Riihimäen kaupunki
Koti- ja vanhuspalvelut
Temppelikatu 10
11100 Riihimäki

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS
Hakemus saapunut: _________________________
Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite

Puhelin

HAKIJAN
HENKILÖTIEDOT

ASUMISMUOTO

Asun
yksin

omaisen / läheisen kanssa

puolison kanssa

palvelutalossa

HAKIJAN KANSSA
SAMASSA TALOUDESSA ASUVAT
HENKILÖT
KULJETUSPALVELUMATKOJEN TARVE

Alla on kaksi vaihtoehtoa, joista teidän tulee valita sopivin:
Neljä (4) kuljetuspalvelumatkaa kuukaudessa (palveluasuminen)
Kahdeksan (8) kuljetuspalvelumatkaa kuukaudessa (oma koti)

LIIKKUMISTA
KOSKEVAT
TIEDOT

Kuvailkaa, millaisia vaikeuksia Teillä on liikkumisessa kodin ulkopuolella.

HAKEMUKSEN
LIITTEET

Kuljetuspalvelupäätös voidaan tehdä vasta, kun hakemus on asianmukaisesti
täytetty ja toimitettu liitteeksi terveydenhuollon ammattilaisen antama lausunto.

LIIKKUMISEN
APUVÄLINEET
liikkuessanne kodin
ulkopuolella

ASIOIMIS- JA
VAPAA-AJAN
MATKOILLA
KÄYTTÄMÄNNE
KULKUVÄLINEET

n

n

Ei apuvälineitä

Rollaattori tai kävelyteline

Keppi

Pyörätuoli

Kyynärsauvat

Sähkömopo

Oma auto

Taksi

Julkiset kulkuvälineet

Invataksi

Palvelulinja

OMAN AUTON JA
JULKISEN KULKUNEUVON KÄYTTÖMAHDOLLISUUS

Voitteko käyttää julkisia kulkuneuvoja saattajan avulla?
Kyllä
Ei, miksi ?

Pystyttekö kävelemään lähimmälle pysäkille?

Kyllä

Ei

Onko perheessänne auto?
Kyllä
KOMMUNIKOINTI

Ei

Onko jotakin erityistä huomioitavaa liittyen matkan tilaamiseen tai matkan aikana
tapahtuvaan yhteydenpitoon? Esim.
Näkövamma

Kuulovamma

Puheen vaikeudet

Muistamattomuus

Lisäselvitys:

SUOSTUMUS
ASIAKASTIETOJEN
YHTEISKÄYTTÖÖN

Suostun siihen, että kuljetuspalveluissa tarvittavia kuljetuspalvelua ja terveydentilaani koskevia tietoja voidaan tallettaa osittain yhteisesti pidettävään asiakasrekisteriin. Rekisterinpitäjänä toimii Riihimäen kaupungin sosiaali- ja
terveyslautakunta.
Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kuljetuspalveluasiaa käsittelevä
henkilöstö voi päätöksen valmistelun edellyttämässä laajuudessa lukea tai kirjata
tietoja myös Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Kanta-Hämeen
keskussairaalan kuntayhtymän tallentamiin tietoihin.
En suostu tietojeni yhteiskäyttöön

Suostun tietojeni yhteiskäyttöön
Tietojenkäsittelyoikeus ja tietojen luovuttaminen koskee asiakkaan nykyistä
kuljetuspalveluasiakkuutta.
PÄIVÄYS JA
ALLEKIRJOITUS

Riihimäki _________ / _________ 201_____

Allekirjoitus _______________________________________________________
Nimenselvennys ___________________________________________________

HAKEMUKSEN
PALAUTUS JA
LISÄTIETOJA

Riihimäen kaupunki
Koti- ja vanhuspalvelut
Kuljetuspalvelut
Temppelikatu 10, 11100 Riihimäki
Lisätietoja: palveluneuvonta, puh. 019 758 4364, klo 8-11

OHJEET
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu tukee ensisijaisesti ikääntyneiden itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona,
mikäli asiakas ei pääse kulkemaan palvelulinjalla. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu auttamaan asiakkaan omatoimista
päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä.
Kuljetuspalveluja myönnetään omatoimisesti kotona asuville asiakkaille enintään kahdeksan yhdensuuntaista taksimatkaa
kuukaudessa yksilölliseen tarpeeseen perustuen. Palvelutalossa asuville asiakkaille myönnetään enintään neljä
yhdensuuntaista taksimatkaa. Asiakkaalta perittävä maksu on sama kuin Riihimäen sisäisen linja-autoliikenteen taksa.
Taksimatkat voi tehdä vain Riihimäen kaupungin alueella. Mikäli asiakas matkustaa Riihimäen ulkopuolelle, maksaa hän
itse matkastaan Riihimäen kaupungin rajojen ulkopuolisen osuuden suoraan taksinkuljettajalle.
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei voi käyttää sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka- tai
kuntoutusmatkoihin.

Myöntämisperusteet
Hakijalla tulee olla kotikuntalain mukainen kotipaikka Riihimäellä. Kuljetuspalvelu voidaan myöntää pääsääntöisesti yli 65vuotiaille. Kuljetuspalveluja voidaan myöntää hakemuksesta henkilölle
•

jolla on vamman/sairauden johdosta pitkäaikaisesti vaikeuksia liikkumisessa, mutta henkilö ei ole oikeutettu
vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun

•

joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla

•

jolla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia taksin käyttöön. Kuljetuspalvelua voi saada ensisijaisesti henkilö, jonka
bruttokuukausitulot ovat enintään 1250 euroa ja kahden henkilön talouden bruttokuukausitulot enintään 2200
euroa. Tuloina ei huomioida asumistukea, eläkettä saavan hoitotukea/vammaistukea eikä rintamalisää.

•

jonka hakijatalouden varallisuus ei ylitä 20.000 euroa. Varallisuusrajan ylittyessä hakija ei ole oikeutettu
taksikorttiin, koska hänen arvioidaan pystyvän vastaamaan tarvitsemiensa kuljetuspalveluiden järjestämisestä
itse. Varallisuutena ei oteta huomioon asiakkaan omassa käytössä olevaa vakituista asuntoa.

Taksikorttia myönnettäessä arvioidaan aina yksilöllistä palvelutarvetta ja tulorajat ovat viitteellisiä, lopullinen ratkaisu
tehdään yksilöllisen tarveharkinnan perusteella.
Vähintään 15 %:n sotainvalideilta tai rintamatunnuksen omaavilta sotaveteraaneilta ei huomioida peritä omavastuuosuutta.
Kuljetuspalvelua ei myönnetä, mikäli asiakkaalla on mahdollisuus oman auton käyttöön.
Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella, liitteeksi tarvitaan:
•

terveydenhuollon ammattilaisen antama lausunto hakijan vamman tai sairauden vaikutuksesta liikkumis- tai
muuhun toimintakykyyn tarvittaessa.

•

tuloselvitys ja todistus viimeksi vahvistetusta verotuksesta hakijan ja puolison tuloista.

Kuljetustuki myönnetään hakemuskuukautta seuraavan kuukauden alusta.
Yhdensuuntainen matka
Asiakkaalle myönnettävät matkat ovat yhdensuuntaisia matkoja. Yhdensuuntainen matka on matka, joka päättyy eri
osoitteeseen, kuin mistä se on alkanut. Esimerkiksi matka kotoa kauppaan on yksi yhdensuuntainen matka. Paluu takaisin
kotiin on toinen yhdensuuntainen matka.
Saattajan/avustajan ja muiden mukana kulkevien matkat
Asiakkaan mukana voi kulkea maksutta yksi henkilö (joka itse ei ole kuljetuspalvelun saaja) saattajana/avustajana.
Palvelulinjan käyttö
Palvelulinjan bussimatkasta ei taksikortilla matkustajan tarvitse maksaa omavastuuosuutta. Matkat kirjataan
seurantakortille ja ne vähentävät vastaavalla määrällä taksimatkoja.

