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Kuljetuspalvelut
Kuljetuspalvelut tarkoittavat mahdollisuutta käyttää erityiskuljetusta, taksia tai invataksia
alennetulla hinnalla, joka vastaa julkisen liikenteen taksoja. Tuki on tarkoitettu henkilöille, jotka
eivät voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä tai Severi-palveluliikennettä.
Ensisijaisesti ikäihmisten kuljetuspalveluja arvioitaessa selvitetään mahdollisuus käyttää Severipalveluliikennettä. Palveluliikenne on kaikille avointa, mutta se on erityisesti suunnattu ikäihmisille
ja vammaisille. Palveluliikenne toimii Lapuan kaupungin alueella ns. kutsuohjaus-periaatteella.
Kuljetus tulee tilataan puhelimitse suoraan kuljettajalta. Palveluliikenne toimii viitenä päivänä
viikossa ma - pe klo 7.30 - 16.00 välisenä aikana. Palvelu toimii kotiovelta haluttuun
määränpäähän ja takaisin Lapuan kaupungin alueella.
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu
Kuljetuspalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää kuljetuspalvelua saavan henkilön
toimintamahdollisuuksia.
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnan järjestämien kotihoidon palveluiden
tukipalvelua (sosiaalihuoltoasetus 9 § 1 mom 2 kohta). Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu
on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa. Kuljetuspalveluun ei ole ehdotonta oikeutta, vaan palvelua
myönnetään käytettävissä olevan määrärahan rajoissa
Sosiaalihuoltona järjestettävä liikkumisen tuki on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kykene
itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai
muun vastaavanlaisen syyn perusteella ja joille tuki liikkumiseen on tarpeen jokapäiväiseen
elämään kuuluvien asioiden hoitamista varten. Liikkumisen tukea myönnetään asiointi- ja
virkistysmatkoihin lähinnä ikääntyneille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ikääntymiseen liittyvän
toimintakyvyn heikentymisen johdosta ja he eivät ole oikeutettuja vaikeavammaisten
kuljetuspalveluihin.
Myöntämisperusteiden kriteerit
● Kuljetuspalvelu myönnetään enintään kalenterivuodeksi kerrallaan.
● Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään erityisillä perusteilla, mikäli
asiakas terveydellisistä syistä johtuen ei kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä tai
asiointiliikennettä tai muuten selviydy asiointimatkoista eikä saa vammaispalvelulain
perusteella kuljetustukea.
● Kuljetuspalvelua myönnetään omalla paikkakunnalla tapahtuvaan asiointiin (kauppa,
pankki, apteekki) ja virkistäytymiseen turvaamaan asiakkaan itsenäistä kotona
selviytymistä.
● Kuljetuspalvelu ei ole tarkoitettu terveydenhuollon matkoihin, jotka tehdään esimerkiksi
lääkärin määräämiin tutkimuksiin tai kuntoutukseen.
● Kuljetuspalvelusta päätettäessä huomioidaan asiakkaan tai asiakasperheen tulot ja
varallisuus. Tukea voidaan myötää hakijalle, kun eläketulot ovat pienet sekä hänen
omaisuutensa ja talletuksensa katsotaan vähäisiksi. Tuloina ei huomioida

omaishoidontukea, asumistukea tai rintamalisää. Eläkkeensaajan hoitotuki ja
ylimääräinen rintamalisä otetaan huomioon. Ohjeellisena linjauksena tuen myöntämisessä
käytetään noin 1500 euron tulorajaa ja 15000 euron säästörajaa yhdeltä henkilöltä ja 2500
euron tulorajaa ja 25 000 euron säästörajaa pariskunnilta.
● Kuljetustukea saavalle asiakkaalle voidaan myöntää saattaja yksilökohtaisen harkinnan
mukaan.
● Asiakkaalle kuukaudessa myönnettävien matkojen määrä arvioidaan yksilöllisesti;
enimmillään matkoja voidaan myöntää 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Myönnetyt
matkat on käytettävä kyseisen vuoden aikana.
● Asiakkaalta peritään linja-autotaksan mukainen maksu, jonka asiakas maksaa
taksiautoilijalle.
● Kuljetuspalveluasiakkaan lisäksi saa kyydissä olla vain kuljetuspalvelupäätöksessä mainittu,
ja hyväksytty saattaja.
● Tarvittaessa kuljetuspalveluasiakkaalla on oikeus lyhyehköön pysähdykseen, esimerkiksi
pikainen ennalta suunnittelematon käynti kaupassa, mikäli matkan oli alun perin ajateltu
jatkumaan muuhun päätepisteeseen. Odotusaika kuljetusten välillä saa olla noin 15
minuuttia.
● Mikäli hakijalla tai hakijan taloudessa on mahdollisuus oman auton käyttöön, ei
kuljetuspalvelua myönnetä.

Sotainvalidit
Sosiaalihuoltolain liikkumisen tuki myönnetään kaikille vähintään 15 % sotainvalideille
Sotainvalideille myönnetään enintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Matkoista ei peritä
omavastuuosuutta.
Asumispalvelu asiakkaat
Mikäli hakija on tehostetussa ympärivuorokautisen asumispalvelujen piirissä, hakijalle voidaan
myöntää enintään 2 yhdensuuuntaista matkaa kuukaudessa.
Taksikortilla voi tehdä asiointi- ja virkistysmatkoja henkilön asuinkunnan alueella
Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki myönnetään hakemuksen perusteella.
Kokonaisarvio asiakkaan toimintakyvystä selvitetään palvelutarpeen kartoituksen avulla.
Palvelutarpeen arvioimiseksi tehdään pääsääntöisesti kotikäynti. Tarvittaessa voidaan pyytää
lääkärinlausunto toimintakyvystä, mutta sitä ei edellytetä hakemuksen liitteeksi.
Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen myöntämisestä ja kielteisestä päätöksestä tehdään
aina valituskelpoinen päätös asiakkaalle.
Hakemuksia ja lisätietoja saa palveluohjaajalta p. 044 4384127
Kuljetuspalvelua haetaan hakemuslomakkeella.

