheessä on auto, voidaanko sitä käyttää hakijan matkoihin?

Onko hakijan autoon saatu

□ autoveronpalautus

Postiosoite
Kuusela
Apajatie 26
93600 Kuusamo
93601 Kuusamo

Käyntiosoite
Apajatie 26
www.kuusamo.fi

□ autoavustus

€ sosiaalivirastosta

□ autoavustus

€ Kelalta

Puhelin
0400 306 427

Sähköposti
tuija.tuliharja(at)kuusamo.fi
Y-tunnus 0186418-5

□ Asioimis- ja virkistysmatkoja
Kuljetuspalvelun
tarve

kpl yhdensuuntaista matkaa /kk,

joista lähikuntien alueelle suuntautuvia matkoja

□ Työmatkoja

kpl/kk.

kpl yhdensuuntaista matkaa/kk.

Työpaikka ja työaika (päivittäinen/viikoittainen työaika):

□ Opiskelumatkoja

kpl yhdensuuntaista matkaa/kk.

Opiskelupaikka, -ala ja opiskeluaika: __________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Saattajan
tarve

Saattajan apu on tarpeellinen, jos taksin/invataksin apu ei riitä.
Onko saattaja välttämätön käyttäessänne kuljetuspalvelua?
Voitteko käyttää julkisia kulkuvälineitä saattajan avulla?
Onko tiedossanne henkilöä, joka voi toimia saattajana?
Toivomuksia kuljetus- ja saattopalvelujen järjestämiseksi sekä mahdolliset lisätiedot

Paikka, aika ja hakijan allekirjoitus
Allekirjoitus
_____________________

____/____ 20____

______________________________

Kuljetuspalvelua ensimmäistä kertaa haettaessa on mukaan liitettävä lääkärinlausunto, josta ilmenee ne
vaikeudet, joita hakijalla on liikkumisessa.
Kuljetuspalvelua saavat Vpl:n vaikeavammaiset henkilöt, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka
eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia kulkuvälineitä ilman kohtuuttoman suuria
vaikeuksia.

Kuljetuspalveluhakemukset osoitetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijälle.
Asiakkaat saavat päätöksen mukana TaksiPlus-kortin, jolla he todistavat kuljetusmatkaoikeuden. Kortti
esitetään kuljettajalle aina matkan aikana.

Postiosoite
Kuusela
Apajatie 26
93600 Kuusamo
93601 Kuusamo

Käyntiosoite
Apajatie 26
www.kuusamo.fi

Puhelin
0400 306 427

Sähköposti
tuija.tuliharja(at)kuusamo.fi
Y-tunnus 0186418-5

