
 

   

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LIIKKUMISEN TUEN/ 
KULJETUSPAVELUIDEN MYÖNTÄMISOHJEET 

SIILINJÄRVEN KUNTA 

 

  

      
      

Voimassa 2.5.2019 alkaen 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.4.2019 § 20, liite 2



 

 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISEN TUKI JA KULJETUSPAVELUT  

 

Sosiaalihuoltolain mukaisia liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät 

kykene itsenäisesti käyttämään julkisia joukkoliikennettä tai kutsu- ja palveluliikennettä 

sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka 

tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. 

Tuki voidaan myöntää henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vaikeavammaisten 

kuljetuspalveluihin tai eivät ole oikeutettuja kuljetuksiin tai niiden kustannusten 

korvaamiseen muuan lain nojalla. Ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuvia liikkumisen 

tapoja on esteetön ja toimiva joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne. 

Liikkumisen tuen määrästä ei ole laissa tarkempia säännöksiä. Tuen järjestäminen riippuu 

asiakkaan yksilöllisestä tarpeesta joka arvioidaan tekemällä kotikäynti tilanteen ja 

toimintakyvyn selvittämiseksi/arvioimiseksi. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on 

määrärahasidonnainen joka myönnetään kalenterivuodeksi kerrallaan.  

Kuljetuspalvelua myönnetään omalla paikkakunnalla tapahtuvaan asiointiin (kauppa, 
pankki, apteekki) ja virkistäytymiseen turvaamaan asiakkaan itsenäistä kotona 
selviytymistä. Kuljetuspalvelu ei ole tarkoitettu terveydenhuollon matkoihin, jotka tehdään 
esimerkiksi lääkärin määräämiin tutkimuksiin tai kuntoutukseen. Sosiaalihuoltolain mukaisia 
kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää terveydenhoidon, sairaanhoidon tai kuntoutuksen 
matkoihin, joiden korvaus perustuu sairasvakuutuslakiin tai korvaus näihin tulee 
vakuutusyhtiöltä. Näitä matkoja ovat esimerkiksi lääkäri-, hammaslääkäri-, laboratorio- ja 
terapiakäynnit, terveyden- ja sairaanhoitajan vastaanottokäynnit, apuvälineiden 
sovituskäynnit tai lääkärin määräämät tutkimus-, kuntoutus- ja hoitokäynnit. Mikäli 
taloudessa on käytössä auto ja sen käyttö on mahdollista asiointimatkoilla, ei kuljetustukea 
myönnetä. 

 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on ensisijaisesti tarkoitettu 

 

 kotona asuville, ei myönnetä asiakkaille jotka asuvat tehostetussa 
palveluasumisessa tai laitoshoidossa  

 vähävaraisille, asiakkaan tai asiakasperheen tulot ja varallisuus huomioidaan. 
Kuljetuspalvelua myönnättäessä noudatetaan tulo- ja varallisuusharkintaa. Tukea 
voidaan myötää hakijalle, kun eläketulot ovat pienet sekä hänen omaisuutensa ja 
talletuksensa katsotaan vähäisiksi. Tuloina ei huomioida omaishoidontukea, 
asumistukea tai rintamalisää. Eläkkeensaajan hoitotuki ja ylimääräinen rintamalisä 
otetaan huomioon. Tulorajoista on tiedot ohjeen lopussa. 

 

 pääsääntöisesti yli 75- vuotiaille ikääntyneille 

 asiakkaalle, joka olennaisesti hyötyy sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden 
myöntämisestä siten, että kotona asumista kyetään pitkittämään ja asiakkaan 
toimintakykyä ylläpitämään näillä tukitoimilla (esim. etäisyydet, puutteelliset julkiset 
liikenneyhteydet). 

 



 

 Kuljetustukea myönnetään yhdelle hakijalle taloutta kohden 

 Kuljetustukea saavalle asiakkaalle voidaan myöntää saattaja yksilökohtaisen 
harkinnan mukaan.  

 Asiakkaalle kuukaudessa myönnettävien matkojen määrä arvioidaan yksilöllisesti; 
enimmillään matkoja voidaan myöntää 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.   
Kuljetuspalvelumatkat myönnetään kuukausikohtaisesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta 
siirtää käyttämättä jääneitä matkoja seuraaville kuukausille käytettäväksi. Mikäli 
asiakas ei käytä hänelle myönnettyjä matkoja, menetetään mainitut matkat siltä 
kuukaudelta. 

 

 Kuljetuspalveluja toteuttavat samat kilpailutetut taksiyrittäjät kuin vammaispalvelulain 
mukaisesti myönnetyissä kuljetuspalveluissa.  

 Asiakkaalta peritään linja-autotaksan mukainen maksu, jonka asiakas maksaa 
taksiautoilijalle.  

 Mikäli taksimatkalla on kuljetuspalveluasiakkaan lisäksi toinen matkustaja, joka ei ole 
oikeutettu kuljetuspalveluun eikä ole saattaja, maksaa hän laskusta puolet.  

 Tarvittaessa kuljetuspalveluasiakkaalla on oikeus lyhyehköön pysähdykseen, 
esimerkiksi pikainen ennalta suunnittelematon käynti kaupassa, mikäli matkan oli 
alun perin ajateltu jatkumaan muuhun päätepisteeseen. Odotusaika kuljetusten 
välillä saa olla noin 15 minuuttia. Asiakkaalla on kuitenkin yhdensuuntaisen matkan 
aikana oikeus yhteen (1) matkan varrella olevaan korkeintaan kymmenen minuutin 
(10 min) maksuttomaan pysähdykseen. Pysähtyminen pidempiaikaista asiointia (yli 
10 min) varten keskeyttää yhdensuuntaisen matkan ja tämän jälkeen alkaa uusi 
matka. Etukäteen tiedossa olevasta pysähdyksestä on kuitenkin ilmoitettava aina 
matkaa tilattaessa, jotta pysäytys ei muiden mahdollisten asiakkaiden 
kuljetuspalveluiden yhdistelyn osalta aiheuta muutoksia suunniteltuihin aikatauluihin. 
Asiakas maksaa itse sallitun pysähdyksen ylittävän ajan. 
 

 Kuljetustukea saavan tulee asioida lähimmässä asiointikeskuksessa 
 

 Tulorajat kuljetustuen myöntämiselle 

Eläketulon tuloraja  
 

 

yksin asuva henkilö, brutto eläketulot alle 1 100 €/kk  
 

avio- tai avopuolisot, brutto eläketulot alle 2 200 €/kk  
 

 

Säästöt 
 
Tulona ei oteta huomioon asumistukea 
 

 

hakijan säästöjen määrä enintään 7 000 € 
 

avio- tai avopuolisot, säästöjen määrä enintään 
alle 

14000 €/kk 
 

 




