
 

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET 
 

VEHMAAN KUNNASSA    alkaen 1.1.2020 

 

1. Kuljetuspalvelun tarkoituksena on mahdollistaa hakijan kotona asuminen, edistää 

toimintakykyä, selviytymistä ja sosiaalista osallisuutta.  

 

2. Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään 

julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn takia ja 

jotka tarvitsevat palvelua asioimiseen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi 

(SHL23§). 

Liikkumista tukevia palveluja voidaan myöntää henkilölle, joka ei saa liikkumiseen tukea 
muiden säädösten nojalla. Henkilöllä ei ole oikeutta vammaisuuden perusteella myönnettäviin 

kuljetuspalveluihin. Hakijan toimintakyky on pitkäaikaisesti alentunut sairauden, vamman tai 

ikääntymisen takia. 
 

3. Kuljetuspalvelun hakijalla tulee olla kotikuntalain mukainen kotipaikka Vehmaalla. 

  

4. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään vuosittaisen talousarviomäärärahan  

      puitteissa.  
 

5. Kuljetuspalvelun saaminen edellyttää vähävaraisuutta. Jos yksinäisen hakijan bruttotulot (veroja 

ei ole vähennetty) ylittävät 1200€ ja pariskunnan 1800€, tukea ei pääsääntöisesti myönnetä.  

Tuloina huomioidaan mahdolliset palkkatulot, kaikki eläketulot, eläkettä saavan hoitotuki ja 

mahdolliset omaisuuden tuotosta saatavat tulot. Myös hakijan varallisuus vaikuttaa tuen 

myöntämiseen.  

 
6. Hakijalta vaaditaan lääkärinlausunto terveydentilastaan/toimintakyvystään. Liikkumista tukevan 

palvelun perusteeksi ei riitä pelkästään julkisten kulkuneuvojen puute. 

 

7. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään yksilökohtaisen harkinnan  

      mukaan enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asiointi- ja virkistysmatkoihin   
Vehmaan  kunnan alueella. Matkoja voidaan myöntää harkinnan mukaan myös naapurikuntiin.  

 

8. Omavastuuosuus kultakin yhdensuuntaiselta matkalta on voimassa oleva kilometrimäärän 

mukainen joukkoliikenteen vakiovuorosta aikuiselta perittävä linja-autotaksa.  

 

9. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää matkoihin, jotka korvataan jonkun muun lain perusteella. Kela 

korvaa terveydenhuoltoon liittyvät matkat kuten lääkäri, hammaslääkäri, fysikaalinen hoito, 

terapia tai laboratoriokäynnit.  

 

10. Kuljetuspalvelun saajan on myös oltava matkan käyttäjä ja oltava matkalla mukana. 
Kuljetuspäätös on aina henkilökohtainen eikä tukea ei voi siirtää toiselle henkilölle.  

 

11. Kuukaudessa ei voi käyttää enempää kuin myönnetty määrä matkoja. Käyttämättä  

      jääneitä matkoja ei voi siirtää seuraavaan kuukauteen. Väärinkäytöksistä menettää oikeuden        

      kuljetuspalvelun käyttöön. 

 



12. Jos kuljetuspalveluita käytetään ohjeiden vastaisesti tai vilpillisesti, vahingon aiheuttaja on 

velvollinen korvaamaan kunnalle aiheuttamansa vahingon. Jos kortti katoaa tulee siitä ilmoittaa 
välittömästi palvelun myöntäjälle. Uuden kortin hankkimisestä peritään asiakkaalta siitä 

syntyvät kulut. 

 

13. Korttia ei saa antaa kuljettajalle säilytettäväksi. 

 

14. Kuljetuspalvelupäätös pyritään tekemään mahdollisimman pian, mutta päätös tulee viimeistään 

kolmen kuukauden sisällä. 

 

 

Hakeminen 

 
Kuljetuspalvelua haetaan kuljetuspalvelulomakkeella, jonka voi noutaa kunnan 

yhteispalvelupisteestä tai tulostaa Vehmaan kunnan nettisivuilta.  

 

 

Liitteet 

 

Liitteeksi tarvitaan lääkärin kirjoittama lausunto hakijan vamman tai sairauden vaikutuksista 

liikunta- tai toimintakykyyn sekä tiedot eläkkeiden bruttomääristä, vuokra-, korko- ym. tuloista.  

 

 
Hakemuksen palautus: 

 

Avopalveluohjaaja 

Margareetantie 15 

23210 Vehmaa 

 


