
 

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN 

LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU 

(ShL 23 §) 

 Hakemus saapunut ____ / ____ 20 __ 

Hakijan 

henkilö-

tiedot 

Sukunimi Etunimet 

Henkilötunnus 

 

Siviilisääty 

 

      Naimaton         Avioliitossa        Avoliitossa   

 

      Eronnut            Erossa asuva         Leski 

 

Lähiosoite 

Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero 

 

Sähköpostiosoite 

 
Kuljetus-

palvelu, jota 

haetaan 

Mitkä ovat ne asioimiskohteet, joihin tarvitsette kuljetuspalvelua? (esim. kauppa, posti, 

pankki, apteekki) 

 

Montako yhdensuuntaista matkaa tarvitsette kuukaudessa?     _________ kpl 
 

Toiminta-

kykyyn 

vaikuttavat 

asiat 

Vamma ja/tai sairaus 

 

 

 Apuväline, joka Teillä on säännöllisesti mukana liikkuessanne kodin ulkopuolella 

       kyynärsauvat                    keppi                                            rollaattori/kävelyteline 

       pyörätuoli                         sähköpyörätuoli/-mopo               happirikastin/hengityslaite 

       muu, mikä? 

       en tarvitse liikkumiseen apuvälinettä 

Tarvitsetteko apua päivittäisissä toiminnoissa 

       Ei              Kyllä, kuka auttaa? _____________________________________________ 

 
Elinolo-

suhteita ja 

liikkumista 

koskevat 

tiedot 

Asutteko yksin? 

       Kyllä         Ei, kenen kanssa? ______________________________________________ 

Asun 

       omakotitalossa        rivitalossa/pientalossa 

       kerrostalossa, onko talossanne riittävän tilava hissi?        Kyllä          Ei 

Miten liikutte sisällä asunnossanne?  

        

Miten selviydytte portaista? 

 

Miten liikutte ulkona? 

 
 Kuinka pitkän matkan pystytte kävelemään ulkona vaikeuksitta? 

Kesällä _____________ metriä                    Talvella _____________ metriä 



 Tarvitsetteko apua kaupassa, postissa tai muiden asioiden hoidossa kodin ulkopuolella? 

 

        Ei              Kyllä    Kuka auttaa?___________________________________________ 

 

Asuntonne sijainti palvelujen ja liikenneyhteyksien kannata? (esim. välimatkat lähimmälle 

pysäkille) 

_________________________________________________________________________ 
 

 Onko Teillä saattaja mukana?    

        Aina           Ei koskaan         Toisinaan, milloin?_______________________________   

Onko perheessänne auto?         Ei             Kyllä 

Onko lähipiirissä henkilö, joka auttaa kuljetuksessa? 

       Ei           Kyllä, kuka yleensä auttaa?________________________________________ 

Tulot ja 

varallisuus 
Liikkumista tukevat palvelut ovat määrärahasidonnaisia. Hakijan taloudellinen tilanne voi 

joiltakin osin vaikuttaa tuen myöntämiseen. Pienituloisena pidetään yksinasuvaa, jonka 

nettotulot ovat enintään 1.000 €/kk ja puolisoilla yhteensä 2.000 €/kk ja talletuksia on 

enintään 3.000 €/henkilö. Hoitotukea ja rintamalisää ei oteta tulona huomioon. Hakijan 

ilmoitus: 

Hakijan nettotulot/kk _________ €  ja talletukset __________ € 

Puolison nettotulot/kk ________  € ja talletukset __________  € 

Tositteet tuloista ja talletuksista on toimitettava hakemuksen liitteeksi pyydettäessä. 

Palvelu-

liikenne 
Kaikissa Ppky Selänteen kunnissa liikennöi kutsuperiaatteella toimiva palveluliikenne. 

Palvelubussi hakee ja tuo kotipihalle, mutta asioilla on selvittävä omatoimisesti. 

Kykenisittekö käyttämään palveluliikennettä? 

       Kyllä         En, miksi? ___________________________________________________   

Suostumus 1) Hakemustani käsittelevä työntekijä voi muilta viranomaisilta pyytää sellaisia minua koskevia 

lisätietoja, jotka ovat hakemukseni käsittelyssä tarpeellisia. 

2) Hakemukseni voidaan käsitellä vammaispalvelun moniammatillisessa työryhmässä. 

 

         Suostun                            En suostu 

Asiakastiedot rekisteröidään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään. Näitä tietoja ei luovuteta ilman 

asiakkaan suostumusta. Asiakkaalla on oikeus häntä koskevien tietojen tarkistamiseen ja 

korjaamiseen. Tämän palvelun järjestämisessä noudatetaan lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 

ja oikeuksista. 

Allekirjoitus 

 

 

 

 Aika ___ / ___ 20 ___    _____________________    ____________________________     

                                                       Paikka                                 Hakijan allekirjoitus 

Hakemuksen teossa avustanut henkilö (nimi, puhelin, virka-asema, sukulaisuussuhde): 

_________________________________________________________________________ 

Liitteet 

 
         Lääkärintodistus, josta selviää hakijan vammaisuus/sairaudet. 

        Toimitettava pyydettäessä. 

 

Haapajärvi ja Reisjärvi:   Pyhäjärvi:     

 Ppky Selänne    Ppky Selänne    

Vammaispalvelut   Vammaispalvelut 

Sosiaalityöntekijä Sirpa Hietala   Sosiaaliohjaaja Jaana Olkkonen  

PL 66    Ollintie 26  

85800 Haapajärvi   86800 Pyhäsalmi  

puh. 044 4456 187 (puhelintunti klo 12-13)  puh. 044 4456 188 (puhelintunti klo 12-13) 


