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SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU 1.1.2020 -   LIITE 1.3             
 
Kuljetuspalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää kuljetuspalvelua saavan henkilön toiminta-
mahdollisuuksia. 
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnan järjestämien kotihoidon palveluiden tuki-
palvelua (sosiaalihuoltolaki 1301/2014 19 § 3 mom 23 §). Kuljetuspalvelun tarvetta arvioitaessa 
selvitetään myös muiden palveluiden kokonaisuus, (palvelutarpeen kartoitus) esim. kotihoito, ate-
riapalvelu, päivätoiminta ja omaishoito sekä kuljetuksen merkitys itsenäiseen selviytymiseen koto-
na. 
 
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa. Kuljetuspal-
veluun ei ole ehdotonta oikeutta, vaan palvelua myönnetään käytettävissä olevan määrärahan 
rajoissa.  
Kuljetuspalvelua järjestetään kimppa- ja asioimiskyytinä tällä hetkellä Leivonmäeltä, Mieskonmä-
estä ja Uimaniemeltä kerran viikossa sekä Niemistenkylältä 2 x viikossa. Kirkonkylän alueella mah-
dollisuus kimppakyytiin on kerran viikossa. Tarvittaessa voidaan hyödyntää lisäksi koulu- ja kehi-
tysvammahuollon kuljetuksia, jos autossa on tilaa. 
 
Myöntämisen perusteet: 
 
• Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään henkilölle jonka toiminta-

kyky on pitkäaikaisesti alentunut sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn 
vuoksi siinä määrin, ettei hänellä ole mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä. 

 
Kuljetuspalvelun hakeminen tapahtuu kirjallisesti. 

•  Hakemukseen mukaan on liitettävä: tuloselvitys hakijan ja puolison tuloista, viimeksi 
vahvistettu verotustodistus, lääkärin, fysioterapeutin tai muu terveydenhuollon lau-
sunto, josta käy selville sairaudet ja vaikeudet, jotka rajoittavat hakijan liikkumista 
julkisilla kulkuneuvoilla. 

 
Harkinnan tukena huomioidaan palvelussa seuraavat tulorajat: 
 
  1 henkilön talous; 1 100 euroa/kk/brutto  
  2 henkilön talous; 2 000 euroa/kk/brutto 
  
Tulot huomioidaan kuten säännöllisen kotihoidon kuukausimaksua määrättäessä. 
 

Kuljetuspalvelusta päätettäessä huomioidaan asiakkaan taloudellisia mahdollisuuksia 
liikkumisen järjestämiseen muuten.  

 
                        Pääasiassa kyydit järjestetään kimppakyyteinä niiltä kyläkunnilta, joista kuljetuspalve-

lun tarvetta on useammalla asiakkaalla ja kuljetustarpeen kriteerit täyttyvät.  
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• Taksikortteina myönnetään pääsääntöisesti neljä (4) yhdensuuntaista matkaa kuu-

kaudessa, jos asiakas asuu alueella, josta ei ole kimppakyyti reittiä tai muuta kuljetus-
ta.    

 
• Taksikortin käyttöalue on Joutsan kunnan rajojen sisällä. Jos hakijan tarkoituksenmu-

kaisin lähin asiointi – tai palvelukeskus ei ole Joutsa, voidaan asiakkaalle myöntää 
poikkeus taksikortin käyttöalueeseen (Rutalahti / Toivakka). 

 
• Asiakas maksaa kuljetuspalvelusta omavastuuosuuden perusturvalautakunnan vah-

vistaman taksan mukaan (vähintään 3,30 euroa suunta tai linja-autotaksan mukainen 
maksu, Perusturvalautakunta 18.9.2019 §62). 

 
  
 
 Kuljetuspalvelua ei myönnetä: 
 
• Asumispalveluiden tai laitoshoidon asiakkaille   
 
• Lääkärissäkäynteihin tai tutkimus- ja hoitomatkoihin, joihin on mahdollisuus hakea 

korvausta Kansaneläkelaitokselta 
 
• Mikäli bruttotulot tai talletukset ylittyvät ei sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalve-

lua pääsääntöisesti myönnetä. 
 
 
 
 
 

 
 


