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Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun
myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet
Utsjoen kunnassa 1.7.2022 alkaen
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1. Yleistä
Kuljetuspalvelua on mahdollista saada vammaispalvelulain tai
sosiaalihuoltolain perusteella. Tämä ohjeistus koskee sosiaalihuoltolain
mukaista kuljetuspalvelua. Tavoitteena on toteuttaa sosiaalihuoltolain
tarkoitusta hyvinvoinnin edistämisestä ja ylläpitämisestä sekä
eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjumisesta ja vähentämisestä.
Sosiaalihuoltolain 23§:n mukaan liikkumista tukevia palveluja voidaan
järjestää kaiken ikäisille henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti
käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun
toimintakykyä alentavan syyn takia. Kuljetuspalvelulla tuetaan esimerkiksi
kotona asumista, omaa elämänhallintaa sekä sosiaalisen elämän
ylläpitämistä. Sosiaalihuoltolain liikkumista tukevaa kuljetuspalvelua
voidaan siis myöntää asiointi- ja virkistysmatkoihin henkilöille, jotka eivät
kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden,
vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn vuoksi.
Kuljetuspalvelua myönnetään yleensä vain oman kylän alueella tapahtuviin
matkoihin. Erityistapauksissa ja työntekijän kanssa sopimalla matkat voivat
ulottua pidemmälle oman kunnan alueella tai viereiseen kuntaan.
2. Myöntämisperusteet 1.7.2022 alkaen
Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti ja hakemus osoitetaan
avopalvelunohjaajalle. Hakemuksen liitteeksi toimitetaan myös henkilöä
koskeva tuloselvitys, sillä tuki on harkinnanvarainen ja tulosidonnainen
etuus.
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää, jos
seuraavat perusteet täyttyvät:
- Hakijalla on kotikuntalain mukainen kotipaikka Utsjoella.
- Hakijalla on alentunut toimintakyky esimerkiksi sairauden tai
ikääntymisen vuoksi.
- Hakijalla on perusteltavat syyt miksi ja mihin tarkoitukseen hakee
kuljetuspalvelua.
- Hakija ei saa kulkemiseen muuta tukea (kela, vakuutusyhtiö tai muu
vastaava).
- Hakija ei ole laitoshoidossa.
- Jos taloudessa on auto käytössä, kuljetuspalvelua ei pääsääntöisesti
myönnetä.
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- Yksinasuvan hakijan bruttotulot ovat 1250 euroa tai alle kuukaudessa ja
säästöt enintään 4000 euroa. Kahden hengen taloudessa tuloraja on
2200 euroa ja säästöt enintään 8000 €. (Tulorajat eivät koske
reittitakseihin myönnettyjä kuljetuspalveluita).
- Kuljetuspalvelua myönnetään pääsasiassa 65 vuotta täyttäneille.
3. Päätös kuljetuspalvelusta
Päätöksen asiakkaan oikeudesta vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain
mukaiseen kuljetuspalveluun tekee avopalveluohjaaja. Avopalveluohjaaja
arvioi henkilön toimintakykyä ja kuljetuspalveluiden tarvetta.
Päätöksenteossa huomioidaan asiakkaan yksilölliset tarpeet
kuljetuspalvelun järjestämistavan osalta.
Kuljetuspalveluita voidaan myöntää 4-8 yhdensuuntaista matkaa
kuukaudessa. Mikäli asiakkaalla katsotaan olevan oikeus kuljetuspalveluun,
palvelu myönnetään hakemiskuukauden alusta alkaen. Päätös oikeudesta
kuljetuspalveluun tehdään enintään sen vuoden loppuun asti.
Asiakas saa hakemukseensa kirjallisen viranhaltijapäätöksen,
muutoksenhakuohjeen sekä ohjeen kuljetuspalvelun käyttämisestä.

4. Kuljetuspalvelu
Kuljetuspalvelua myönnetään ensisijaisesti sovittuihin reittitakseihin. Jos
asiakkaalla on mahdollisuus käyttää julkista liikennettä, kuljetuspalvelua ei
myönnetä.
Kuljetuspalvelusta peritään linja-autotaksan mukainen omavastuuosuus
sekä meno- että paluumatkalta. Odotusaika korvataan vain siinä
tapauksessa, että se tulee edullisemmaksi kuin toisen tai saman taksin
paikalle tilaaminen paluumatkaa varten. Jos asiakas tarvitsee apua
asioinnissa tai kaupassa taksikuskilta, kirjataan se asiakkaan
kuljetuspalvelupäätökseen. Asiakkaalla on myös mahdollisuus ottaa kyytiin
mukaan yksi saattaja.
Kuljetuspalveluja saavan tai hänen asioitaan hoitavan henkilön on
ilmoitettava välittömästi Utsjoen kunnan avopalveluohjaajalle kaikista
kuljetuspalveluun liittyvistä muutoksista, kuten osoitteen tai kotikunnan
muuttumisesta, toimintakyvyn muutoksista, pitkäaikaishoitoon
siirtymisestä tai kuljetuspalvelutarpeen lakkaamisesta. Avopalvelun ohjaaja
arvioi, edellyttääkö muutos kuljetuspalvelupäätöksen tarkistamista.
Kotikunnan muuttuessa kuljetuspalvelua haetaan uudesta kotikunnasta.
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Kaikki sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelupäätökset tarkastetaaan
1.7.2022 lukien.

