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Hyväksytty perusturvalautakunnassa 17.1.2017
SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN SOVELTAMISOHJEET
PYHÄNNÄN KUNNASSA
Tämä toimintaohje tulee voimaan 1.1.2017 alkaen.
Kuljetuspalvelun laajuus
Sosiaalihuoltolain 30.12.2014/1301 23 §:n kuljetuspalvelu on perusturvalautakunnan harkinnanvaraista toimintaa. Kuljetuspalvelua myönnetään 2 - 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asiointi- ja virkistysmatkoihin pääsääntöisesti asuinkunnan alueella. Asuinkunnan ulkopuolelle suuntautuvien matkojen tarve tulee arvioida yksilökohtaista harkintaa käyttäen. Jos tuen hakija asuu lähellä toisen kunnan rajaa, on taloudellisempaa, että hän käyttää lähimmän taajaman palveluita. Kuljetuspalvelun saaja voi halutessaan käyttää matkat kertaluonteisesti
asuinkunnan ulkopuolelle suuntautuvaan matkaan. Tästä tulee neuvotella sosiaalijohtajan kanssa.
Kyläkeskuksessa asuville myönnetään 2 - 4 yhdensuuntaista matkaa.

Myöntämisen perusteet Hakijalla tulee olla kotikuntalain mukainen kotipaikka Pyhännällä.
Kuljetuspalvelua voidaan myöntää hakemuksesta sellaiselle henkilölle
• joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla
• jolla on suuria vaikeuksia liikkumisessa, ja joka ei voi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttomia vaikeuksia, mutta ei ole
vaikeavammainen
Kuljetuspalvelua myönnetään pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille ja erityisryhmille. Mikäli henkilö on vammaisuuden perusteella oikeutettu
vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalvelutukeen, hän ei voi saada
kuljetuspalvelutukea sosiaalihuoltolain perusteella. Sosiaalihuoltolain
mukaista kuljetuspalvelua ei voi käyttää sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka- tai kuntoutusmatkoihin. Ne korvataan muun lainsäädännön
(esim. KELA:n) mukaisesti. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää myös
asumispalveluiden tai laitoshoidon asiakkaille, jos asumispalveluyksikön tai laitoksen kuljetuspalvelut eivät ole riittäviä.
Palvelua myönnettäessä ja matkojen määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan sosiaalinen ja taloudellinen tilanne sekä lääkärinlausunnolla kuvattu liikkumis- ja toimintakyky. Kuljetuspalvelua myönnettäessä käytetään tulo- ja varallisuusharkintaa. Asiakkaan tulee antaa selvitys tuloistaan ja pankkitilivaroistaan. Lääkärinlausunto ei saa olla
kuutta kuukautta vanhempi. Mikäli hakija on kotisairaanhoidon säänPalvelukeskus Nestori
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nöllinen asiakas, myös kotisairaanhoitajan lausunto asiakkaan liikkumis- ja toimintakyvystä on riittävä.
Taloudellisen tilanteen arvioinnissa noudatetaan tulorajaa, joka on yksin asuvalla 1000 €/brutto/kk ja pariskunnalla 2000 €/brutto/kk.
Varallisuus huomioidaan siten, että pankkitalletukset voivat yksin asuvalla olla enintään 5000 euroa ja parisuhteessa asuvilla yhteensä
10 000 euroa. Tulo- ja varallisuusrajoista voidaan poiketa perustellusta
syystä, jos kuljetuspalvelun saaminen on välttämätöntä asiakkaan terveydellisen tilanteen perusteella.
Tulot huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain asetuksen luvun 6 mukaan, jossa säädetään maksukykyä
määriteltäessä huomioon otettavat tulot. Lain mukaan huomioon otettavia tuloja ovat mm. palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat,
kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.
Oman auton vaikutus
Kuljetuspalvelun järjestäminen riippuu, millaista kuljetuspalvelua asiakkaan vamma tai sairaus edellyttää. Tukea myönnettäessä huomioidaan hakijan mahdollisuudet saada apua omaisilta tai läheisiltä. Mahdollisuus käyttää omaa autoa ei rajaa asiakasta kuljetuspalvelun ulkopuolelle, mutta se voi vaikuttaa myönnettävien matkojen määrään. Hakijan tulee antaa selvitys perheen tai oman auton käytöstä hakemuslomakkeessa.
Hakemusmenettely
Kuljetuspalveluja haetaan kirjallisesti kuljetuspalvelujen hakemuslomakkeella. Hakemuksen täyttää hakija itse tai hänen valtuuttamansa
henkilö.
Tarvittavat liitteet:
• lääkärinlausunto, jossa on yksityiskohtainen kuvaus liikkumis- ja
muusta toimintakyvystä.
• tuloselvitys hakijan ja puolison tuloista (avio- tai avopari, rekisteröity parisuhde)
Kuljetuspalveluiden tarpeen arviointi
Kuljetuspalveluiden tarpeen arviointi perustuu asiakkaan elämäntilanteeseen, elinympäristöön ja hänen sairaudestaan tai vammastaan aiheutuvan toimintarajoitteen kartoittamiseen. Tarvittaessa kuljetuspalveluiden tarvetta arvioidessa tehdään kotikäynti.
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Lääkärintodistuksella osoitetaan vamma tai sairaus, joka rajoittaa hakijan liikkumismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia käyttää liikkumisessaan julkisia liikennevälineitä ja palveluliikennettä.

Päätöksenteko
Päätöksen kuljetuspalveluista tekee sosiaalijohtaja. Päätöksentekijä
käyttää tukenaan moniammatillista työryhmää (SAS). Asiakas saa kirjallisen päätöksen muutoksenhakuohjeineen.
Kuljetuspalvelupäätös on voimassa kalenterivuosittain. Tukea myönnetään hakemisesta seuraavan kuukauden alusta. Ennen tuen myöntämistä käytettyjä matkoja ei korvata.
Yhdensuuntainen matka
Yhdensuuntainen matka on matka, joka päättyy eri osoitteeseen, kuin
mistä se on alkanut. Paluu on toinen yhdensuuntainen matka.
Omavastuuosuus
Asiakas maksaa omavastuuosuuden kuljetuksen yhteydessä ajoneuvon
kuljettajalle.
Omavastuuosuutena peritään linja-autotaksan mukainen maksu.
Olosuhteiden muutokset
Tuki tarkistetaan aina, kun asiakkaan olosuhteet muuttuvat. Kuljetuspalvelua saavan henkilön on ilmoitettava päätöksentekijälle kaikista
muutoksista, esim. muutto toiselle paikkakunnalle, liikkumiskyvyn
muutokset, pysyvään laitoshoitoon siirtyminen tai tulojen muutokset.
Kun asiakkaan kuljetuspalvelujen tarve on lakannut, kuljetuspalvelupäätös lakkautetaan.
Sitoumus
Kuljetuspalvelupäätöksen saaja sitoutuu käyttämään palvelua saamansa
päätöksen ja ohjeiden mukaisesti. Pyhännän kunta seuraa kuljetuspalveluiden käyttöä. Jos palvelua käytetään ohjeiden vastaisesti, on seurauksena kuljetuspalvelun keskeyttäminen tai lakkauttaminen. Ohjeiden vastaisen tai vilpillisen toiminnan seurauksena korvatut matkakustannukset peritään takaisin.
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