Hakemus 65 vuotta täyttäneiden
sosiaalihuoltolain mukaisesta
kuljetuspalvelusta

Rovaniemen kaupunki
Sosiaalipalvelut

(viranomainen täyttää)
UUSI HAKEMUS
JATKOHAKEMUS

Hakemus saapunut: __________(viranomainen täyttää)

Tällä hakemuksella haetaan sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua. Hakemuksella annan suostumukseni
tarvittavien sosiaali- ja terveystietojen hankintaan sekä tulotietojen selvittämiseen Kelalta. Teihin otetaan
yhteyttä tarvittaessa mahdollista palvelutarpeen arviointikäyntiä varten. Hakemuksesta tehdään kirjallinen päätös
käytettävissä olevien tietojen/arviointikäynnin sekä kokonaisarvion perusteella ja myöntämisperusteisiin
pohjautuen (perusturvalautakunta 16.6.2020 23 §). Päätös tehdään kolmessa (3) kuukaudessa asian vireille
tulosta.
Rovaniemen kaupunki myöntää sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua pääasiassa vähävaraisille
/ pienituloisille henkilöille, joilla on erityisiä pitkäaikaisia vaikeuksia liikkumisessa ja julkisten kulkuneuvojen
käytössä, eivätkä palvelu- tai asiointilinjat ole henkilön käytettävissä. Palvelulla tuetaan kotona selviytymistä ja
itsenäistä asumista.
Kuljetuspalveluhakemusta käsiteltäessä tarkastellaan hakijan taloudellista tilannetta kokonaisuutena.
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnettäessä pidetään ohjeellisina tulorajoina
(perusturvalautakunta 16.6.2020, 23 §): yksinasuva 1500 €/kk (brutto) ja kaikkien tilien saldot yht. 4000 €,
pariskunnat 2200 €/kk (brutto) ja kaikkien tilien saldot yht. 8000 €).
HAKIJAN TIEDOT
Sukunimi ja etunimet:

Henkilötunnus:

Lähiosoite:

Puhelin:

Postinumero ja –toimipaikka:
SAMASSA TALOUDESSA ASUVAN AVIO-/AVOPUOLISON TIEDOT
Sukunimi ja etunimet:

Henkilötunnus

Puhelin:
LÄHIOMAINEN / EDUNVALVOJA / EDUNVALVONTAVALTUUTETTU
Sukunimi ja etunimet:

Henkilötunnus:

Osoite:

Puhelin:

Sukulaisuussuhde:

Edunvalvontavaltuutettu
milloin vahvistettu?
Edunvalvoja

Asioidenhoitaja
Valtakirjalla valtuutettu
muu, mikä?
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Oletteko sotainvalidi tai rintamaveteraani?
Mikä vaikeuttaa liikkumistanne kodin ulkopuolella:
Vamma ja sairaudet:

Liikkumisen apuvälineet:
Pyörätuoli

Rollaattori

Keppi

Tarvitsetteko saattajan apua Kyllä
Onko teillä tai puolisollanne auto?
Ajatteko itse autoa?

Kyllä

Kyynärsauvat
Ei

Kyllä

Muu:

Kuka yleensä toimii saattajana?
Ei

En

Kuinka pitkä matka asunnostanne on linja-autopysäkille?
Voitteko käyttää Rovaniemen kaupungin alueella liikennöiviä linja-autoja? Kyllä
Saattajan avulla
En lainkaan

Ajoittain

Voitteko käyttää Rovaniemen kaupungin alueella liikennöiviä palvelubusseja? Kyllä
En

Miksi:

Miten olette kulkeneet matkat tähän asti?
Mikä kulkuneuvo on vamman tai sairauden vuoksi välttämätön?
Henkilöauto)

Inva-auto pyörätuolinostin

Muu

Mikä:

Montako yhdensuuntaista asiointi- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa? (max. 8 yhdensuuntaista
matkaa/kuukaudessa)
Minkälaisiin matkoihin haette kuljetuspalvelua?

Onko asioita, jotka haluatte kuljettajan saavan tietää etukäteen, jotta kuljetus onnistuisi parhaalla mahdollisella
tavalla?
Onko teillä jokin sellainen terveydentilaanne liittyvä tekijä, jonka vuoksi ette voi matkustaa yhdessä toisten
henkilöiden kanssa?
Mikä?
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Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat:
Päiväys: _______/_____20____

Paikka:__________________

Hakijan allekirjoitus:

Hakemuksen teossa avustaneen henkilön allekirjoitus ja
puhelinnumero:

_________________________________

_________________________________________

Hakemuksen palautusosoite ja lisätietoa:

Hakemuksessa on oltava liitteenä tiedot hakijan ja
samassa taloudessa asuvan puolison käytettävissä
olevista tuloista ja varallisuudesta (kopiot pankkien
tiliotteista tai pankkien selvitykset tileistänne ja
säästöistänne). Tarvittaessa voidaan sopia myös
muista järjestelyistä säästöjen tarkistamiseksi.

016 322 2580

Rovaniemen kaupunki / Palveluohjaus Nestori
Pohjolankatu 2, 96100 Rovaniemi
Asioidessanne ikäihmisten palveluissa asiakastietonne tallennetaan Rovaniemen kaupungin asiakas- ja
potilastietojärjestelmään. Asiakastiedoista muodostuu henkilörekisteri, jota ylläpitää Rovaniemen kaupungin
perusturvalautakunta. Tiedot henkilörekistereistä löytyvät sähköisenä Rovaniemen kaupungin verkkosivulta osoitteesta
https://www.rovaniemi.fi/Selosteet/Tietosuojaselosteet sekä paperiversiona toimipisteistä. Henkilötietonne ovat salassa
pidettäviä ja niitä käytetään vain lakiin perustuen tai Teidän luvallanne. Tietojanne käytetään vain asiakassuhteeseen liittyvänä.
Teillä on mahdollisuus tarkastaa rekisteriinne tallennetut Teitä koskevat tiedot niin halutessanne joko henkilökohtaisen
käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä. Samoin Teillä on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissämme oleva virheellinen
tieto. Tietopyyntölomakkeet ovat saatavilla osoitteesta https://www.rovaniemi.fi/Palvelut/Tietopyynnot. Lisätietoa asiakas- ja
potilastietojen käsittelystä saatte:
⮚

⮚
⮚

henkilökunnaltamme
osoitteesta www.rovaniemi.fi
osoitteesta www.tietosuoja.fi

Tyhjennä

Tulosta
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