
  

 Saapunut (Työntekijä täyttää) 
 

Hakemus – yksilölliset palvelutarpeet kuljetuspalvelussa 

Jokaisella kuljetuspalveluasiakkaalla on profiili, johon kirjataan asiakkaan yksilölliset palvelutarpeet. 

Profiili laaditaan ensimmäisen kerran kuljetuspalvelun myöntämisen yhteydessä ja sitä päivitetään 

tällä hakemuksella asiakkaan terveydentilan/palvelutarpeen muuttuessa. 

 

Hakijan henkilötiedot 
 

Etu- ja sukunimi Henkilötunnus 
 

Osoite 
 

Puhelinnumero 
 

Miten terveydentilasi / palveluntarpeesi on muuttunut? (voit tarvittaessa kirjoittaa erilliselle paperille) 
 

 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
 
Onko muutos pysyvä? 
 

 Kyllä 
 

 Tilapäinen, arvioitu ajanjakso            -            
 

Mitä haasteita muutos on tuonut kuljetuspalveluiden käyttämiseen? (voit tarvittaessa kirjoittaa erilliselle 

paperille) 
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Yksilölliset tarpeesi terveydentilan/palvelutarpeen muutoksen jälkeen 
 

 

1. Kalusto  
 
 
                                                                                                
 
                                                                                                

 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                

 
 

2. Kuljettaja (perustele ensimmäiselle sivulle) 
 

 Nimetty kuljettaja (nimetty kuljettaja ei voi olla yritys)  
 
 
Kuljettaja                                     
 
Vara1                                            
 
Vara2                                            
 
Kuljettajan tulee sitoutua voimassa oleviin sopimushintoihin vammaispalvelulainmukaisista kuljetuksista, sekä 
käyttämään Sampo – kuljetustenohjausjärjestelmää. 
 

3. Tilausaika  
 

 Ei tilausaikaa  
 

 Jokin muu aika, mikä  
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                

 
 

  



  

 

4. Matkojen yhdisteleminen (perustele ensimmäiselle sivulle) 
 

 Yksinmatkustusoikeus  
 

 Jotain muuta, mitä  
 
                                                                                                
 
                                                                                                

 
 
5. Avustamisesta matkan aikana (perustele ensimmäiselle sivulle) 
 

Sopimustaksiemme palveluun kuuluu tarvittaessa haku ovelta/oven sisäpuolelta ja vienti ovelle/oven sisäpuolelle. 
 
Mainitse aina tilausta tehdessäsi erityiset avustamistarpeesi! 
 

 Minulla on avustaja useimmiten mukana  
 

 Minulla ei ole avustajaa  
 
Mitä erityisiä avustamistarpeita sinulla on? 
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
 

6. Matkat lähikunnan ulkopuolelle 
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                

 
 



7. Muuta huomioitavaa 
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                
 
                                                                                                

 
                                                                                                
 

Mitä apuvälineitä sinulla on käytössä 
 
 

 Pyörätuoli 
Onko pyörätuoli kokoontaitettava?  

 Kyllä  Ei 
 

 Sähköpyörätuoli 
 Sähkömopo  

 

 
 Happirikastin 
 Hengityskone 
 Rollaattori/ kävelyteline 
 Kävelykeppi  
 Kyynärsauvat  
 Valkoinen keppi 

 
 Muu, mikä 

                                
 En tarvitse apuvälineitä 

 

Hakemuksen teossa avustanut henkilö 
 

Nimi Puhelinnumero 

Virka-asema ja toimipaikka tai sukulaisuussuhde 
 

Allekirjoitus ja liitteet 

Hakemuksen liitteet 
 

 Epikriisi/muu hoitoseloste, mistä ilmenee 
kuljetuspalvelun tarve 
 

 
 Muut selvitykset, esim. erilliselle paperille kirjoitetut 

lisätiedot 
- Merkitse myös paperien lukumäärä 
 

Suostumus tietojen antamiseen/hankkimiseen 
 

 Suostun tarvittavien tietojen antamiseen/hankkimiseen muilta viranomaisilta sekä matkojen yhdistelytoimintaan 
liittyvään tietojen antamiseen matkapalvelukeskukselle 
 

Allekirjoitus 
 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn,  
että ne tarkistetaan 
 
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. 


