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Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun kriteerit 1.8.2018 
alkaen  

 
1. TAVOITE  
  Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tarkoituksena on tukea 

mahdollisuuksia, etenkin vanhusten, elää itsenäisesti kotona ja vahvistaa 
sosiaalisen verkon ylläpitoa. Kuljetuspalvelumatkojen tarkoituksena on 
auttaa asiakkaita hoitamaan päivittäisiä asioita itsenäisesti ja ylläpitää 
sosiaalista kanssakäymistä. 

 
2. MYÖNTÄMISPERUSTEET 

 
 Kuljetuspalvelua myönnetään Raaseporin kaupungissa asuville henkilöille, 

joiden toimintakyky on alentunut. Kuljetuspalvelua myönnettäessä 
huomioidaan myös seikat kuten etäisyys eri palvelumuotoihin, 
liikenneyhteydet, hakijan verkosto sekä hakijan taloudellinen tilanne.  

  
 Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tuloraja yksinelävälle on 

1 355 euroa brutto/kuukausi sekä enint. 6 000 euron säästöt.  Kahden 
henkilön talouden tuloraja on 2 260 euroa brutto/kuukausi sekä enint. 
10 000 euron säästöt.  Bruttotuloksi ei katsota asumistukea, 
rintamamieslisää, vammais- tai hoitoavustusta. 

   
 Yli 65-vuotiaille kuljetuspalvelua myönnetään harkinnanvaraisesti siten, 

että katsotaan asiakkaan yksilökohtaista kokonaistilannetta ja arvio ei ole 
sidottu tulorajoihin. 

 
3. TARVEHARKINTA 
 

Arvio kuljetuspalvelutarpeesta perustuu asiakkaan elämäntilanteeseen, 
elinympäristöön, taloudelliseen tilanteeseen ja asiakkaan vamman tai 
sairauden aiheuttamien toimintaesteiden kartoitukseen.  
 

 Arvioitaessa asiakkaan kuljetuspalvelutarvetta selvitetään myös hakijan 
kyky ja mahdollisuudet käyttää joukkoliikennettä. 

 
 Lääkärin tai muun terveys- tai sosiaalihuollon asiantuntijan lausuntoa 

käytetään tukena tehtäessä päätöstä kuljetuspalvelusta.  
 
Päätöstä varten päätöksen tekijä tukeutuu moniammattilaiseen 
työryhmään. 

 
4. KULJETUSPALVELUN KATTAVUUS 
 

 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnan harkinnanvaraista 
toimintaa ja kuljetuspalvelua myönnetään käytettävissä olevan 
määrärahan puitteissa. 
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  Kuljetuspalvelua myönnetään korkeintaan kahdeksan (8) yhdensuuntaista 

matkaa kuukaudessa vapaa-aika-, asiointi- ja virkistysmatkoihin. Matkat 
tehdään Raaseporin kaupungin sisällä.  
Omavastuu on 5,00 euroa yhdeltä kertamatkalta.  
Yhdensuuntaisen matkan enimmäishinta on 30 euroa, sen jälkeen 
kuljetuspalvelun käyttäjä vastaa itse loppukustannuksista. 

 
  Maksua odotusajasta ei yleensä suoriteta. Edestakaisella matkalla 

matkustaja voi käydä korkeintaan kolmessa paikassa, jotka ovat lähellä 
toisiaan. 

 
Kuljetuspalvelu tehdään taksimatkoina. Sosiaalitoimisto lähettää taksikortin 
henkilölle, jolle on myönnetty kuljetuspalvelu. Taksikortti on 
henkilökohtainen.  

  Henkilölle, jolle on myönnetty kuljetuspalvelua, lähetetään erilliset ohjeet 
taksikortin käytöstä. 

   
 Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei saa käyttää sairaala-, 

terveyskeskus-, poliklinikka- tai kuntoutusmatkoihin. Ne korvataan muun 
lainsäädännön mukaisesti (esim. Kela, vakuutusyhtiö). 

 
5. HAKEMUSMENETTELY 

 
  Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta tehdään 

kirjallisesti ja jätetään sosiaalitoimistoon. Hakemuslomake on kaupungin 
kotisivulla. Niitä saa myös sosiaalitoimistosta tai seniorineuvonnasta. 
Hakemuksesta tulee ilmetä, miksi hakija tarvitsee kuljetuspalvelua.  
 

  Hakemukseen liitetään lääkärintodistus sekä todistus bruttotuloista ja 
säästöistä. 

 
6. PÄÄTÖKSENTEKO 
 
  Päätöksen kuljetuspalvelusta tekee viranhaltija. Asiakas saa kirjallisen 

päätöksen sekä muutoksenhakuohjeet. 
  Kuljetuspalvelua myönnetään hakemuskuukautta seuraavan kuukauden 

alusta. 
 
7. MUUTTUNEET OLOSUHTEET 
  
  Kuljetuspalvelua saavan on ilmoitettava sille kaupungin toimipisteelle, joka 

hoitaa hänen kuljetuspalveluasioitaan kaikista muutoksista (esim. 
toimintakyvyn muutoksista, muutoksista yhteystiedoissa, muutosta toiselle 
paikkakunnalle jne.).  

  Kun asiakkaan kuljetuspalvelun tarve loppuu, päätös kuljetuspalvelusta 
raukeaa. 

 
8. VOIMAANTULO 

Nämä kriteerit astuvat voimaan 1.8.2018. 


