
  KULJETUSPALVELUHAKEMUS  
Asiakasohjausyksikkö Harkinnanvarainen kuljetuspalvelu 
Kotihoidon asiakasohjaus  

      Saapumispäivä 
 
Harkinnanvaraisiin kuljetuspalveluihin on 75-vuoden vähimmäisikäraja ja palvelu on 
kohdennettu pienituloisille. Palvelua ei voida myöntää, jos bruttotulot ylittävät yhden hengen 
taloudessa 1278 euroa kuukaudessa ja kahden hengen taloudessa 2382 euroa. 
 
Suku- ja etunimet Henkilötunnus 

Osoite 

Postinumero ja postitoimipaikka puhelin 

Asuminen Γ  yksin Γ  yhdessä avo-  
/aviopuolison kanssa 

LIIKKUMISEN APUVÄLINEET 

Sisällä Ulkona 

Γ  ei apuvälineitä Γ  ei apuvälineitä 

Γ  keppi Γ  keppi 

Γ  yksi kyynärsauva Γ  yksi kyynärsauva 

Γ  kaksi kyynärsauvaa Γ  kaksi kyynärsauvaa 

Γ  rollaattori Γ  rollaattori 

Γ  pyörätuoli ( kokoon taitettava) Γ  pyörätuoli ( kokoon taitettava) 

Γ  pyörätuoli ( ei taittuva) Γ  pyörätuoli ( ei taittuva) 

Γ  muu, mikä Γ  muu, mikä 

Γ  matkustus vain etupenkillä 
Minkälaisia vaikeuksia teillä on liikkumisessa kodin ulkopuolella 

 

 

 

 

 

Kuinka pitkä matka asunnostanne on linja-autopysäkille                metriä 

Voitteko käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä 
Γ  kyllä       Γ  ajoittain     Γ  saattajan avulla   Γ  en lainkaan 



Voitteko käyttää Tampereen kaupungin alueella liikennöiviä palvelubusseja 
Γ  kyllä       Γ  en , miksi 
 

       
 

Mitä kulkuneuvoa olette käyttänyt tähän asti 

Onko perheessänne auto        Γ  kyllä          Γ  ei 
Ajatteko itse autoa                   Γ  kyllä          Γ  ei, kuka ajaa 
Mikä kulkuneuvo on teille 
välttämätön Γ  taksi         Γ  invataksi          Γ  palvelubussi          
 Saattoapu        
Γ  en tarvitse saattoapua                                                  
Γ  kyllä, mutta vain autoon nousemisessa ja poistumisessa          
Γ  kyllä, minut on noudettava asunnostani. 
 Miksi __________________________________________________________________         
Γ  kyllä, koko matkan ajan         

Kuka yleensä toimii saattajana? 

Onko teillä jokin sellainen terveydentilaanne liittyvä tekijä, joka vaikuttaa siihen, miten 
pitkään voitte istua autossa yhtäjaksoisesti?  
Γ ei Γ  kyllä,  mikä        
Onko teillä jokin sellainen terveydentilaanne liittyvä tekijä, jonka vuoksi ette voi matkustaa 
yhdessä toisten henkilöiden kanssa?  
Γ  ei Γ  kyllä,  mikä        
Mihin tarkoitukseen haette matkoja? 

 
 
 Saadaanko puhelinnumero luovuttaa Teitä noutavan ajoneuvon kuljettajalle matkan ajaksi? 
Kuljettaja ei talleta numeroa myöhäisempää käyttöä varten. 
  kyllä   ei 
 
 
 

Lisätietoja 

 

 

Paikka ja päivämäärä 

Hakijan allekirjoitus 
 
 
Kotihoidon asiakasohjaaja voi tarvitessa hakemuksen liitteeksi pyytää lääkärinlausuntoa 
lisäselvitykseksi asiakkaan liikkumiskyvystä. 
Hakemuksen palautus  Tampereen kaupunki / Asiakasohjausyksikkö 

Kotihoidon asiakasohjaus 
Naulakatu 2, 4. krs, A-siipi 
33100 Tampere 

Tampereen kaupunki tallentaa ilmoittamanne tiedot Pegasos-terveystietojärjestelmään ja tarvittavat tiedot 
Kuljetusohjauskeskuksen asiakasprofiiliin. Teillä on oikeus tarkistaa itseänne koskevat tiedot sekä vaatia 
virheellisten tietojen korjaamista.  Tarkistuspyynnön ja tietojen korjausvaatimuksen voitte esittää asiaanne 
hoitavalle työntekijälle. (Henkilötietolaki 26§ ja 29§) 



TULOSELVITYS 
Ikäihmisten palvelut 
Kotihoito 

Asiakkaan ja 
hänen 

puolisonsa 
tiedot 

Hakijan nimi Henkilötunnus Avo-tai aviopuolison nimi Henkilötunnus

Osoite Puhelin (koti)

Postitoimipaikka Puhelin (matka)

Tulot 
ja vähennykset 

TULOT euroa/kk asiakkaan 
bruttotulot 

avio-/tai avopuolison 
bruttotulot 

Kansaneläke 

Kansaneläke, hoitotuki 

Kansaneläke, ylim rintamalisä 

Kansaneläke, rintamalisä (ei huom) 

Kansaneläke, asumistuki (ei huom) 

Kansaneläke, lapsikorotus (ei huom) 

Työeläke 

Työeläke 

Perhe-eläke 

Perhe-eläke 

Muut jatkuvat tulot 

Vuokratulot 

Sotilasvammakorotus 

Talletusten määrä ja korkoprosentti 

Talletusten määrä ja korkoprosentti 

Osinkotulot(erillinen liite) 

Maataloustulo 

Metsän laskennallinen tuotto 

Osuus yhtymän tuloista esim. kuolinpesä 

Syytinki (kiinteistön luov .yhteydessä 

Liikenne- / tapaturmakorvaus 

Tulot yhteensä 

Allekirjoitus Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun niiden tarkistamiseen. 
Paikka ja aika 

allekirjoitus 

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimella on suora pääsy Kelan 
etuustietojärjestelmään, josta asiakkaan ilmoittamat tulotiedot voidaan tarkastaa ilman hänen 
suostumustaan. Järjestelmän käyttö perustuu asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun 
lain 21§:ään. 
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