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 Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet  

Sosiaalilautakunta 23.2.2017 § 6, tarkennus ohjeisiin 8.12.2021 § 19  

Kuljetuspalvelut ovat osa sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisia 

palveluja. Palvelun myöntäminen perustuu kullekin hakijalle tehtävään 

palveluntarpeen arviointiin.  

1. Vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelu  

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut 
niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta 
välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. 
Kuljetuspalvelu on tarkoitettu korvaamaan sellaista julkista joukkoliikennettä, joka ei 
ole vaikeavammaisen käyttäjän kannalta riittävän esteetöntä tai omatoimisesti 
saavutettavaa. 

Kuljetuspalvelujen tavoitteena on edistää vaikeavammaisen tasa-arvoa ja toimin- 
tamahdollisuuksia. Kuljetuspalvelujen avulla vaikeavammaisille henkilöille turva- 
taan kohtuulliset liikkumismahdollisuudet. 

Kunnalla on oikeus järjestää palvelu harkitsemallaan tarkoituksenmukaisella taval-
la, esimerkiksi taksikuljetuksina, kutsutaksikuljetuksina, kimppakyyteinä tai asioin-
tilinjojen avulla.  

Vammaispalveluasetuksen mukaan kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapal-
veluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, 

- jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja 

- joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikenne- 
välineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. 

Palvelun myöntäminen ei ole riippuvainen henkilön varallisuudesta, iästä tai 
diagnoosista. Selvitettäessä, voiko henkilö käyttää joukkoliikennevälineitä ilman 
kohtuuttoman suuria vaikeuksia, tulee lääkärintodistuksella osoitettavan 
sairauden/diagnoosin lisäksi arvioinnissa ottaa huomioon vamman tai sairauden 
aiheuttamat toimintarajoitteet siinä ympäristössä ja elinolosuhteissa, joissa asiakas 
toimii. 

Kuljetuspalvelun tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, joista aiheutuva 
haitta on pitkäaikainen. Kuljetuspalvelua ei myönnetä yleensä sairaudesta 
toipumisen ajaksi tai kuntoutusvaiheeseen. 

Pelkästään ikääntymisestä johtuvat toimintarajoitteet ja liikkumisen vaikeudet eivät 
ole vaikeavammaisuutta. Ikääntymisestä aiheutuva toimintakyvyn aleneminen ei ole 
riittävä peruste vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämiselle. 
Ikääntymisestä aiheutuvien toimintarajoitusten perusteella voidaan myöntää 
sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua, mikäli muut edellytykset täyttyvät. 
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 1.1. Myönnettävät matkat  

Kuljetuspalveluihin ja niihin liittyvine saattajapalveluihin kuuluvat vaikeavammaisen 
henkilön tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset, jotka liittyvät 

- työssä käymiseen 

- opiskeluun 

- asioimiseen 

- yhteiskunnallisen osallistumiseen 

- virkistykseen. 

 Työ- ja opiskelumatkat 

Kuljetuspalvelua myönnetään välttämättömiin työ- ja/tai opiskelumatkoihin. Työ- 
ja/tai opiskelumatkalla tarkoitetaan pääsääntöisesti matkaa kotoa työ- tai opiske-
lupaikalle ja takaisin kotiin. 

 Asiointi- ja vapaa-ajan matkat 

Kuljetuspalveluina suoritettavat vapaa-ajan matkat on tarkoitettu siirtymiseen 
paikkoihin, joissa asiakas asioi, osallistuu harrastuksiin tai muuhun sosiaaliseen 
toimintaan.   

Kiertoajelu ilman asiointikohdetta ei ole kuljetuspalvelua, jota kunnan pitää järjestää. 

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilökuljetuksiin, eikä sitä voi käyttää pelkästään 
tavaroiden tai esineiden kuljettamiseen. 

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja voi tehdä Muonion kunnan 
alueella tai lähikuntiin. Lähikuntia määriteltäessä kiinnitetään huomioita matkan 
pituuteen ja vammaisen ihmisen esittämään yksilölliseen kuljetustarpeeseen. Kunta 
voi rajoittaa kuljetuspalveluja siten, että korvattavaksi tulee kuljetuspalvelujen 
järjestämisestä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.  

2. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu  

Sosiaalihuoltolain mukaisena tukipalveluna myönnettävä kuljetuspalvelu on 
korkeintaan kalenterivuodeksi kerrallaan myönnettävä määrärahasidonnainen ja 
harkinnanvarainen etuus. Matkoja myönnettäessä huomioidaan asiakkaan 
mahdollisuus käyttää asiointiliikennettä. 

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään ensisijaisesti vähävarai-
sille yli 65-vuotiaille henkilöille, joiden tuen tarve johtuu ikääntymiseen liittyvästä 
toimintakyvyn heikkenemisestä ja joilla on sairauksien vuoksi vaikeuksia käyttää 
tavallisia joukkoliikennevälineitä.  

Yhden henkilön taloudessa ohjeellinen bruttotuloraja on 1500 euroa ja kahden 
henkilön taloudessa ohjeellinen bruttotuloraja (avo- tai aviopari) on 2200 euroa. 
Muutoin asiakkaan bruttotulot huomioidaan ohjeellisesti yhden henkilön talouden 
mukaisesti.  
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 2.1. Myönnettävät matkat  

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää asiointimatkoihin. 

Kuljetuspalveluja myönnetään yksilölliseen tarpeeseen perustuen 2 - 8 yhdensuun-
taista matkaa kuukaudessa. Palvelutalossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa 
asuville myönnetään 2 - 4 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. 

Asiointimatkoja voi tehdä Muonion kunnan alueella. Jos esim. lähin kauppa on 
lähikunnassa lähempänä kuin Muoniossa, asiakas voi asioida siellä. 

 3. Kuljetuspalvelujen hakumenettely ja päätöksenteko  

Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella.  

Lomakkeita saa hyvinvointipalveluiden toimistosta ja hakulomakkeen voi myös 
tulostaa Muonion kunnan kotisivuilta.  
Kuljetuspalveluhakemus SHL  
Kuljetuspalveluhakemus VPL 

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua hakevan asiakkaan tulee toimittaa 
hakemuksen liitteenä  

- lääkärintodistus, josta tulee ilmetä vamma ja/tai sairaus, joka rajoittaa 
hakijan liikkumismahdollisuuksia ja estää häntä käyttämästä liikkumisessaan 
julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuutonta vaikeutta. Lääkärin-
todistukseen tulee sisältyä mahdollisimman laaja-alainen arvio hakijan 
liikkumiskyvystä ja siinä odotettavissa olevista muutoksista. 
Lääkärintodistuksen tulee yleensä olla alle vuosi sitten laadittu. 

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haettaessa hakemuksen liitteenä tulee 
olla 

- tuloselvityslomake / lupa selvittää tulotiedot,  

- lääkärinlausunto / lupa terveystietojen selvittämiseen.   

3.1. Päätöksenteko  

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös tehdään asiakkaan 
hakemuksen liitteeksi tarvittavien asiantuntijalausuntojen ja palvelutarpeen 
selvittämisen perusteella. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun saamisen 
edellytyksenä oleva vaikeavammaisuuden määrittely ei perustu pelkästään lääkärin 
tai muun asiantuntijan arvioon. Palvelutarpeen selvittämisessä / arvioinnissa 
otetaan myös huomioon vamman tai sairauden aiheuttamat toimintarajoitteet siinä 
ympäristössä ja elinolosuhteissa, joissa asiakas toimii (selvitetään esim. 
kotikäynnillä). 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelupäätös tehdään asiakkaan hakemuk- 
sen, sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen tekemän toimintakyvyn arvioinnin 
ja palvelutarpeen selvittämisen perusteella.  

Kuljetuspalveluhakemus%20sos.huoltolaki%20OK.pdf
Kuljetuspalveluhakemus%20vammaispalvelulaki%20OK.docx.pdf
TULOSELVITYSLOMAKE%20UUSI.pdf
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Asiakkaan saamasta viranhaltijapäätöksestä näkyvät myönnettyjen kuljetuspalve-
lumatkojen määrä, päätöksen voimassaoloaika sekä alue, jolla kuljetuspalvelua on 
oikeus käyttää.  

Kuljetuspalvelupäätökseen on merkitty mahdolliset erillisoikeudet, kuten oikeus 
asiointiaikaan tai oikeus saattajaan. 

Päätöksen mukana seuraa valitusosoitus. 

3.2. Asiakkaan omavastuuosuus matkakustannuksista  

 

Saattaja voi olla mukana kyydissä veloituksetta, mikäli asiakkaalle on myönnetty 
saattajaoikeus. Jos saattaja myönnetään, saattajalta ei peritä linja-autotaksan 
mukaista maksua.  

Kuljetuspalveluasiakkaita ja kuljetuspalvelujen tuottajia kannustetaan matkojen 
vapaaehtoiseen yhdistelyyn. Yhdistellyistä matkoista ei makseta omavastuuosuutta. 

Muonion kunta laskuttaa asiakkaalta jälkikäteen matkojen omavastuuosuuden.     

Omavastuuosuus määräytyy kuljetun kilometrimäärän mukaan ja on linja-

autoliikenteen kulloinkin voimassaolevan taksan mukainen. Edestakaisella matkalla 

omavastuuosuus peritään molemmilta suunnilta. Kuljetuspalvelun tuottaja laskuttaa 

Muonion kuntaa kuukausittain ja erittelee laskulla asiakaskohtaisesti sosiaalihuolto- ja 

vammaispalvelulain mukaiset matkat, joissa näkyy matkan omavastuuosuus.  

Tällä hetkellä voimassa olevan linja-autotaksan mukaiset omavastuut ovat seuraavat: 

Matkan 

pituus alle 

km 

omavas- 

tuu 

€/suunta 

5 3,30 

10 4,50 

20 6,90 

30 8,10 

40 8,90 

50 10,90 

60 11,50 

70 13,00 

80 16,80 

90 17,40 

100 18,40 

110 20,30 

120 22,00 

130 23,20 

140 24,55 

150 25,90 

160 27,75 

170 29,60 

180 31,55 

190 33,50 
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Yhdistellyt matkat ns. "kimppakyydit" koskevat sekä vammaispalvelulain että 
sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja. Yhdistelymatka on matka, jonka 
kuljetuspalveluasiakkaat tekevät samasta lähtöpaikasta samaan kohteeseen. 
Kaikilta kyydissä olevilta kuluu yhdistellyllä matkalla matkaoikeus, 1 - 2 matkaa 
(meno-paluu).  
 
 3.3 Olosuhteiden muutokset  

Kuljetuspalveluja saavan henkilön on ilmoitettava kuljetuspalvelupäätöksen 
tehneelle viranomaiselle kaikista muutoksista, esimerkiksi toimintakyvyn muutokset, 
muutto kunnan sisällä, muutto toiselle paikkakunnalle tai pitkäaikaishoitoon 
siirtyminen.  

Jos muutokset sitä edellyttävät, kuljetuspalvelupäätöstä tarkastetaan ja tehdään 
tarvittavat muutokset. Kun asiakkaan kuljetuspalveluiden tarve on lakannut, 
kuljetuspalvelupäätös lakkautetaan. 

 4. Erityiskysymyksiä 

 4.1. Pysähdykset  

Yhdensuuntaiseen matkaan voi sisältyä 1 asiakkaan matkan varrella oleva lyhyt 
pysähdys (esim. kirjeen vieminen postilaatikkoon). 

Yhdensuuntaisen matkan pitemmistä pysähdyksistä asiakas sopii erikseen 
autoilijan kanssa ja maksaa ne itse. 

4.2. Saattajan/avustajan ja muiden mukana kulkevien matkat  

Jos asiakkaalle on myönnetty saattajaoikeus (kirjattu päätökseen), asiakkaan 
mukana voi olla saattajana/avustajana yksi henkilö, joka itse ei ole kuljetuspalvelu- 
tuen saaja.  

Kun saattaja/avustaja otetaan kyytiin välipysähdyksellä matkan varrelta, on 
kyseessä yhdensuuntainen matka välipysähdyksellä. Jos saattaja haetaan muualta 
kuin matkan varrelta, matka avustajan luokse on erillinen kuljetuspalvelumatka ja 
siitä maksetaan omavastuu. 

Kuljetuspalveluasiakkaan mukana mahdollisesti matkustavat muut henkilöt  
maksavat kuljettajalle matkakilometrien mukaan määräytyvän osuutensa matkan 
hinnasta. 

 
 

4.3. Asiointiaika   

Asiointiaika tarkoittaa aikaa, jolloin asiakas asioi taksin odottaessa. Tarvittaessa 
kuljettaja voi avustaa asiakasta asiointikäynnillä.  
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Asiointiaikaa ei voi käyttää yhdensuuntaisella matkalla. Mikäli asiakas käyttää 
asiointiaikaa, kuluu asiakkaalta aina kaksi yhdensuuntaista matkaa (= edestakainen 
matka ja omavastuu peritään kumpaankin suuntaan). Asiointiaikaa korvataan 
enintään 1 tunti edestakaisella matkalla. Odotusaikaa ei kuitenkaan korvata 
enempää kuin yhdensuuntaisen matkan hinta.  

Erityistapauksissa esim. lähikuntiin tehtävillä matkoilla odotusaikaa voidaan 
perustellusta syystä korvata enemmän kuin 1 tunti, jos se on edullisempaa kuin 
kaksi edestakaista matkaa.  

Viranhaltijapäätöksessä voidaan ilmoittaa tarkasti, kuinka monella kuljetuspalve-
lumatkalla ja mitä tarkoitusta varten asiakkaalla on oikeus käyttää asiointiaikaa.  

 5. Muut ohjeet  

 Matkakortti tulee pitää mukana jokaisella matkalla.   

Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja ei saa 
käyttää terveydenhoitomatkoihin, joiden korvaus perustuu sairausvakuutuslakiin tai 
korvaus tulee vakuutusyhtiöltä. Näitä matkoja ovat esimerkiksi 

- lääkäri-, laboratorio- ja terapiakäynnit 

- lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella hankittavien apuvälineiden 
sovitus 

- lääkärin määräämät tutkimus- ja hoitokäynnit. 

Terveydenhuoltomatkojen korvauksista tarkempia ohjeita saa Kelan toimistosta tai 
Kelan internetsivuilta. 

Kuljetuspalvelu ei ole tarkoitettu tavarakuljetukseen, jossa asiakas ei ole mukana. 

Asiakkaalla voi olla kuljetuksessa mukana välttämättömät apuvälineet sekä 
tarvittavat muut tavarat (esim. ostoskassi, matkalaukku, lastenrattaat). Esim. 
huonekaluja, isoja kodinkoneita tai tilaa vieviä rakennustarvikkeita ja 
muuttolaatikoita ei kuljetuspalvelulla saa kuljettaa. Tällaiset kuljetukset on asiakkaan 
maksettava kokonaan itse. 

Kuljettaja kantaa autoon tai autosta määränpäähän sellaiset tavarat, jotka hän 
pystyy viemään sisälle samalla, kun saattaa asiakasta. Lisäksi kuljettajan tulee 
huolehtia perille myös mukana olevat ylimääräiset apuvälineet.  

Kuljetuspalvelupäätös on henkilökohtainen. Kuljettajan velvollisuus on tarkistaa 
asiakkaan henkilöllisyys sekä kuljetuspalvelupäätös (onko kyseessä vammais-
palvelu- vai sosiaalihuoltolain mukainen päätös, päätöksen voimassaolo, matkojen 
määrä, matkustusalue) sekä allekirjoittaa asiakkaan matkakortti jokaisen matkan 
jälkeen.   

Kuljetuspalvelun tuottaja toimittaa kuukausittain kuljetuspalvelusta kuntaan 
asiakaskohtaisen kokonaislaskun, jossa näkyy asiakkaan koko nimi ja päätöksen 
numero, joka löytyy matkakortista. Liitteet toimitetaan erikseen. Liitteinä tulee olla 
asiakasmatkaselosteet sekä alkuperäiset taksimatkakuitit, joissa näkyy asiakkaan 

www.kela.fi
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koko nimi ja allekirjoitus, kuljettu matka (mistä-mihin) ja kilometrit, matkan tarkoitus 
(asiointi/virkistys) ja mahdollinen odotusaika. Vammaispalvelulain ja 
sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset on laskutettava erikseen kuukausittain. 

Jos kuljetuspalveluja käytetään ohjeiden vastaisesti tai vilpillisesti, vahingon 
aiheuttaja on velvollinen korvaamaan kunnalle aiheutuvat kustannukset. Kunta voi 
myös jättää vilpillisesti toimineen tai puutteellisilla tiedoilla kuntaa laskuttaneen 
kuljetuspalvelun tuottajan kuljetukset korvaamatta. Kunta ei myöskään korvaa 
mahdollisia asiakkaan ajamia ylimääräisiä tai ilman voimassa olevaa kuljetuspää- 
töstä ajettuja matkoja, vaan ne on perittävä asiakkaalta suoraan. 
 
Kuljetuspalvelun tuottaja on pyynnöstä velvollinen ilmoittamaan palvelun maksajalle 
matkan hinnan tai selvittämään hinnan määräytymisen perusteet. 


