
  

HAKEMUS JA PÄÄTÖS 

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU 
 
 

 

1 

Hakija 
 

 

Suku- ja etunimet                                       Henkilötunnus  

Osoite Puhelinnumero 

2 
Hakijan kanssa sa-
massa taloudessa/ 
kiinteistössä asuvat 

Henkilöiden nimet ja mahdollinen sukulaisuussuhde 

 

 

 
3 
Oma auto 
 

 
Onko perheessänne auto  Kyllä, kenellä ________________  Ei 

4 

Hakijan tulot 

Hakijan tulot bruttona € / kk Puolison tulot bruttona € / kk 

Kansaneläke 
 

 Kansaneläke  

Työeläkkeet 
 

 Työeläkkeet  

Muut tulot 
 

 Muut tulot  

Omaisuus, esim. talletukset 
 

Omaisuus, esim. talletukset 

Velat 
 

Velat 

Muiden yhteistaloudessa asuvien nettotulot yhteensä € / kk 
 

5 
Allekirjoitus 

Paikka ja aika 
 
 

Allekirjoitus 

6 
Päätös ja perustelut 

 Hyväksytty ajalle  
 
 

Matkojen määrä / kk  

 Hylätty  
 
 

 

Perustelut 
 

 
 

 
 
 
 

7 
Viranhaltijan  

allekirjoitus 

Päivämäärä Allekirjoitus 
 

8 
Tiedoksisaantitodis-
tus 

Tämä päätös on annettu tiedoksi postitse / valtuutetulle / asian-
omaiselle 

Pvm 

Tiedoksisaaja Mikäli annettu henkilökohtaisesti 
 

9 

Valitusosoitus 

Vaatimus viranhaltijan päätöksen muuttamisesta 

Tähän viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä on oikeus saattaa päätös  
sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi. Muutoksenhakuaika on neljätoista 

(30) päivää siitä päivästä, jolloin asianomainen sai tiedon päätöksestä lukuun 
ottamatta sitä päivää. Vaatimus päätöksen siirtämisestä sosiaali- ja terveyslau-
takunnan käsittelyyn tapahtuu jättämällä tämä päätös ja kirjallinen vastine hen-
kilökohtaisesti tai postin välityksellä seuraavaan osoitteeseen:  
SEINÄJOEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 

PL 229, 60101 SEINÄJOKI 
 

 
     Kriteerit kääntöpuolella 



  

 

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAAN HARKINNANVARAISESTI MYÖNNET-

TÄVIEN KULJETUSPALVELUJEN MYÖNTÄMISPERUSTEET AJALLE 1.1.–
31.12.2020 

 
Sosiaalihuoltolain mukaan harkinnanvaraista kuljetuspalvelua käytetään pää-

asiassa Ylistaron, Peräseinäjoen ja Nurmon reuna-alueella. Seili ja muiden pal-
veluliikenteiden alueella harkinnanvaraista kuljetuspalvelua ei myönnetä.  

 
Harkinnanvaraisesti myönnettäviä kuljetuspalveluja myönnetään seuraavien 

perusteiden mukaan: 
 

 65 vuotta täyttänyt henkilö 

 
 tulot enintään 1200e brutto/kk/1h talous tai enintään 1800e brut-

to/kk/2h talous 
 

 ei pääse asunnostaan ulos ilman saattajaa, joko tilapäisesti tai pysyvästi 
 

 ei täytä vammaispalvelulain kriteeriä 
 

 henkilöllä ei ole muita mahdollisuuksia päästä asunnostaan asioille (esim. 
puoliso, lähiomainen tai muu henkilö, Seili, Nopsa tai muut palvelulinjat) 

 
 matkat myönnetään aina määräajaksi ja ovat riippuvaisia vuosittain talo-

usarviossa tätä toimintaa varten varatuista määrärahoista 
 

 matkojen määrä harkitaan aina tapauskohtaisesti tarpeen mukaan, kui-

tenkin enintään 8 yhdensuuntaista matkaa/kk 
 

 ei ole merkittävää omaisuutta 
 

 talletukset eivät ylitä 3500 euroa 
 


