
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KULJETUSPALVELUHAKEMUS 
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Ikääntyneiden palvelut Saapumispäivä _  / _   _ 20 _ 

Sosiaalihuoltolain mukainen harkinnanvarainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu  henkilölle, jolla on 
pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jolle sairauden vuoksi julkisten liikennevälineiden 
käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Palvelun myöntämiseen vaikuttavat myös hakijan bruttotulot.
Kuljetuspalvelua ei voi käyttää matkoihin, joihin voi saada korvausta Kelalta. 

Hakemuksen käsittelyä varten ikääntyneiden palvelut tarvitsevat asiakkaan tulo- ja varallisuustiedot.
Puutteellista hakemusta ei voida käsitellä. 

Toimitettu aiemmin Liitteenä Toimitetaan myöhemmin 

1. 
HAKIJAN 
TIEDOT 

Nimi Henkilötunnus 

Osoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Puhelin Sähköposti 

Asioiden hoitajan nimi ja yhteystiedot 

Samassa taloudessa asuvat henkilöt 

2. SAIRAUS/
TOIMINTAKYKY

Liikkumista vaikeuttava sairaus, milloin aiheutunut tai diagnosoitu. 

Sairauden aiheuttamat haitat erityisesti liikkumisessa (sisällä ja ulkona) 

3. 
LIIKKUMISEN 
APUVÄLINEET 

Käytössänne olevat liikkumisen apuvälineet 
ei apuvälineitä sisällä ulkona 
keppi sisällä ulkona 
yksi kyynärsauva  sisällä ulkona 
kaksi kyynärsauvaa sisällä ulkona 
rollaattori sisällä ulkona 
pyörätuoli (ei taittuva) sisällä ulkona 
pyörätuoli (kokoon taittuva) sisällä ulkona 
sähköpyörätuoli sisällä ulkona 
muu, mikä 

sisällä ulkona 

KÄÄNNÄ 



4. 
ASUMINEN 
JA 
LIIKKUMINEN 

Asutteko palvelutalossa ? Kyllä En 

Monennessako kerroksessa asutte ?  kerroksessa. 
Onko talossa hissi? Kyllä Ei 

Onko teille laadittu kotihoidon palvelutarpeen arvioita? Kyllä Ei 
Jos kyllä, milloin palvelutarpeen arvio on 
laadittu ? 

Kuinka pitkän kokonaismatkan jaksatte kävellä 
käytössänne olevalla apuvälineellä? 

Kuinka usein matkalla täytyy levätä ? 

Pystyttekö kulkemaan portaita? Kyllä, minkä 
verran ? 

En pysty 

Milloin olette kulkenut viimeksi linja-autolla? 

Oletteko kulkenut palveluliikenteen autolla? 
(Linkki-VIP tai Korpilahden asiointiliikenne) Kyllä En 

Jos en, miksi? 

Miten hoidatte tällä hetkellä asiointimatkanne (esim. kävellen, polkupyörällä, linja-autolla, 
palveluliikenteen autolla, taksilla, jonkun kyydissä)? 

Miten selviydytte asioinneista (esim. kaupassa, postissa, pankissa)? 

Tarvitsen apua, mitä ?  
En asioi itse 

5. TULO- JA
VARALLISUUS-     
TIEDOT

Vii
6. 
SUOSTUMUS 
JA ALLE- 
KIRJOITUS 

Päivämäärä ja allekirjoitus 

Suostun siihen, että hakemusta käsittelevä työntekijä voi pyytää muilta viranomaisilta 
hakemuksessa tarvittavia lisätietoja. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oi- 
keuksista (812/2000) § 14-20 

7. 

PALAUTUS 

Hakemus palautetaan osoitteella: 
Jyväskylän kaupunki 
Oiva keskus
Ohjelmakaari 10
40500 Jyväskylä 

Hakemuksenne käsitellään 1kk sisään saapumisesta. Asiakastietonne rekisteröidään Jyväskylän 
kaupungin Lifecare -asiakastietojärjestelmään ja rekisteriseloste on nähtävissä palveluyksikössä. 

Sirensa
Konekirjoitusteksti
Liitteet:                  Viimeisin esitäytetty veroilmoitus                                Viimeisin päätös tuloverosta Viimeisin erittelyosa
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