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Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite 

Liite hakemukseen vammaispalvelulain mukaisesta tuesta autoon ja/tai au-
ton apuvälineeseen 

Henkilötiedot 

Nimi: 

Henkilötunnus: 

Haettava tuki 

Haen tukea: 

 auton hankintaan/vaihtoon 

 välttämättömiin auton apuvälineisiin ja muutostöihin, mihin: 

Tiedot nykyisestä autosta 

Merkki: 

Vuosimalli: 

Km-lukema: 

Vaihtoarvo: 

Tiedot hankitusta/hankittavasta autosta 

Merkki: 
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Vuosimalli: 

Hankintahinta: 

Apuvälineiden kustannus ja soveltuvuus 

Apuvälineiden hintatiedot, kustannusarvio liitteeksi: 

Onko laitteen sopivuutta testattu: kyllä  ei  

Avustukset 

Oletko hakenut autoveron palautusta hankittuun/hankittavaan autoon: kyllä  ei  

Aikaisemmin saadut autoveron palautukset: 

Milloin: 

Kuinka paljon: 

Aikaisemmin saadut kunnan autoavustukset: 

Milloin: 

Kuinka paljon: 

Myöntänyt kunta: 

Kuljetuspalvelu 

Myönnetyt yhdensuuntaiset kuljetuspalvelumatkat: 

Asiointi- ja vapaa-ajan matkat, matkaa/kk: 

Työmatkat, matkaa/kk: 

Opiskelumatkat, matkaa/kk: 
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Olisiko kuljetuspalvelu tarpeen, mikäli autoavustusta ei myönnetä: kyllä  ei 

Mikäli sinulle on myönnetty kuljetuspalvelu, väheneekö kuljetuspalvelumatkojen tarve autoavus-

tuksen myötä: 

 ei 

 kyllä, matkojen tarve/kk autoavustuksen myöntämisen jälkeen on: 

vapaa-ajan matkat (yhdensuuntainen matka): 

työmatkat (yhdensuuntainen matka): 

opiskelumatkat (yhdensuuntainen matka): 

Allekirjoitus 

Paikka ja päiväys 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Autoavustuksen lähtökohtana on, että vamma aiheuttaa hakijalle erityisiä vaikeuksia liikkumi-

sessa ja auton katsotaan olevan hänelle välttämätön päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa, 

harrastuksissa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Korvausta myönnetään enintään puolet 

kohtuuhintaisen auton hankintahinnasta. Mikäli vamma tai sairaus edellyttää autoon tehtäväksi 

välttämättä muutostöitä, korvataan ajamisen kannalta välttämättömät muutostyöt kokonaisuu-

dessaan. Välttämättömät välineet, koneet tai laitteet voidaan antaa omaksi tai lainaussopimuk-

sella käytettäväksi. Autoavustusta ja auton apuvälineitä myönnetään talousarvioon varattujen 

määrärahojen puitteissa. 

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 9 § ja asetus 17 §. 
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