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Vammaispalvelulain (380/1987 § 8) mukaisten kuljetuspalveluiden perusteet ItäSavon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Savonlinnan kaupungin ja Enonkosken
kunnan alueella 1.11.2018 alkaen

Kenelle

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään vaikeavammaiselle
henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, ja joka vammansa tai
pitkäaikaisen sairautensa vuoksi ei voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman
kohtuuttoman suuria vaikeuksia.
Pelkästään ikääntymisen perusteella ei vammaispalvelulain mukaista
kuljetuspalvelua myönnetä.

Mihin

Työ- ja opiskelumatkoihin, asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen,
virkistymiseen tai muuhun jokapäiväiseen elämään kuuluviin kuljetuksiin.
Kuljetuspalvelua ei voida myöntää eikä käyttää terveydenhoitoon liittyviin matkoihin,
joihin voidaan hakea sairausvakuutuslain mukaista korvausta Kelalta. Näitä matkoja
ovat mm. lääkärissä käynnit, sairaalakäynnit, lääkärin määräämät tutkimukset ja –
hoitokäynnit.

Saattaja

Matkoilla saattajana voi olla mukana yksi henkilö.

Matkojen määrä
Kuljetuspalvelua voidaan myöntää välttämättömiin työ- ja opiskelumatkoihin sekä
jokapäiväiseen elämään kuuluviin kuljetuksiin vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa
kuukaudessa. Yksilön tilanteesta riippuen päätös voidaan tehdä myös useammasta
tai vähemmästä matkojen määrästä.

Matkustusalue
Kuljetuspalvelua voi käyttää pääsääntöisesti Savonlinnan kaupungin ja Enonkosken
kunnan alueella. Tarvittavat kunnat määritellään erikseen yksilöllisessä
palvelutarpeen kartoituksessa ja ne ilmenevät asiakkaan päätöksestä.

Omavastuuosuus
Matkoista maksettava omavastuuosuus määräytyy joukkoliikenteen
kilometripohjaisen taksan mukaisesti (Matkahuollon vuonna 2014 vahvistetut
taksat). Asiakas maksaa omavastuuosuuden suoraan taksinkuljettajalle.
Mikäli kyydissä on muitakin kuljetuspalvelupäätöksen omaavia henkilöitä, heidän
kaikkien tulee esittää autoilijalle matkakortti ja siten kaikki maksavat matkasta
omavastuuosuuden. Yhdessä tehty matka kuluttaa jokaiselta kuljetuspalvelumatkan.
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Odotusaika
Taksin odotusaikaa korvataan enintään 30 min edestakaisella matkalla.

Hakeminen ja liitteet
Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua haetaan kuljetuspalvelun
hakemuskaavakkeella. Hakijan toimintakyvyn ja tilanteen selvittämiseksi otetaan
tarvittaessa asiakkaaseen yhteyttä.
Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa ajantasainen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon
ammattihenkilön lausunto hakijan terveydentilasta ja toimintakyvyn rajoitteista.
Kuljetuspalvelua myönnettäessä ei noudateta tulo- ja varallisuus-harkintaa.

Palvelun myöntäminen
Päätöksen vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta tekee
vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja. Palvelu voidaan myöntää
määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. Päätöstä voidaan tarkistaa myös
päätöksen voimassaoloaikana tilanteen muuttuessa. Asiakas on velvollinen
ilmoittamaan tilanteessaan tapahtuvista muutoksista.

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

Vammaispalvelun henkilökohtaisen avun matkustusperusteet
Henkilökohtaisen avun saajan on ensisijaisesti käytettävä vammaispalvelulain
mukaisia kuljetuspalveluja tai sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa
palvelua.
Henkilökohtainen avustaja toimii avustettavan saattajana.
Avustajalla ei ole oikeutta kuljettaa avustettavaa omalla autollaan ilman erityisiä
perusteita ja viranhaltijapäätöstä asiasta.
Erityishuoltolain mukaisia palveluja saavan asiakkaan osalta voidaan avustajan
matkoja korvata muina kuluina viranhaltijapäätöksellä.
Siirtymäajo työnantajina toimivien avustettavien välillä oikeuttaa matkakorvaukseen.
Mikäli avustaja joutuu saman päivän aikana liikkumaan kodistaan enemmän kuin
yhden kerran avustettavan kotiin, korvataan se osa matkoista, joka ylittää yhden
edestakaisen työmatkan.
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