
           KULJETUSPALVELUHAKEMUS               Saapunut           

                                                                                                                                                   (Työntekijä täyttää) 

Hakijan henkilötiedot 
 

Sukunimi Etunimet 
 

Puhelinnumero 
 

Sähköpostiosoite 

Osoite 
 

Ammatti 
 

Henkilötunnus 
 

Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä asuvat 
 

Henkilöiden nimet ja mahdollinen sukulaisuussuhde 
 
                                                                                      
 
                                                                                      
 

Oman auton käyttö / omaisilta saatava kuljetuksen apu 
 

Onko perheessänne / taloudessanne auto? 

 On, hakijalla  On, perheenjäsenellä  Ei ole 

Jos perheessänne / taloudessanne on auto, voidaanko sitä käyttää hakijan matkoihin? 

 Kyllä 
 

  Ei, miksi                                                                             
 
Kuka auttaa                                                                             
 
                                                                                      
 

Hakijan autoon on saatu 

 Autoveron palautus 
 

 Autoavustus 
 
Milloin avustus on saatu? (pvm) 

      Euroa 
 
      Euroa 
 
            

 

Hakemasi kuljetuspalvelu 
 

 

 Virkistys- ja asiointimatkat, täytä kohta 1 

 Lisämatkat virkistys- ja asiointimatkoihin, täytä kohta 1 

 Työmatkat, täytä kohta 2 

 Opiskelumatkat, täytä kohta 3 

 Työ- ja päivätoimintamatkat, täytä kohta 4 

 Muu matka, täytä kohta 5 

 1   

javascript:history.go(-1);


Virkistys- ja 
asiointimatkat sekä 
Lisämatkat virkistys- ja 
asiointimatkoihin 
 

       yhdensuuntaista matkaa/kk ajanjaksolle            -            
 

Perustelut: (voit tarvittaessa kirjoittaa perustelut erilliselle paperille) 
 
                                                                  
 
                                                                  
 
                                                                  
 
                                                                  
 
 

2  
Työmatkat  
(liitteeksi tarvitaan 
epikriisi ja työtodistus) 

 

Työnantaja ja osoite  
 
 

 
Työpäivien lukumäärä/kk       
 
Päivittäinen / viikoittainen työaika (kuvaile mahdollisimman tarkasti, voit 

tarvittaessa kirjoittaa erilliselle paperille) 
 
                                                                  
 
                                                                  
 
                                                                  
 
                                                                  
 

Jos työsuhde on määräaikainen, työsuhteen kesto 
 
                -                 
 

Saatko avustusta työmatkoihinne muualta? Mistä 
 
 

3 
Opiskelumatkat  
(liitteeksi tarvitaan 
epikriisi ja 
opiskelutodistus) 

 

 
      yhdensuuntaista matkaa/kk 
 

Opiskelupaikka ja osoite 
 
 

Opiskeluala 
 

Valmistutko tai valmistaako 
opiskelusi tutkintoon? 

 Kyllä  Ei 

 
Opintojen alkamispäivämäärä            
 
Opintojen päättymispäivämäärä            
 
Opiskelupäivien määrä viikossa       
 

Saatko avustusta opiskelumatkoihinne muualta? Mistä 
 
 

4 
Työ- ja 

 
Toimipiste                                           



päivätoimintamatkat 
 

 
Kuljettavat päivät / vko         
 

Perustelut: (voit tarvittaessa kirjoittaa perustelut erilliselle paperille) 
 

                                                                  
 
                                                                  
 
                                                                  
 
                                                                  
 

5 
Muu matka 
 

 
Matkojen määrä        
 

 
Perustelut: (voit tarvittaessa kirjoittaa perustelut erilliselle paperille) 
 

                                                                  
 
                                                                  
 
                                                                  
 
                                                                  
 

Vammaa tai sairautta koskevat tiedot 
 

Vamma tai sairaus 
 
                                                                                      
 
                                                                                      
 
                                                                                      
 
                                                                                      
 
                                                                                      
 
                                                                                      
 

Johtuuko vammasi 
 

 tapaturmasta  
Oliko sinulla vamman saadessanne tapaturmavakuutus?  Kyllä   Ei  
 

 liikennetapaturmasta 
 työtapaturmasta 
 potilasvahingosta 

 
Vakuutusyhtiö ja vahinkonumero 
 
                                         
 

Millaisia vaikeuksia liikkumisessasi esiintyy? (voit tarvittaessa kirjoittaa erilliselle paperille) 
 
                                                                                      



 
                                                                                      
 
                                                                                      
 
                                                                                      
 

Mitä erityistarpeita sinulla on vammasi/liikkumisvaikeutesi vuoksi auton koon tai varustelun suhteen? (voit 
tarvittaessa kirjoittaa erilliselle paperille) 
 
                                                                                      
 
                                                                                      
 
                                                                                      
 
                                                                                      
 

Minä aikana vuodesta voit liikkua ilman kuljetuspalvelua (kuukaudet)? 
 
 

Onko sinulla erityisiä vaikeuksia kommunikoinnissa tai puheen tuottamisessa? 
 

 Kyllä  Ei (normaali puhe) 
 

 Ei puhetta 
 Epäselvää puhetta 
 Viittomat 
 Kommunikoinnin apuväline, mikä?                                                    

 
Puuttuuko sinulta näkövammasta johtuen suuntausnäkö vieraassa ympäristössä? 
 

 Kyllä  Ei 
 

Käyttämäsi apuvälineet 
 

 Sähkömopo 
 Pyörätuoli 

Onko pyörätuoli kokoontaitettava?  kyllä  Ei 
 Sähköpyörätuoli 
 Happirikastin 
 Hengityskone 
 Rollaattori / Kävelyteline 

 

 
 

 Valkoinen keppi 
 Kävelykeppi  
 Kyynärsauvat  
 Muu, mikä 
 En tarvitse apuvälineitä 

 

Avun tarve ja henkilökohtainen avustaja 
 

Tarvitsetko kuljettajan apua käyttäessäsi kuljetuspalvelua?  
 

 En tarvitse  Kyllä, mutta vain autoon nousemisessa ja poistumisessa 
 

 Kyllä, jos minulla ei ole saattajaa, minut on noudettava asunnostani, miksi 
 
                                                                                      
 
                                                                                      
 
Onko sinulla henkilökohtainen avustaja? 
 

 Kyllä  Ei   Myönnetty tuntimäärä      /      
 



Tarvitsetko avustajan vierellesi taksissa? (esim. tukemaan niskaasi) 
 

 Kyllä  Ei  

Asuntosi sijainti palvelujen ja liikenneyhteyksien kannalta 
 
 
Matka lähimmälle bussipysäkille      /m 
Matka (lähi-)kauppaan)      /m 
 

Muu kuljetustuki 
 
Saatko tai oletko hakenut muuta kuljetustukea 
 

 Kyllä, mitä 
 
                                                                                      
 

Hakemuksen teossa avustanut henkilö 

Nimi Puhelinnumero 

Virka-asema ja toimipaikka tai sukulaisuussuhde 

 

Allekirjoitus ja liitteet 

Hakemuksen liitteet 
 

 Epikriisi / muu hoitoseloste, mistä ilmenee kuljetuspalvelun tarve 
 Työnantajan todistus työsuhteesta ja sen jatkumisesta, mikäli anot työmatkoja 
 Oppilaitoksen todistus, mikäli anot opiskelumatkoja 
 Muut selvitykset, esim. erilliselle paperille kirjoitetut lisätiedot (merkitse paperien lukumäärä, jos niitä 

on useampi) 
 

Allekirjoitus 
 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn, että ne tarkistetaan 

Huom! Allekirjoittamalla tämän lomakkeen, annan suostumuksen  
- luovuttaa tarvittavat tiedot Matkapalvelukeskukselle 
- tarvittaessa tietojen hankkimiseen muilta viranomaisilta. 

 
Myönteisen kuljetuspalvelupäätöksen saaneesta asiakkaasta laaditaan profiili, johon kirjataan asiakkaan 
yleiset palveluntarpeet, kuten esim. oikeus inva-taksiin. 

 
 
                                    
Paikka ja aika 

 
 
                                              
Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Postiosoite 
Sosiaali- ja terveyskeskus 
PL 229 
60101 Seinäjoki 

Osoite 
Alvar Aallon katu 9 C 
60100 Seinäjoki 

Puhelin 
(vaihde) 
06 416 2111 

Faksi 
06 416 2868 

www. 
seinajoki.fi 

 

Voit palauttaa lomakkeen myös sosiaali- ja terveyskeskuksen ulko-oven vieressä olevaan 

palautuslaatikkoon. 


