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Hakijan tiedot 

Sukunimi ja etunimet 
      

Henkilötunnus 
      

Lähiosoite ja postitoimipaikka 
      

Kotikunta 
      

Puhelinnumero 
      

Puolison tai avopuolison sukunimi ja etunimet 
      

Henkilötunnus 
      

Muiden asunnossa asuvien sukunimi ja etunimet: 
      
 

Mahdollisen yhteyshenkilön tai edunvalvojan nimi ja yhteystiedot: 
      
 

 
Nykytilanne 

 
Liikkumisen tukea myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin lähinnä henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään 
julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat 
palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. 

Nykyiset palvelut, etuudet tai korvaukset, joita saatte säännöllisesti vammaanne/sairauteenne perustuen sekä näiden 
voimassaoloaika (esim. vammaispalvelut, kotihoito, kuntoutukset, Kelan hoitotuki, vakuutuskorvaukset) 
      
 
 
 

 
Vammaa tai sairautta koskevat tiedot (Hakemukseen on liitettävä terveydenhuollon lausunto/lausunnot, joista ilmenee 
vamman tai sairauden haitat liikkumisessa) 

Diagnoosi(t) ja ajankohta, jolloin olette saanut diagnoosinne, joka/jotka arvionne mukaan vaikeuttavat liikkumistanne 
      
 
 

Mistä lähtien vammanne/sairautenne on vaikeuttanut liikkumistanne kotona ja kodin ulkopuolella? 
      

 
Liikkuminen ja toimintakyky 

Liikkumisen apuvälineet 
 ei apuvälineitä    kävelysauvat 
 keppi     kyynärsauvat 
 rollaattori/kävelyteline    pyörätuoli 

Millaisia vaikeuksia liikkumisessanne esiintyy kodin sisällä ja sen ulkopuolella? 
      
 
 

Onko teillä ongelmia 
 muistitoiminnoissa    näkemisessä   kuulemisessa    
 puheentuottamisessa    puheenymmärtämisessä 
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 käytössäni on jokin kommunikointia helpottava apuväline, mikä?       
 

Kuljetuspalvelun tarve 

Kuinka pitkä matka asunnostanne on lähimpään kuntakeskukseen? 
      kilometriä 
 

Voitteko käyttää Muoniossa liikennöiviä linja-autoja? 
 

 kyllä  ajoittain  saattajan avulla  en lainkaan, miksi?       

Voitteko käyttää kuntakeskukseen liikennöiviä asiointilinjoja? 
 

 kyllä  ajoittain  saattajan avulla   en lainkaan, miksi?       

Miten olette kulkenut asiointi- ja virkistysmatkat tähän asti? 
      

Onko perheessänne / taloudessanne auto?  kyllä   ei 
Ajatteko itse autoa?  kyllä   en, kuka ajaa?       

Jos perheessänne / taloudessanne on auto, mihin ja miksi tarvitsette kuljetuspalvelua?       
 

Mikä kulkuneuvo on vamman tai sairauden vuoksi välttämätön? 
 henkilöauto   inva-auto (pyörätuolinostin)  muu, mikä?       

 

Onko teillä joku muu kuljetukseen liittyvä erityistarve, joka tulisi ottaa huomioon kuljetuksenne järjestämisessä? 
(esimerkiksi apuvälineisiin tai kommunikoimiseen liittyvää tietoa kuljettajalle tai saattajan tarve) 

ei      kyllä, mitä?       
 

Minkälaisiin asioimis- ja virkistysmatkoihin haette kuljetuspalvelua?       
 
Mistä mihin?       

Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa (esim. kaupassakäynti tarkoittaa kahta matkaa) arvioitte 
tarvitsevanne kuukaudessa?        
 

Saattajan tarve 

tarvitsetteko saattajaa käyttäessänne kuljetuspalvelua 
 en tarvitse   kyllä, autoon nousemisessa ja poistumisessa 

 kyllä, koko matkan ajan. Miksi       

 
Suostumus ja allekirjoitus 

 
Suostun siihen, että hakemustani käsittelevä työntekijä voi pyytää muilta viranomaisilta sellaisia minua koskevia lisätietoja, 
jotka ovat tarpeellisia hakemukseni käsitelyn kannalta (mm. terveystietojen ja tulotietojen selvittäminen).          
 

Vakuutan tällä lomakkeella antamani tiedot oikeiksi: 
Päiväys   Paikka 
                         
                                                                  
_________________________________________________________________ 
 
Allekirjoitus   ja nimenselvennys 
 

 
Hakemuksen liitteet 

Hakemukseen on liitettävä tuloselvitys sekä terveydenhuollon lausunto/lausunnot, joista ilmenee vamman tai sairauden 
haitat liikkumisessa. 

 


