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1. Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun myöntäminen
Liikkumista tukevista palveluista säädetään sosiaalihuoltolain 23 §:ssä, jonka mukaan
esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen.
Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävien liikkumista tukevien palvelujen järjestämistapana voi olla






julkisen liikennevälineen käytön ohjaus ja ohjattu harjoittelu,
saattajapalvelu,
ryhmäkuljetus,
taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvien kohtuullisten kustannusten korvaaminen,
muu soveltuva tapa.

Kyseessä on määrärahasidonnainen palvelu ja kunta voi talousarviossaan määritellä
matkoihin oikeuttavat myöntämisperusteet; matkojen määrän ja pituuden sekä asiakkaalta perittävät maksut. Palvelua myönnetään kullekin kalenterivuodelle varattujen määrärahojen puitteissa.
Liikkumista tukevia palveluja myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin niille henkilöille,
jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman
tai muun toimintakykyä alentavan syyn vuoksi.
Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti:





Omassa kodissa asuville ikääntyneille henkilöille, jotka eivät toimintakyvyn alenemisen vuoksi kykene käyttämään julkista liikennettä.
Henkilöille, joilla on liikuntavaikeuksia tai pitkäaikaissairaudesta johtuvia toimintakyvyn aleneminen.
Haja-asutusalueella asuville henkilöille.
Vähävaraisille henkilöille.

Liikkumista tukevia palveluja ei myönnetä sellaisiin terveydenhuollon matkoihin, joihin voi
saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta (esim. lääkäri, laboratorio, röntgen, kuntoutus). Julkisen liikenteen puuttuminen asuinalueelta ei oikeuta saamaan liikkumista tukevia palveluja. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella asuvien osalta palveluliikenne on
ensisijainen liikkumista tukeva palvelu.

2. Matkaoikeus



Enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asuinkunnan alueella.
Mikäli asiakkaan lähin kuntakeskus sijaitsee toisen kunnan alueella yhdensuuntaisen
matkan pituus voi olla 20 kilometriä.
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Päätös on henkilökohtainen ja kyydissä saa olla saattaja, jos siitä on maininta päätöksessä.
Myönnetyt matkat ovat kuukausikohtaisia eikä käyttämättömiä matkoja voida siirtää
seuraaville kuukausille.

Asiointiajan ja saattajaoikeuden tarve arvioidaan hakemuksen perusteella. Asiointiaika
voi olla enintään 30 minuuttia yhdensuuntaisten matkojen välillä. Ylimenevästä asiointiajasta vastaa asiakas.

3. Asiakkaalta perittävä maksu
Asiakkaalta peritään linja-autoliikenteen mukainen, kulloinkin voimassaolevan taksan
suuruinen omavastuuosa, joka määräytyy kuljetun kilometrimäärän mukaan.

4. Tulo- ja varallisuusrajat
• Yhden henkilön taloudessa bruttotulot enintään 1 100 €/kk, varallisuus 5 000 euroa.
• Kahden henkilön taloudessa bruttotulot enintään 1 700 €/kk, varallisuus 10 000 euroa.
• Tuloihin lasketaan vuokratulot sekä pääoma- ja korkotulot.
• Varallisuutena ei huomioida omassa käytössä olevaa vakinaista asuntoa.
• Tuloina ei huomioida asumistukea, hoitotukea, rintamalisää, ylimääräistä rintamalisää
eikä omaishoidontukipalkkiota.

5. Sotainvalidit
Sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen haitta-aste on vähintään 20 %, myönnetään sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva kuljetuspalvelu ilman tulo- ja varallisuusharkintaa.

6. Hakemukset ja lisätiedot
Liikkumista tukevia palveluja haetaan siihen tarkoitetulla hakemuslomakkeella. Hakemuksen liitteet:
• Hakijan sekä samassa taloudessa asuvan henkilön tulo- ja varallisuustiedot.
• Selvitys taloudellisesta tilanteesta (tiliotteet kaikista tileistä ja tositteet bruttotuloista
esim. eläkepäätös).
• Viimeisin vahvistettu verotuspäätös erittelyosineen (myös mahdollisen kuolinpesän viimeisin vahvistettu verotuspäätös erittelyosineen).
• Ensimmäistä kertaa haettaessa lääkärin kirjoittama lausunto tai terveydenhuollon ammattihenkilön selvitys (ikäihmiset) hakijan vamman tai sairauden vaikutuksesta liikkumisja toimintakykyyn.
Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä
tehdään aina valituskelpoinen päätös asiakkaalle.
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Lisätiedot:
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen / ikäihmisten palvelut
Palvelupäällikkö
Marita Neiro
puh. 050 561 7731

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen / vammaispalvelut
Sosiaalityöntekijä
Piia Liinamaa
puh. 050 381 1683
Vs. sosiaalityöntekijä
Taina Holappa
puh. 050 403 4065
Sosiaaliohjaaja
Mira Karvonen
puh. 040 583 5377
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