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SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET 

ENONTEKIÖN KUNNASSA 

 

1. Tavoite 

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tarkoitus on tukea ensisijaisesti 

ikääntyneiden ihmisten kotona pärjäämistä sekä vahvistaa pitkäaikaishoidossa olevien 

ihmisten sosiaalisten verkostojen säilymistä. Kotona pärjäämisen tavoitetta palvelevat 

myös Sosiaalihuoltolain nojalla myönnetyt matkat lyhytaikaishoitoon Luppokotiin.  

Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu auttamaan asiakkaan itsenäistä suoriutumista, 

tukemaan omatoimista  asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. 

  

2. Kuljetuspalvelun laajuus 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu kuuluu kunnan järjestämien kotipalveluiden 

tukipalveluihin (ShA 9 § 2 mom). Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on 

kunnalle harkinnanvaraista toimintaa ja kuljetuspalveluja myönnetään käytettävissä 

olevan määrärahan puitteissa. Perusturvalautakunta varaa palveluun määrärahan 

tiedossa olevan tarpeen perusteella. Mikäli määräraha osoittautuu liian pieneksi, 

perusturvalautakunta päättää, voidaanko määrärahaa lisätä talousarvioraamin sisältä. 

Jos tämä ei ole mahdollista, uusia asiakkaita ei oteta.  

 

Kuljetuspalveluja myönnetään 2-8 yhdensuuntaista taksimatkaa kuukaudessa 

yksilölliseen tarpeeseen perustuen.  Kuljetuspalvelumatkoilla tulee käyttää 

palvelupäätökseen kirjattua taksiyrittäjää. Taksimatkojen tulee tapahtua pääsääntöisesti  

kunnan rajojen sisäpuolella. Mikäli matkat ulottuvat  kunnan rajojen ulkopuolelle ja 

esim. naapurimaihin, niistä sovitaan erikseen ja sopimukset kirjataan hoito- ja 

palvelusuunnitelmaan.  

 

Sosiaalihuoltolain mukaisena kuljetuspalveluna myönnetään myös matkat 

lyhytaikaishoitoon Luppokotiin mikäli asiakas tai hänen omaisensa eivät pysty matkaa 

lyhytaikaishoitoon järjestämään.  

 

3. Kuljetuspalvelun myöntämisperusteet 

Hakijalla tulee olla kotikuntalain mukainen kotipaikka Enontekiöllä. Palvelun 

myöntäminen perustuu asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Palvelua 

myönnettäessä ja matkojen määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan sosiaalinen, 

taloudellinen ja terveydellinen tilanne.  

 



Kuljetuspalveluja voidaan myöntää hakemuksesta sellaiselle henkilölle, joka ei saa 

kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla (esim. vammaispalvelulaki) ja jolla on 

suuria vaikeuksia liikkumisessa, mutta jolla ei kuitenkaan ole ehdotonta estettä käyttää 

yksin julkisia joukkoliikennevälineitä. 

 

Mikäli hakijan asuinkylältä tulee kuljetus (linja-auto, kutsutaksiliikenne, koulukuljetus)  

asiointikylälle ja takaisin ja hakijan arvioidaan voivan käyttää toimintakykynsä 

perusteella näitä kuljetuspalveluja, sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei 

myönnetä, vaan hakija ohjataan käyttämään kutsutaksia ja muita julkisia 

liikenneyhteyksiä. 

 

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei voi käyttää sairaala-, terveyskeskus-, 

poliklinikka tai kuntoutusmatkoihin. Ne korvataan muun lainsäädännön (esim. 

Kela,vakuutusyhtiö) perusteella. Matkaa sosiaalihuollon laitokseen Luppokotiin ei 

korvata sairausvakuutuslain nojalla. Matkaan Luppokotiin esim. lyhytaikaishoitoon 

voidaan myöntää Sosiaalihuoltolain mukaisena kuljetuspalveluna, jos asiakas ei 

omaistensa avulla pysty matkaa järjestämään ja mikäli edellytykset Sosiaalihuoltolain 

mukaiseen kuljetuspalveluun täyttyvät. 

 

Kuljetuspalvelua myönnetään taloudellista tarveharkintaa käyttäen siten, että 

kuljetuspalvelua ei voi saada henkilö, jonka bruttokuukausitulot ovat yhden henkilön 

taloudessa yli 1300 € ja kahden henkilön taloudessa yli  2000 €. Tuloihin lasketaan 

mukaan pääoma- ja korkotulot. Hoitotukea, asumistukea ja rintamalisää ei oteta 

huomioon. 

 

Hakijan säästöt huomioidaan siten, että mikäli hakijalla on säästöjä yli 10 000 euroa, 

kuljetuspalvelua ei voi saada. 

 

3.2  Oman auton vaikutus 

Mahdollisuus käyttää omaa autoa ei rajaa kuljetuspalvelun hakijaa kuljetuspalvelun 

ulkopuolelle. Se voi kuitenkin vaikuttaa myönnettävien matkojen määrään. Hakijan 

tulee antaa kirjallinen selvitys perheen tai oman auton käytöstä 

kuljetuspalveluhakemuksen yhteydessä. 

  

 

4. Hakumenettely 

Kuljetuspalveluja haetaan kirjallisesti ”ilmoitus sosiaalipalvelujen tarpeesta” 



hakemuslomakkeella, joka osoitetaan sosiaalitoimistoon. Hakemuksen tekee hakija itse, 

laillinen edustaja  tai valtakirjalla valtuuttettu  henkilö. 

 

Hakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet: 

- Lääkärin kirjoittama lausunto tai muu luotettava selvitys hakijan vamman tai sairauden 

vaikutuksesta liikkumis- tai muuhun toimintakykyyn ja kuvaus hakijan toimintakyvystä. 

- Tuloselvitys hakijan ja puolison tuloista. (Pankin selvitys säästöistä tai kopiot kaikkien 

tilien  tiliotteista) 

- 

Liitteitä ei tarvita, mikäli em. tiedot ovat päätöksentekijän käytettävissä eikä niissä ole 

tapahtunut muutoksia. 

  

5. Kuljetuspalvelujen tarpeen arviointi 

Kuljetuspalvelujen tarpeen arviointi perustuu asiakkaan elämäntilanteen, 

elinympäristön ja hänen vammastaan tai sairaudestaan aiheutuvan toimintarajoitteen 

kartoittamiseen. Lääkärin kirjoittamaa lausuntoa tai muuta luotettavaa selvitystä 

käytetään kuljetuspalvelupäätöksen tekemisen tukena. Lääkärin kirjoittamalla 

lausunnolla tai muulla luotettavalla selvityksellä hakijan vammasta tai sairaudesta 

osoitetaan erityisesti ikääntymiseen liittyvä vamma ja/tai sairaus sekä toimintakyvyn 

este, joka rajoittaa hakijan liikkumismahdollisuuksia.  

 

Arvioitaessa asiakkaan kuljetuspalvelujen tarvetta selvitetään myös hakijan kyky ja 

mahdollisuudet käyttää joukkoliikennevälineitä ja niitä täydentäviä kutsutaksilinjoja. 

Palvelutarpeen arvioimiseksi tehdään tarvittaessa kotikäynti ja päätöstä tehdessään 

päättävä viranhaltija voi tarvittaessa käyttää tukenaan asiakkaan suostumuksella 

moniammatillista sas-työryhmää. 

  

6. Päätöksenteko ja palvelun sisällön määrittely 

Päätöksen sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta tekee  Enontekiön kunnassa 

sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi. Varahenkilö Annikki Kallioniemi.  Hakija saa 

hakemukseensa kirjallisen päätöksen muutoksenhakuohjeineen. Päätöksen 

perusteluissa on ilmoitettava mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun 

sekä mainittava sovelletut säännökset (HallintoL 45 §).  Päätökseen liitetään 

muutoksenhakuosoitus. Päätös on henkilökohtainen ja  asiakkaan mukana voi kulkea 

saattajana/avustajana maksutta yksi sellainen henkilö, joka ei ole kuljetuspalvelun saaja. 

Saattajan tarpeellisuus tulee olla kirjattuna hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja 

palvelupäätökseen. 

 



Kuljetuspalveluja myönnetään joko määräajaksi tai toistaiseksi. Päätös tarkistetaan aina, 

kun asiakkaan olosuhteet muuttuvat. Jos päätös on voimassa toistaiseksi, päätös 

tarkistetaan aina asiakkaan olosuhteiden muuttuessa, mutta vähintään 3 vuoden välein. 

Kuljetuspalvelu myönnetään hakemuskuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien. 

 

Sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi tekee päätöksen myös matkoista 

Luppokotiin lyhytaikaishoitoon. Hakemuksen asiasta asiakas voi tehdä 

palvelusuunnitelman laadinnan yhteydessä.  

 

6.1 Saamenkielinen kuljetuspalvelu 

Enontekiön perusturvalautakunta myöntää saamenkielistä sosiaalihuoltolain mukaista 

kuljetuspalvelua henkilöille, jotka tarvitsevat saamenkielistä kuljetuspalvelua ja jotka 

ovat siihen oikeutettuja. Saamenkielisen kuljetuspalvelun tarve ja oikeus käyttää sitä 

kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Myönteisen kuljetuspalvelupäätöksen saaneet 

saamenkieliset/saamelaisen kulttuuritaustan omaavat asiakkaat voivat käyttää 

saamenkielisen kuljetuspalvelun tuottajaksi valittua taksia. 

 

 

6.2 Yhdensuuntainen matka 

Asiakkaalle myönnettävät matkaoikeudet ovat yhdensuuntaisia matkoja. 

Yhdensuuntainen matka on matka, joka päättyy eri osoitteeseen, kuin mistä se on 

alkanut. Esimerkiksi matka kotoa kauppaan on yksi yhdensuuntainen matka. Paluu 

takaisin kotiin on toinen yhdensuuntainen matka. Korvattava asiointi- ja odotusaika voi 

olla enintään yksi tunti. 

 

7. Asiakkaan omavastuuosuus 

Yhdensuuntaisesta matkasta asiakas maksaa omavastuuosuuden kuljetuksen 

yhteydessä ajoneuvossa. Omavastuuosuudet ovat kulloinkin voimassa olevan linja-

autotaksan mukaisia. 

 

Jos saattaja myönnetään, saattajalta ei peritä linja-autotaksan mukaista maksua.  Ilman 

saattajapäätöstä kyydissä olevat muut henkilöt maksavat osuutensa mukaisen osan 

taksimatkan täydestä kustannuksesta.  

 

Jos yksilöllisen kuljetuspäätöksen saanut käyttää kutsutaksiliikennettä, häneltä ei peritä 

lainkaan omavastuuta kutsutaksiliikenteessä vaan liikennöitsijä voi laskuttaa 

omavastuuosuudesta kuntaa.  Jos kuljetuspäätöksessä on myönnetty saattaja, 



saattajaltakaan ei peritä kutsutaksiliikenteessä omavastuuosuutta, vaan kunta maksaa 

sen.  

  

8. Matkojen vapaaehtoinen yhdistely 

Kuljetuspalveluasiakkaita kannustetaan matkojen vapaaehtoiseen yhdistelyyn. 

Yhteiskyydillä suoritetuista matkoista asiakkaiden ei tarvitse maksaa omavastuuosuutta. 

Kaikilta kyydissä olevilta asiakkailta kuluu  olla yhdistellyllä matkalla matkaoikeus. Jos 

saattaja on myönnetty, saattajalta ei peritä tällöinkään.  

  

9. Olosuhteiden muutokset 

Kuljetuspalveluja saavan henkilön on ilmoitettava hänen kuljetuspalveluasioitaan 

hoitavalle viranomaiselle kaikista muutoksista (esim. toimintakyvyn muutokset, 

yhteystietojen muutokset, muutto kunnan sisällä, muutto toiselle paikkakunnalle, 

pitkäaikaishoitoon siirtyminen). Jos muutokset edellyttävät, niin kuljetuspalvelupäätös 

tarkistetaan ja tehdään tarvittavat muutokset.  

 

10. Laskutus 

Asiakas maksaa omavastuun kuljettajalle, joka laskuttaa matkan loppuosan Enontekiön 

kunnan perusturvalautakunnalta. 

 

Asiaa koskevat säädökset: 

Sosiaalihuoltolaki 1982/710 (ShL) 

Sosiaalihuoltoasetus 1983/607 (ShA) 

 

Nykyiset kuljetuspalvelupäätökset ovat voimassa 31.12.2014 saakka. Uudet kriteerit 

astuvat voimaan 1.4 .2014 alkaen ja uudet päätökset tehdään näiden 

myöntämisperusteiden  mukaan.  

 

 

 

 

 

 

 


