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Huittisten kaupungin ikäihmisten kuljetuspalvelu 
 
Sopimusautoilija 
 
Huittisten kaupunki on kilpailuttanut ikäihmisten/sosiaalihuoltolain mukaiset 
kuljetuspalvelut. Näiden kuljetusten tuottajaksi on valittu Satakunnan Palvelutaksi 
Oy. 
 
MUILLA KUIN SOPIMUSAUTOILIJALLA AJETTUJA KYYTEJÄ EI KORVATA ASIAKKAILLE. 
  
Kunta ei myöskään korvaa kyytejä sellaisille autoilijoille, joilla ei ole sopimusta 
kunnan kanssa palvelun tuottamisesta. 
 
Huittisten kaupunki laskuttaa asiakkaalta kuljetusten omavastuuosuuden. 
 
Lisätietoja kuljetuspalveluista antaa: 
avopalveluohjaaja Kirsi Karimäki, puh. 050 394 6779. 

 
 

1. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu eli asiointikuljetus 

 
Sosiaalihuoltolain (SHL) mukaiset kuljetuspalvelut koskevat pääasiassa yli 65-
vuotiaita pienituloisia tai vähävaraisia, Kelan hoitotukea saavia henkilöitä, jolla on 
sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia käyttää palveluliikennettä tai 
julkisia liikennevälineitä, mutta jotka eivät kuitenkaan ole vammaispalvelulain 
tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisia henkilöitä.  
 
Erityisesti iäkkäät henkilöt voivat tarvita kuljetuspalveluita hoitaakseen 
omatoimisesti asioitaan ja asuakseen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. 
Sosiaalihuoltolaki ja -asetus ei aseta tarkempia säännöksiä kuljetuspalvelun 
järjestämisestä, vaan kunta voi järjestää kuljetukset parhaaksi katsomallaan 
tavalla esim. yhteiskuljetuksina, palvelulinjoilla ym. tavoilla.  

 
Sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun asiakkaalla ei ole subjektiivista 
oikeutta. 
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Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetusmatkoja ei saa käyttää sairaus- yms. 
matkoihin, joihin voidaan saada korvausta KELAlta, 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  
- hammashoitokäynnit  
- silmälääkärikäynnit  

 
 

Kuljetuspalvelua myönnettäessä huomioidaan hakijan bruttotulot ja varallisuus. 
 

1.1  Huomioon otettavat tulot ja menot 
 

Huomioon otettavat tulot (brutto) 
- Eläkkeet 
- Muut jatkuvat etuudet, elinkorot ja kiinteistön luovutuksen yhteydessä 

määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki) 
- Muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot 

- Pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat tulot, kuten korko-, osinko- ja 
vuokratulot. 

- Viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeino-
toiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä osuus yhtymän tulosta 

- Ylimääräinen rintamalisä 
- Asumistuki 

 
Tuloina ei huomioida 

- Rintamalisää 
- Eläkkeensaajan hoitotukea 

 
Sallitut bruttotulot yksinasuvalla ovat 1000 € / kk ja talletukset 3000 € ja 
parisuhteessa elävillä 1700 € / kk ja talletukset 5000 €. 

 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu myönnetään ensisijaisesti 
ryhmäasiointikuljetuksena. Asiakkaan omavastuuosuus yhdensuuntaisesta 
matkasta määräytyy alimman voimassaolevan linja-auto taksan mukaisesti. 
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- Omavastuuosuus alle 16 km:n yhdensuuntaisesta matkasta on 3,3 € 
(meno-paluu 6,6 €) 

- Omavastuuosuus yli 16 km:n yhdensuuntaisesta matkasta on 4,7 €   
(meno-paluu 9,4 €) 

- Asiakkaille, joilla kriteerit eivät täyty mutta matka myönnetään ehdollisena 
mikäli autossa on tilaa, omavastuuosuus yhdensuuntaisesta matkasta 
matkan pituudesta riippumatta on 5,00 € (meno-paluu 10 €) 

- Sotainvalideilta ja sotaveteraaneilta ei peritä omavastuuosuutta 
- Saattaja maksaa omasta matkastaan omavastuuosuuden. 

 
 

1.2  Hakumenettely 

 
Kuljetuspalveluja haetaan kirjallisesti sosiaalihuoltolain mukaisen 
kuljetuspalvelun hakemuslomakkeella. Hakemuksen täyttää hakija itse tai hänen 
valtuuttamansa henkilö. Kuljetuspalvelu myönnetään kalenterivuodeksi 
kerrallaan ja sitä pitää anoa vuosittain.  Hakemuslomake löytyy Huittisten 
kaupungin nettisivuilta. 
 
Arvioitaessa asiakkaan kuljetuspalvelujen tarvetta selvitetään ensisijaisesti 
hakijan kyky ja mahdollisuudet käyttää joukkoliikennevälineitä. 

 

1.3  Päätöksenteko 

 
Päätöksen kuljetuspalvelusta tekee avopalveluohjaaja. Hakemus käsitellään 
mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään 3 kuukauden 
kuluttua siitä, kun asiakas on esittänyt palvelua koskevan hakemuksen sekä 
päätöksentekoon tarvittavat liitteet.  

 
Asiakas saa kirjallisen päätöksen muutoksenhakuohjeineen. Kuljetuspalveluja 
myönnetään määräajaksi. Päätöksen perusteluista on ilmoitettava, mitkä seikat 
ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun. 
 
Mikäli hakija ei täytä palveluun vaadittuja kriteerejä, on mahdollista myöntää 
palvelu ehdollisena, mikäli autossa on tilaa. 

  
Kuljetuspalvelupäätös on henkilökohtainen ja palvelu tulee voimaan 
päätöspäivästä alkaen. 
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1.4  Matkan tilaaminen  

 
- Kuljetuspalvelu tilataan suoraan sopimusautoilijalta viimeistään kuljetusta 

edeltävänä päivänä klo 18 mennessä.  
- Kertokaa mahdollisimman tarkkaan tieto noutopaikasta, mukana tulevat 

apuvälineet sekä avustamistarve.  
- Matkan kohde ja onko kyseessä meno – paluukyyti.  

 

1.5  Kuljetuspäivät 

 
KESKIVIIKKO JA TORSTAI 

      Huittisten alueella 
 

PERJANTAI 
Entisen Vampulan alueella 
 

1.6  Asiointikuljetuksen tarkoitus 

 
Asiointikuljetus tarkoittaa asiakkaan kuljetusta kuntakeskukseen hoitamaan 
esim. kauppa-, pankki-, posti- yms. asioitaan. Kuljetusta myönnetään kerran 
viikossa. Käyttämättömiä matkoja ei voi siirtää seuraaville kuukausille. 
 
Tarvittaessa kuljettaja tai kaupungin avustaja avustavat asiakasta kuljetuksen 
aikana, saattavat asiakkaan autoon ja matkan jälkeen kotiin, kantavat tavarat 
sekä huolehtivat myös perille asiakkaan apuvälineet. 

 

2. Päivätoiminnan kuljetus 
 

- Omavastuuosuus alle 16 km:n yhdensuuntaisesta matkasta on 3,3 € 
(meno-paluu 6,6 €) 

- Omavastuuosuus yli 16 km:n yhdensuuntaisesta matkasta on 4,7 €  
(meno-paluu 9,4 €) 

 
Kuljetuksen peruuntuminen ilmoitetaan suoraan kuljettajalle. 
 
Kuljetus sovitaan päivätoimintapalvelun myöntämisen yhteydessä. 
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3. Muu kuljetus 

 
Muu kuljetus pitää sisällään sauna- ja intervallikuljetukset.  
 
Saunakuljetus on mahdollista saada tiistaisin Kaarirannan ja perjantaisin 
Kotirinteen (Vampula) saunotuksiin. Kuljetus sovitaan saunapalvelun 
myöntämisen yhteydessä. 

 
- Omavastuuosuus alle 16 km:n yhdensuuntaisesta matkasta on 3,3 € 

(meno-paluu 6,6 €) 
- Omavastuuosuus yli 16 km:n yhdensuuntaisesta matkasta on 4,7 €  

(meno-paluu 9,4 €) 
 
 
 
 
Asiaa koskevat säädökset ja päätökset:  
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 (ShL)  
Sosiaalihuoltoasetus 1983/607 (ShA) 
Huittisten perusturvalautakunta 18.1.2011 § 12 ja 7.5.2015 § 81 
 
 
 
 

 


