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Sosiaalihuoltolain (1301/2014 § 23) mukaisen liikkumista tukevan palvelun
perusteet Savonlinnan kaupungin ja Enonkosken kunnan alueella 1.11.2018 alkaen
Kenelle

Pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille kuntalaisille
Henkilölle, joilla on ikääntymiseen liittyen sellaisia toimintakyvyn
rajoitteita että hakija ei voi käyttää julkista joukkoliikennettä tai joilla on
perusteltu yksilöllinen ja elämäntilanteeseen liittyvä kuljetuspalvelun
tarve. Omaishoitoperheiden osalta kuljetuspalvelun tarvetta arvioitaessa
käytetään erityistä harkintaa.
Tulorajat ja pankkitilillä oleva varallisuus:
● yksin asuvan bruttotulot enintään 1 250€/kk, kahden
hengen taloudessa bruttotulot enintään 2 200€/kk
● pankkitilillä oleva varallisuus yhden hengen taloudessa
enintään 5000€ ja kahden hengen taloudessa enintään 8000€
● asumistukea, hoitotukea eikä rintamalisää oteta tuloina
huomioon
Palvelu on pääsääntöisesti tarkoitettu julkisten joukkoliikennereittien
sekä asiointi- ja palveluliikennereittien ulkopuolella asuville henkilöille.
Liikkumista tukevaa palvelua ei myönnetä henkilölle, joka pystyy
käyttämään palvelulinjaliikennettä, asiointiliikennettä, itsellä tai
puolisolla on auto käytettävissä tai jos palvelutalossa on asukkaille
järjestetty liikkumista tukevaa palvelua. Ko. palvelua ei myönnetä
henkilölle, joka on laitoshoidossa.

Matkat

Liikkumista tukevat palvelut ovat tarkoitettuja asiointi- ja virkistysmatkoihin.
Matkustusalueena on Savonlinnan kaupungin ja Enonkosken kunnan
alue.
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Liikkumista tukevaa palvelua ei myönnetä eikä sitä voida käyttää
terveydenhoitoon liittyviin matkoihin, joihin voidaan hakea
sairausvakuutuslain mukaista korvausta Kelalta. Näitä matkoja ovat mm.
lääkärissä käynnit, sairaalakäynnit, lääkärin määräämät tutkimukset ja–
hoitokäynnit.
Saattaja

Matkalla saattajana voi olla mukana yksi henkilö.

Matkojen määrä
Liikkumista tukevaa palvelua myönnetään pääsääntöisesti enintään 8
yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.
Omavastuuosuus
Matkan omavastuuosuus määräytyy joukkoliikenteen kilometripohjaisen
taksan mukaisesti (Matkahuollon vuonna 2014 vahvistamat taksat).
Asiakas maksaa omavastuuosuuden suoraan taksinkuljettajalle.
Mikäli kyydissä on muita liikkumista tukevan palvelun päätöksen
omaavia henkilöitä, kaikkien tulee esittää autoilijalle matkakortti ja
jokainen maksaa omavastuuosuuden. Siten yhdessäkin tehty matka
kuluttaa jokaiselta yhden matkan.
Odotusaika
Taksin odotusaikaa korvataan enintään 30 min / edestakaisella matkalla.
Sotainvalidit
Sotainvalideilta, joiden haitta-aste on vähintään 20 %, matkojen
omavastuuosuutta ei peritä, eikä tulo- ja varallisuusharkintaa ole.
Hakeminen ja liitteet
Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea haetaan erillisellä
hakemuslomakkeella. Hakijan toimintakyvyn ja tilanteen selvittämiseksi
tehdään tarvittaessa kotikäynti tai pyydetään asiakas vammaispalvelun
toimistolle.
Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa:
• ajantasainen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilön
lausunto asiakkaan terveydentilasta ja toimintakyvyn rajoitteista.
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• ajantasaiset palkka- ja/tai eläketulopäätökset tai selvitys muista
kuukausittaisista tuloista
• ajantasaiset tiliotteet kaikista säästöistä.
Päätös

Päätöksen sosiaalihuoltolain mukaisesta liikkumista tukevasta palvelusta
tekee vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja.
Palvelu myönnetään määräaikaisena, enintään 3 vuodeksi kerrallaan.
Päätöstä voidaan tarkistaa myös päätöksen voimassaoloaikana. Asiakas
on velvollinen ilmoittamaan tilanteessaan tapahtuvista muutoksista.
Hakijan tulotiedot voidaan tarkistaa.

Oikaisuvaatimukset
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen Itä-Savon
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän puheenjohtajistolle.
Muutoksenhakuun liittyvä ohjeistus on päätöksen mukana.

