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SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN LIIKKUMISTA TUKEVAN PALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2018
ALKAEN
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
 liikkumisen tukeminen voi olla osa muuta palvelua esimerkiksi: kotihoidon asiointiapu,
omaishoidon tuki, vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu, asumisenohjaus,
palveluasuminen.
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, pitkäaikaissairaille henkilöille, jotka eivät toimintakyvyn
alenemisen vuoksi kykene käyttämään julkista liikennettä
 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. Siun Soten alueella
Noutopoika-palvelu tai muu palveluliikenne ovat ensisijaisia liikkumista tukevia palveluja.
Matkaoikeus
 enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asuinkunnan alueella. Matkan pituus voi
olla korkeintaan 20 kilometriä.
Asiointiajan ja saattajaoikeuden tarve arvioidaan hakemuksen perusteella. Asiointiaika voi olla enintään 45
minuuttia, ylimenevästä asiointiajasta vastaa asiakas.
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Asiakkaalta perittävä maksu
 asiakkaalta peritään linja-autoliikenteen kulloinkin voimassaolevan vakiovuorotaksan suuruinen
omavastuuosa, joka määräytyy kuljetun kilometrimäärän mukaan (esim.1.7.2014 vahvistettu taksa
6 kilometriin saakka on 3,30 €).
Tulo- ja varallisuusrajat vuonna 2018
 yhden henkilön taloudessa nettotulot enintään 1100 €/kk, varallisuus 6000 euroa
 kahden henkilön taloudessa nettotulot enintään 2000 €/kk, varallisuus 10 000 euroa
 varallisuutena ei huomioida omassa käytössä olevaa vakinaista asuntoa
 tuloina ei huomioida asumistukea, hoitotukea, rintamalisää, ylimääräistä rintamalisää eikä
omaishoidontukipalkkiota
Sotainvalidit ja rintamaveteraanit
 sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen haitta-aste on vähintään 10 %, myönnetään
sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva kuljetuspalvelu ilman tulo- ja varallisuusharkintaa.
 sotainvalideille, jotka ovat vammautuneet vuosien 1939-1945 talvi- ja jatkosodan aikana ja joiden
haitta-aste on 10 %, myönnetään sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva kuljetuspalvelu
ilman tulo- ja varallisuusharkintaa.
 Rintamaveteraaneille voidaan myöntää liikkumista tukeva palvelu kotona asumisen tukemiseksi
ilman tulo- ja varallisuusharkintaa.
Liikkumista tukevia palveluja haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella tai sähköisellä hakemuksella
Hakemuksen liitteet
 hakijan sekä samassa taloudessa asuvan henkilön tulo- ja varallisuustiedot:
 selvitys taloudellisesta tilanteesta (tiliotteet kaikista tileistä ja tositteet nettotuloista esim. eläkepäätös),
 viimeisin vahvistettu verotuspäätös erittelyosineen (myös mahdollisen kuolinpesän viimeisin
vahvistettu verotuspäätös erittelyosineen),
 ensimmäistä kertaa haettaessa lääkärin kirjoittama lausunto hakijan vamman tai sairauden vaikutuksesta liikkumis- ja toimintakykyyn.
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