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Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus 
 
Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää kuljetuspalvelua saavan henkilön 
toimintamahdollisuuksia. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on avohuollon 
kotona selviytymistä tukeva palvelumuoto. (Ohjeet perustuvat sosiaalihuoltolakiin 
1982/710 ja sosiaalihuoltoasetukseen.) 
 
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on perusturvakuntayhtymän 
järjestämä kotihoidon tukipalvelu. Kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen palvelu ja sitä 
myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.  Määräraha vahvistetaan 
talousarviossa vuosittain. Jos sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin varattu määräraha 
osoittautuu riittämättömäksi, ei palvelua voida myöntää uusille asiakkaille, vaikka 
palveluiden myöntämisen perusteet täyttyisivät.  
 
Kuljetuspalvelua myönnetään enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa 
asiointi- ja virkistysmatkoihin asuinkunnan alueelle. Asuinkunnan ulkopuolelle 
suuntautuvien matkojen tarve arvioidaan yksilökohtaisesti. Kuljetuspalvelun käyttöoikeus 
voidaan myöntää toisen kunnan alueelle, jos tuen saaja asuu lähellä toisen kunnan rajaa, 
ja hänen on taloudellisempaa käyttää lähimmän taajaman palveluita.    
 
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelutukea ei voida käyttää sairaala-, terveyskeskus-
, poliklinikka- tai kuntoutusmatkoihin. Ne korvataan muun lainsäädännön perusteella 
(esim. Kelan matkakorvaukset). 
 
Myöntämisen perusteet 
 
Hakijalla tulee olla kotikuntalain mukainen kotipaikka perusturvakuntayhtymä Karviaisen 
alueella (Karkkila, Vihti). Palvelua myönnettäessä otetaan huomioon hakijan sosiaalinen ja 
taloudellinen tilanne sekä lääkärinlausunnossa arvioitu liikkumis- ja toimintakyky. 
 
Kuljetuspalveluja voidaan myöntää henkilölle 

• joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla 
• jolla on suuria vaikeuksia liikkumisessa 
• joka ei voi käyttää julkisia liikennevälineitä/palveluliikennettä ilman kohtuuttomia 

vaikeuksia ja 
• joka ei ole pitkäaikaisessa laitoshoidossa 

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää vanhuuseläkettä saavalle hakijalle. 
 
Taloudellisen tilanteen arvioinnissa noudatetaan tulorajaa, joka on sidottu 
kuluttajahintaindeksin vuosikeskiarvoon. Tulot huomioidaan samoin perustein kuin 
säännöllisen kotihoidon maksua määriteltäessä 
 
 
TULORAJAT 1.1.2014 alkaen 

• . yksin asuva 1.410€ brutto / kk ja 
•   pariskunta  2.355 € brutto / kk 
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Päätöksenteossa otetaan huomioon käytettävissä olevat varat ja säästöt 1.1.2014 alkaen 
seuraavasti: 

• yksinasuvalla henkilöllä voi olla käytettävissä olevaa varallisuutta ja säästöjä 5000 
euron rajaan asti, ylimenevä osa estää tuen myöntämisen. 

• pariskunnalla voi olla käytettävissä olevaa varallisuutta  ja säästöjä 8000 euron 
rajaan asti, ylimenevä osa estää tuen myöntämisen. 
 

Hakijan mahdollisuus käyttää omaa autoa rajaa hakijaa hänet kuljetuspalvelun 
ulkopuolelle. Hakijan tulee antaa selvitys perheen/oman auton käytöstä 
hakemuslomakkeessa. 
 
Sotainvalidien (vähintään 20 %:n invaliditeetti) tuloja ei tarkasteta. Heille voidaan myöntää 
matkoja tarpeen mukaisesti perusturvakuntayhtymän ja naapurikuntien alueella.  
Vähintään 20 %:n sotainvalideilta ei peritä omavastuuosuutta matkan hinnasta.  
 
Hakumenettely 
 
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti hakemuksella (linkki) 
ja tarvittavilla liitteillä. Hakemuksen allekirjoittaa hakija itse tai hänen valtuuttamansa 
henkilö. 
 
Tarvittavat liitteet: 

• Lääkärinlausunto Karviaisen lomakkeelle, jossa on yksityiskohtainen kuvaus 
liikkumis- ja muusta toimintakyvystä. Mikäli asiakas käyttää yksityislääkäriä, tulee 
lausunto tehdä Karviaisen lomakkeelle tai lausunnossa tulee ilmetä vastaavat 
tiedot. 

• Tuloselvitys hakijan ja puolison tuloista ja varallisuudesta. (Avio-/avopari, 
rekisteröity parisuhde.) 

 
Kuljetuspalveluiden tarpeen arviointi ja päätöksenteko 
 
Kuljetuspalveluiden tarpeen arviointi perustuu asiakkaan elämäntilanteen, 
elinympäristön ja hänen sairaudestaan tai vammastaan aiheutuvan toimintarajoitteen 
kartoittamiseen. Kartoitus edellyttää kotikäyntiä hakijan luokse. Lääkärintodistuksella 
osoitetaan vamma ja/tai sairaus, joka rajoittaa hakijan liikkumismahdollisuuksia ja 
mahdollisuuksia käyttää liikkumisessaan julkisia liikennevälineitä ja/tai palveluliikennettä. 
Hakijan toimintakykyä arvioidaan myös Rava toimintakykymittarilla.  
 
Päätöksen kuljetuspalveluista tekee Ikäihmisten palvelulinjan Ikäkeskuksen sosiaali-
ohjaaja ja Vihdin alueen veteraanien ja sotainvalidien päätökset tekee veteraanineuvoja. 
Päätöksentekijä käyttää tukenaan moniammatillista työryhmää. Asiakas saa päätöksen 
kirjallisena muutoksenhakuohjeineen.  
 
Kuljetuspalveluja myönnetään toistaiseksi ja matkustusoikeus astuu voimaan asiakkaan 
saatua kuljetuspalvelukortin ja päätöksen.  Matkoja ei korvata takautuvasti päätöstä 
edeltävältä ajalta.  
 
Matkustaminen 
 
Asiakkaalle lähetetään kuljetuspalvelukortti, jolla matka maksetaan taksissa. Asiakas 
maksaa omavastuuosuuden itse taksille. Kortti on henkilökohtainen, eikä sitä saa 
luovuttaa toisen henkilön käyttöön tai hallintaan. Asiakkaan mukana saa olla yksi saattaja, 
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jolta ei peritä maksua matkasta. Saattaja voi olla myös taksinkuljettaja. Vihdin ja Karkkilan 
alueilla käytetään alueen takseja. Takseissa on oltava kuljetuspalvelukortin (Sote2) 
lukijalaite.  
 
Yhdensuuntaisella matkalla tarkoitetaan matkaa, joka päättyy eri osoitteeseen, 
kuin mistä se on alkanut. Paluu on toinen yhdensuuntainen matka. 
 
Omavastuuosuus perustuu vahvistettuun taksaan, joka vuonna 2013 on 5 €/ 
yhdensuuntainen matka.  
 
Olosuhteiden muutokset 
 
Kuljetuspalvelua saavan henkilön on ilmoitettava päätöksentekijälle kaikista 
olosuhteissaan tapahtuvista muutoksista (esim. muutto, liikkumiskyvyn muutokset, 
pysyvään laitoshoitoon siirtyminen tai tulojen muutokset), jolloin kuljetuspalvelun tarve ja 
perusteet tarkistetaan. Kun asiakkaan kuljetuspalvelujen tarve lakkaa, 
kuljetuspalvelupäätös lakkautetaan ja asiakkaan tulee palauttaa kuljetuspalvelukortti. 
 
Sitoumus 
 
Kuljetuspalvelukortin saaja sitoutuu käyttämään kuljetuspalvelukorttia 
saamansa päätöksen ja ohjeen mukaisesti. Jos korttia käytetään ohjeiden vastaisesti, on 
seurauksena kuljetuspalvelun keskeyttäminen tai lakkauttaminen. Ohjeiden vastaisen tai 
vilpillisen toiminnan seurauksena korvatut matkakustannukset peritään 
takaisin. 

4 
 


