
 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI  KULJETUSPALVELUHAKEMUS 
 Sosiaalipalvelut 
 Vammaispalvelut  Saapumispäivä ____ / ____ 20 ____ 
 
 

  KÄÄNNÄ 

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on 
pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jolle vamman tai sairauden vuoksi julkisten liikennevälineiden 
käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää matkoihin, joihin voi saada sv-
korvausta Kelalta. 

Hakemuksen käsittelyä varten vammaispalvelut tarvitsee terveydenhuollon todistuksen, joka sisältää selvityksen 
hakijan vammasta tai sairaudesta sekä toimintakyvystä. Puutteellista hakemusta ei voida käsitellä. 

 Toimitettu aiemmin  Liitteenä  Toimitetaan myöhemmin 

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelumatkat 

Haettavat matkat 

 Asiointi- ja virkistysmatkat    yhdensuuntaista matkaa/kk 

 Työmatkat    yhdensuuntaista matkaa/kk 

 Opiskelumatkat    yhdensuuntaista matkaa/kk 

      1.  
HAKIJAN  
TIEDOT 

Nimi 
      

Henkilötunnus 
      

Osoite 
      

Postinumero ja postitoimipaikka 
      

Puhelin 
      

Sähköposti 
      

Asioiden hoitajan nimi ja yhteystiedot 
 
Samassa taloudessa asuvat henkilöt 
 

2. 
VAMMA TAI 
SAIRAUS 

Liikkumista vaikeuttava sairaus tai vamma, milloin aiheutunut tai diagnosoitu. 
 

 
 

 

Vamman tai 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 

        



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 ? 

Saatteko kotipalvelua? Kyllä En 
Saatteko kotisairaanhoitajan palveluja? Kyllä En 
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? 
Kyllä En (Linkki-VIP tai Korpilahden asiointiliikenne) 

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. 
TYÖ- JA 
OPISKELU-
MATKAT 

Jos haette kuljetuspalvelua työ- tai opiskelumatkoihin, täyttäkää seuraavat kohdat: 
Todistus työ- tai opiskelusta tulee toimittaa hakemuksen liitteenä. 

Työnantaja/Oppilaitos 

Työpaikan/Oppilaitoksen 
osoite 

Työn/Opiskelun alkamispäivä päättymispäivä 

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 
Vammaispalvelut 
Ylistönmäentie 33 c, 4 krs 
40500 Jyväskylä  

Asiakastietonne rekisteröidään Jyväskylän kaupungin SosiaaliEffica -asiakastietojärjestelmään ja 
rekisteriseloste on nähtävissä palveluyksikössä. 


