Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Matkalasku kehitysvammaisten erityishuollon saamiseksi
(asiakas mukana)
Tällä laskulla voi laskuttaa omalla tai perheen autolla tehdyn matkan tai yleisellä kulkuneuvolla
(linja-auto) tehdyn matkan erityishuollon palvelun saamiseksi. Palvelu voi olla:
1) kehityspoliklinikalla käynti
2) päivä- ja/tai työtoimintakäynti
3) tilapäishoitokäynti yksikössä
4) kuntouttava päivähoito/aamu- ja iltapäivätoiminta/kesäkerhotoimintakäynti.

Tällä lomakkeella laskutetaan aina yhtä palvelutyyppiä. Mikäli sinulla on useita laskutettavia
palvelutyyppejä, täytä useampi matkalasku, koska palvelutyypeillä on eri tilaajatunnukset.
Matkalaskun voi lähettää osoitteella: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
Soite, Reskontra, PL 1101, 67101 Kokkola. Laskun yläosaan tulee merkitä kohtaan
tilaajatunnus oikea tilaajatunnus. Tämän lomakkeen lopussa on tilaajatunnukset eri
palvelutyypeille. Merkitse tilaajatunnukseksi sen palvelutyypin tilaajatunnus, jota matkalaskusi
koskee.
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Laskuttajan nimi:

Laskuttajan henkilötunnus:

Laskuttajan osoite:

Laskuttajan puhelinnumero:

Laskuttajan tilinumero, IBAN:

Kilometrit/
edestakainen
Pvm

Asiakas

Kulkuneuvo

matka
(á-hinta 0,20 e/km)

Matkalippu
á-hinta

Yht. €
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Kilometrit/
edestakainen
Pvm

Asiakas

Kulkuneuvo

matka

Matkalippu

(á-hinta 0,20 e/km)

á-hinta

Yht. €
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Matkareitti:

Matkan tarkoitus:

Paikka ja päiväys

Laskuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Palvelutyypit

Tilaajatunnus Palveluyksikkö

kehityspoliklinikalla käynti:

5410

Kehityspoliklinikka

kuntouttava päivähoito:

5422

Vammaispalvelutoimisto

aamu- ja iltapäivätoiminta:

5428

Vammaispalvelutoimisto

kesäkerhotoiminta:

5428

Vammaispalvelutoimisto

-

-

-

-

Maria-Katariina

5210

-

Pihlajatupa

5213

-

Asuntola Aamurusko

5214

-

Lumikonkoti

5215

-

Solgården

5218

-

Pesäpuu

5219

-

-

-

--

tilapäishoito muussa kuin yllä mainituissa

5226

Vammaispalvelutoimisto

tilapäishoito Soiten asumispalveluyksikössä,
tilajaatunnus tulee valita asumisyksikön mukaan:

yksiköissä:
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Palvelutyypit

Tilaajatunnus Palveluyksikkö

päivä- ja/tai työtoimintakäynti Soiten päivä- ja/tai

-

-

Toimintakeskus Kompassi

5311

-

Toimintakeskus Duuni

5312

-

Halsuan Työtupa

5313

-

Perhon Toimintakeskus

5314

-

Lestijokilaakson Toimintakeskus

5315

-

Eke-tuote ja Kaustisen Toimintakeskus

5317

-

Regnbågen

5318

-

Avotyötoiminta

5319

-

-

-

-

päivä- ja työtoiminta muussa kuin yllä mainitussa

5320

Vammaispalvelutoimisto

työtoimintayksikössä, tilaajatunnus tulee valita
päivä- ja työtoimintayksikön tilaajatunnuksen
mukaan:

yksikössä

Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta 23.12.1977/988: Erityishuoltopiirin kuntainliitto tai
erityishuoltoa järjestävä kunta huolehtii kuljetuksista, jotka erityishuollon saamiseksi ovat
välttämättömiä, tai suorittaa niistä aiheutuvat kustannukset

Lomake päättyy tähän.
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