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YLÖJÄRVEN KAUPUNKI  
PERUSTURVA/ HOITO- JA KUNTOUTUMISPALVELUT

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT 1.1.2017

KULJETUSPALVELUN PERUSTEET
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan kunnan on järjestettävä liikkumista tukevia
palveluja henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä
sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja
jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan
tarpeen vuoksi.

Sosiaalihuoltolaissa todetaan, että ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva
liikkuminen on esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne, mukaan lukien kutsu- ja
palveluliikenne. Yksilöllisiä kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka on oikeutettu
kuljetuksiin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain nojalla.

Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden
yhdistelmillä:
1) julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla
2) saattajapalveluna
3) ryhmäkuljetuksina
4) korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta
kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset
5) muulla soveltuvalla tavalla

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI
Kuljetuspalvelujen myöntäminen perustuu aina yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin.
Sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin on varattu perusturvan käyttösuunnitelmassa
erillinen määräraha, jonka puitteissa kuljetuspäätökset tehdään. Palvelutarpeen
arvioinnin tekee asiakkaan kanssa yhdessä geriatrian poliklinikan palveluohjaaja Eija
Moisio puh. 040 133 1446, eija.moisio@ylojarvi.fi, Ylöjärven terveyskeskus Mikkolantie
10, 33470 Ylöjärvi.

Sosiaalihuoltolain kuljetuspalvelun perusteena on, että kuljetus on asiakkaan kotona
selviytymisen kannalta välttämätöntä. Palvelua myönnetään ensisijaisesti ikäihmisille
asiointiin ja palveluiden piiriin pääsemiseksi. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä
selvitetään kuljetuspalvelun hakijan liikkumisen esteet, mahdollisuus käyttää julkisen
liikenteen palveluja sekä oman auton käyttö. Palvelubussi on ensisijainen silloin, kun
asiakas asuu palvelubussin asioimisalueella, bussin vakioreitin tai kutsuliikenteen
päässä.

KULJETUSPALVELUN HAKEMINEN JA PÄÄTÖS
Palveluohjaaja tekee asiakkaan kanssa kirjallisen kuljetuspalvelutarveselvityksen sekä
pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja päätöksen tekemisen tueksi.
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Kuljetuspalveluja hakeneet asiakkaat saavat kirjallisen viranhaltijapäätöksen matkojen
myöntämisestä.

KULJETUSPALVELUJEN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT
Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat seikat:
- miten kaukana palveluista hakija asuu
- onko hakijalla ajokorttia/autoa
- onko hakijalla läheistä, joka voi auttaa asioimiskäynneissä
- onko hakijalla mahdollisuutta julkisen liikenteen/palvelubussin käyttöön

Arvioinnissa otetaan myös huomioon hakijan taloudelliset mahdollisuudet hankkia
erilaisia kuljetuspalveluja. Ohjeellisena tulorajana tässä tapauksessa pidetään 1280
€/bruttotuloja/ kk yksin asuvalla henkilöllä ja 1850 €/ bruttotuloja/ kk pariskunnalla.

Palvelutarpeen ja asiakkaan kokonaistilanteen arvioinnissa voidaan päätyä myös
siihen, että hakijaa ohjataan toimintakykyyn liittyvien erityisten syiden vuoksi
hakemaan vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua.

MATKOJEN MÄÄRÄ
Sosiaalihuoltolain mukaisia yksilöllisiä matkoja voidaan myöntää enimmillään
kahdeksan (8) yhdensuuntaista matkaa/kk. Peruslähtökohtana on, että yksi matkoista
voi ulottua kaupungin rajojen ulkopuolelle.  Asiointi- ja virkistysmatkat tehdään
Ylöjärven kaupungin alueella. Asiointipaikkojen läheisyyden perusteella matkoja
voidaan Kurun suunnasta tehdä kuitenkin myös Parkanoon, Kihniöön, Ruovedelle ja
Virroille, Viljakkalan suunnasta Kyröskoskelle ja Hämeenkyröön ja Ylöjärven
Tamperetta lähellä olevilla alueilta myös Tampereen Lielahden alueelle. Käyttämättä
jääneitä matkoja ei voi siirtää seuraavalle kuukaudelle.

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja ei voi käyttää terveydenhuollon matkoihin.
Terveydenhuollon matkoilla tarkoitetaan lääkärin tai hammaslääkärin määräämiä
tutkimus- ja hoitokäyntejä, apuvälineiden sovituskäyntejä sekä sairaanhoitajan ja
terveydenhoitajan, fysioterapeutin sekä psykologin vastaanottokäyntejä.
Terveydenhuollon matkoihin luetaan kuuluvaksi myös kuntoutusmatkat.
Terveydenhuollon matkojen korvaus perustuu sairausvakuutuslakiin tai korvauksista
vastaa vakuutusyhtiö.

OHJAUS- JA NEUVONTA
Hakijat saavat palveluohjaajalta henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa kaikista
kuljetuspalveluista. Kuljetuspalvelupäätöksen liitteenä asiakkaalle toimitetaan erillinen
asiakasohje siitä, miten toimitaan matkoja tilatessa. Sosiaalihuollon matkat tilataan
Tampereen seudulla keskitetysti Tampereen logistiikkayhtiön kautta, samoin kuin
vammaispalvelujen matkat. Kukin asiakas saa oman asiakasnumeron tilauksia varten.
Terveydenhuollon matkoille on oma tilausnumeronsa.
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