SOMERON KAUPUNKI
VAMMAISPALVELU
Turuntie 46 B
31400 SOMERO

VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU
HAKEMUS/TARKISTUS
Saapumispäivä
_____._____._________

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen
Täyttäkää hakemuslomake huolellisesti. Selvittäkää mahdollisimman tarkoin minkälaisia jokapäiväiseen
elämään ja liikkumiseen liittyviä vaikeuksia ja rajoituksia Teillä on ja millä tavoin olette tähän asti niistä
selvinneet. Voitte tarvittaessa käyttää lisäselvityksiä -kohtaa tai jatkaa erilliselle paperille.
Vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun on oikeutettu sellainen henkilö, joka on liikkumisensa
suhteen vaikeavammainen ja joka ei pitkäaikaisen vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia
joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttooman suuria vaikeuksia.
1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja etunimet
Henkilötunnus

Ammatti

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin kotiin

Matkapuhelin

Sähköposti

2. KULJETUSPALVELU, JOTA HAETAAN
Vammaispalvelulain nojalla voidaan myöntää kuljetuspalvelua asiointi- ja virkistysmatkoihin sekä lisäksi
opiskelu- tai työmatkoihin lähikuntien alueella.
Haen kuljetuspalvelua seuraaviin matkoihin
Työmatkat (liitteeksi todistus työnantajalta, selvitys työajoista ja lääkärinlausunto)
Opiskelumatkat (liitteeksi todistus oppilaitoksesta ja lääkärinlausunto)
VpL:n mukaiset asioimis- ja vapaa-ajan matkat (liitteeksi lääkärinlausunto)
Millaisille matkoille tarvitsette kuljetuspalvelua?

Montako yhdensuuntaista asiointi- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa?
(esim. meno kauppaan ja takaisin on 2 yhdensuuntaista matkaa)
Somerolla tapahtuviin matkoihin

kpl/kk

Saloon, Nummi-Pusulaan, Tammelaan, Jokioisille,

kpl/kk

Ypäjälle, Loimaalle, Koski TL:n
(HUOM! Alleviivataan kunta, johon matkoja)

3. VAMMAISUUTTA JA SAIRAUTTA KOSKEVAT TIEDOT
Vamma ja/tai sairaus

Apuväline, joka Teillä on säännöllisesti mukana liikkuessanne
Sisällä

Ulkona
Ei apuvälineitä

Ei apuvälineitä

Keppi

Keppi

Kyynärsauva

Kyynärsauva

Rollaattori/Kävelyteline

Rollaattori/Kävelyteline

Pyörätuoli

Pyörätuoli

Sähköpyörätuoli/Sähkömopo

Sähköpyörätuoli/Sähkömopo

Happirikastin/Hengityslaite

Happirikastin/Hengityslaite

Muu, mikä?

Muu, mikä?

________________________________

__________________________________

Kuinka pitkän matkan pystytte kävelemään ulkona vaikeuksitta
Kesällä _________ metriä

Talvella __________ metriä

Näkövammainen henkilö täyttää:
Puuttuuko Teiltä näkövammasta johtuen suuntausnäkö vieraassa ympäristössä?
Kyllä

Ei

4. ELINOLOSUHTEITA KOSKEVAT TIEDOT
Asutteko yksin?
Kyllä
En, samassa taloudessa asuvat lisäksi:
_____________________________________
____________________________________________________________________________
Asuntoni on
Kerrostalossa
Rivitalossa
Omakotitalossa

___ 1. kerros

____ 2. kerros

____ 3. kerros

____ 4. kerros

Asutteko palvelutalossa/palveluasumisyksikössä?
Kyllä
Missä?
______________________________________________________
En

Oletteko pysyvässä laitoshoidossa?
Kyllä
Missä?
En

______________________________________________________

Tarvitsetteko apua kaupassa, postissa tai muiden asioiden hoitamisessa kodin ulkopuolella?
Kyllä

Kuka auttaa?

____________________________________________

En
Tarvitsetteko apua päivittäisissä toiminnoissa (esim. kotitaloustöissä, peseytymisessä,
pukeutumisessa ja riisuuntumisessa)?
Kyllä

Kuka auttaa?

_____________________________________________

En
Käykö Teillä kotipalvelun/kotisairaanhoidon työntekijä tai joku muu avustaja?
Kotipalvelu ____ krt/viikko
Muu apu

____ krt/viikko Kuka?

Kotisairaanhoito ____ krt/viikko
_____________________________________________

5. LIIKKUMINEN
Miten liikutte sisällä asunnossanne?

Minkälaisia vaikeuksia Teillä on liikkumisessa kodin ulkopuolella?

Pystyttekö nousemaan portaita?
Kyllä

En

Kuinka monta porrasta pystytte nousemaan pysähtymättä kaiteesta kiinni pitäen?
_________ kpl
Kuinka pitkän kokonaismatkan jaksatte kävellä tasaisella tiellä?
_________ metriä
Arvioikaa kuinka kauan aikaa Teiltä kuluu 500 metrin kulkemiseen mahdollista apuvälinettä käyttäen
tasaisella tiellä?
alle 5 minuuttia

20 - 30 minuuttia

5 - 10 minuuttia

yli 30 minuuttia

10 - 20 minuuttia

Montako kertaa Teidän pitää pysähtyä edellä mainitun 500 metrin matkan aikana?
ei lainkaan

2 kertaa

1 kerran

vähintään 3 kertaa

Mitä liikennevälinettä käytätte asioimis- tai vapaa-ajan matkoilla?
Julkiset joukkoliikennevälineet (linja-auto, palveluliikenne)

____ krt/viikko

Taksi

____ krt/viikko

Invataksi

____ krt/viikko

Oma auto

____ krt/viikko

Sukulaiset/ystävät kuljettavat

____ krt/viikko

Polkupyörä

____ krt/viikko

Voitteko käyttää
Linja-autoa

Palveluliikennettä

Kyllä

Kyllä

Joskus. Milloin?

Joskus. Milloin?

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

En

En

Kuvailkaa millä tavalla vammanne tai sairautenne estää Teitä käyttämästä linja-autoa tai
palveluliikennettä?

Matka lähimmälle pysäkille _______ km

Palvelujen sijainti _______ km

Tarvitsetteko taksinkuljettajan tai toisen henkilön antamaa apua lähtö- tai määräpaikassa?
Kyllä, aina.

Minkälaista apua?

Kyllä toisinaan. Milloin?

En
Onko Teillä saattaja mukana?
Kyllä, aina (liite täytettävä)
Kyllä toisinaan. Milloin?

Kuka yleensä saattaa?
Ei

6. OMAN AUTON KÄYTTÖ
Onko perheessänne/taloudessanne auto?
Ei ole

On, omassa käytössäni

On, jollakin muulla perheenjäsenellä

Onko autoon saatu
Autoveronpalautus
Vammaispalvelulain mukainen avustus (hankintavuosi: _______________ )
Jos Teillä itsellänne on auto, miksi haettavia matkoja ei voida suorittaa tällä autolla?

7. SUOSTUMUS
Hakemustani käsittelevä työntekijä voi muilta viranomaisilta pyytää sellaisia minua koskevia lisätietoja,
jotka ovat hakemukseni käsittelyssä välttämättömiä.
Suostun

En suostu

8. ALLEKIRJOITUS
Paikka ja päivämäärä

Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys

9. LIITTEET
Lääkärintodistus

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto, jossa selvitetään hakijan vamma tai sairaus sekä se
millaisia erityisiä vaikeuksia hakijalla sen johdosta on liikkua ja käyttää julkisia liikennevälineitä.

Hakemus toimitetaan Someron kaupungin sosiaalitoimistoon osoitteella:
Someron kaupunki, Sosiaalitoimisto/Vammaistyönjohtaja, Turuntie 46 B, 31400 SOMERO
Lisätietoja kuljetuspalvelusta ja sen hakemisesta voitte kysyä Someron kaupungin vammaistyönjohtajalta,
puh. 02-7791 431.
HAKIJAN LISÄSELVITYKSIÄ (tarvittaessa jatketaan kääntöpuolelle)

