Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista
tukevien palvelujen soveltamisohjeet Sosiaalija terveyspiiri Helmessä 1.3.2020 alkaen

Hyväksytty perusturvalautakunnassa 18.2.2020 §
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1. Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien
palvelujen myöntämisperusteet
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 23 § mukaisia yksilöllisiä liikkumista tukevia
palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään
julkista liikennevälinettä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen
toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka eivät ole vammaispalvelulain
tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisia.
Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat tarveharkintaisia ja
määrärahasidonnaisia. Matkustaja maksaa kyydistä kulloinkin voimassa olevan
linja-auto taksan mukaisen maksun.
Sosiaalihuoltolain mukaista tukea haetaan erillisellä hakemuskaavakkeella.
Päätösasiaa valmistelee ja kuljetustuen myöntää sosiaaliohjaaja talousarvioon
varattujen
määrärahojen
puitteissa.
Tarvittaessa
voidaan
käyttää
moniammatillista työryhmää.

2. Liikkumista tukevien palvelujen myöntämiskriteerit
-

Hakijalla on pitkäaikaisia liikkumisvaikeuksia, jotka johtuvat hänen
toimintakykynsä alenemisesta (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen), mutta
hakija ei ole liikkumisen suhteen vaikeavammainen. Myös muistihäiriö voi
olla peruste liikkumista tukevien palvelujen myöntämiselle.

-

Liikkumista tukevat palvelut mahdollistavat hakijan kotona asumisen,
edistävät toimintakykyä, selviytymistä ja sosiaalista vuorovaikutusta.

-

Hakijan liikkuminen ei riittävästi mahdollistu omaisten tai läheisten
kuljetusavulla.

-

Tukea myönnetään pääsääntöisesti ikäihmisille, joilla on kotikuntalain
mukainen kotikunta Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella (Haapavesi tai
Pyhäntä), jossa hän tosiasiallisesti asuu.

-

Kuljetustukea myönnetään vain oman asuinkunnan alueelle.
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-

Tukea myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin turvaamaan asiakkaan
itsenäistä kotona selviytymistä. Tukea myönnettäessä huomioidaan hakijan
sairauden / toimintakyvyn heikkenemisestä johtuvat liikkumisvaikeudet,
joiden vuoksi hän ei pysty käyttämään asiointiin joukkoliikennettä
(koulukyydit, julkiset liikenneyhteydet).

-

Tukea myönnettäessä huomioidaan
kuljetusapua omaisilta/läheisiltä.

-

Yksilöllisen tarpeen mukaan asiakkaalle voidaan myöntää saattaja, jolloin
saattajalta ei mene omavastuuosuutta. Saattajasta tulee olla merkintä
taksikortissa.

-

Kuljetustuen tarvetta arvioidessa otetaan huomioon muiden palvelujen
kokonaisuus (esim. kotihoidon palvelut, ateriapalvelu)

-

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea voidaan myöntää vain yhdelle
hakijalle taloutta kohden.

-

Kuljetustuki myönnetään määräajaksi korkeintaan kahden vuoden ajalle.
Päätös voidaan kuitenkin tarkistaa milloin tahansa asiakkaan olosuhteiden
muuttuessa.

-

hakijan

mahdollisuudet

saada

Kuljetuspalveluna myönnetään enintään 8 yhdensuuntaista matkaa
kuukaudessa (eli 4 meno-paluumatkaa kuukaudessa).

-

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ei korvaa taksin odotteluaikaa. Matkan alussa
tai sen pääteosoitteessa tapahtuva odottelu ei sisälly matkan hintaan, vaan
asiakas maksaa odottelun itse.

-

Myönnetyt matkat tulee käyttää kalenterikuukauden aikana, eikä niitä voi
siirtää seuraaville kuukausille.

-

Kuljetuspalvelusta päätettäessä huomioidaan hakijan tai hakijaperheen tulot
ja varallisuus. Tuen saaminen edellyttää vähävaraisuutta.
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3. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun ohjeelliset
tulo- ja varallisuusrajat ovat
-

Yksinasuva: alle 1 100 €/kk (brutto) tai kaikkien tilien saldot yht. alle 7 000
€.

-

Avio- tai avopuolisot: alle 2 200 €/kk (brutto) tai kaikkien tilien saldot yht. alle
14 000 €.

-

Tulot huomioidaan Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun
asetuksen luvun 6 mukaan, jossa säädetään maksukykyä määriteltäessä
huomioon otettavat tulot kotona annettavassa palvelussa.

-

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää
terveydenhoidon -, sairaanhoidon - tai kuntoutuksen matkoihin, joiden
korvaus perustuu sairasvakuutuslakiin tai korvaus näihin tulee
vakuutusyhtiöltä. Näitä matkoja ovat esimerkiksi lääkäri-, laboratorio- ja
terapiakäynnit.

-

Tukea ei myönnetä asumispalvelujen tai laitoshoidon asiakkaille.

4. Palvelusuunnitelma ja asiakkuusprofiili
Asiakkaalle
laaditaan
henkilökohtaiseen
tarpeeseen
perustuva
palvelusuunnitelma, johon kirjataan liikkumista tukevien palvelujen tarve.
Yleisistä soveltamisohjeista voidaan poiketa yksilöllisistä syistä, siten kuin
palvelusuunnitelmassa todetaan.

5. Olosuhteiden muutokset
Kuljetuspalveluja saavan henkilön on ilmoitettava päätöksen tehneelle
viranhaltijalle kaikista muutoksista (esim. toimintakyvyn muutokset,
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yhteystietojen muutokset, muutto toiselle paikkakunnalle, pitkäaikaishoitoon
siirtyminen). Kuljetuspalvelupäätös tarkistetaan, jos muutokset sitä edellyttävät.
Kun asiakkaan kuljetuspalvelujen tarve on lakannut, kuljetuspalvelupäätös
lakkautetaan ja taksikortti palautetaan Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen
sosiaalitoimistoon sosiaaliohjaajalle.

6. Lisätiedot
Yhteystiedot kuljetustukihakemuksesta
www.sotehelmi.fi/tukipalvelut-omaishoidontuki
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