KANGASALAN KUNTA
Sosiaali- ja terveyskeskus

TOIMINTAOHJE

Vanhuspalvelut/Kotihoito

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET LIIKKUMISTA TUKEVAT PALVELUT
KANGASALAN JA PÄLKÄNEEN KUNNISSA 1.1.2022 ALKAEN
1. KULJETUSPALVELUN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnan järjestämää kotihoidon
tukipalvelua. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu tukemaan asiakkaan omatoimista
asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Sosiaalihuoltolain
mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu lähinnä yli 75 - vuotiaille, ja se on
ensisijainen vammaispalvelulain mukaiseen vaikeavammaisten
kuljetuspalveluun nähden. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on
harkinnanvarainen ja se myönnetään käytettävissä olevan määrärahan
puitteissa, hakijan yksilöllinen palvelutarve huomioiden.
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää pääsääntöisesti
ikääntyneille henkilölle, jolla on pitkäaikaisesti alentuneen toimintakyvyn vuoksi
suuria vaikeuksia liikkumisessa, eikä hän voi käyttää julkisia liikennevälineitä,
eikä hän ole oikeutettu vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun
(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 23 §).
Kuljetustuki on kohdennettu pienituloisille, ja sen myöntämiselle on suuntaa
antavat tulo - rajat: Säännöllinen bruttotulo kuukaudessa saa olla yhden
hengen taloudessa korkeintaan 1350 euroa ja kahden hengen taloudessa 2
350 euroa. Tuloksi katsotaan hakijan sekä mahdollisen puolison tulot.
Sotainvalidit, joiden haitta-aste on yli kymmenen prosenttia (>10%), voivat
hakea harkinnanvaraista kuljetuspalvelua, vaikka tuloraja ylittyy, jos he
täyttävät muut kuljetuspalvelun kriteerit.
Kuljetuspalvelua ei voi hakea terveydenhuoltomatkoihin.
Terveydenhuoltomatkoilla tarkoitetaan lääkärin tai hammaslääkärin
määräämiä tutkimus- ja hoitokäyntejä, apuvälineiden sovituskäyntejä sekä
sairaan- ja terveydenhoitajan, fysioterapeutin sekä psykologin
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vastaanottokäyntejä. Terveydenhoitomatkoihin voi hakea korvausta
Kansaneläkelaitokselta, josta saa korvauksiin liittyvän ohjeistuksen.
Kuljetuspalvelu myönnetään hakemukseen perustuen asiakkaan asiointiin ja
virkistykseen. Kuljetuspalvelu voidaan myöntää määräaikaisesti enintään
kahdeksi (2) vuodeksi. Määräajan umpeuduttua asiakkaan on haettava
tukea uudelleen. Hakijan tulee toimittaa lääkärintodistus tai
terveydenhuollon/sosiaalihuollon ammattihenkilön laatima todistus, josta
selviää hakijan toimintakyky. Lisäksi tulee toimittaa tulotietolomake, viimeksi
vahvistettu verotuspäätös erittelyosineen sekä pankin laatima saldotodistus.
Asiakkaalle voidaan myöntää yksilöllisiin, vamman tai sairauden aiheuttamiin
tarpeisiin poikkeuksena yleisestä kuljetuspalveluiden järjestämisestä yksinmatkustamisoikeus ja/tai tuttutaksin käyttö.
Hakijalla tulee olla kotikuntalain mukainen kotipaikka Kangasala tai Pälkäne.
Matkoja voidaan myöntää enintään kahdeksan (8) yhdensuuntaista matkaa
kuukaudessa. Myönnetyistä matkoista enintään kaksi (2) yhdensuuntaista
matkaa voidaan tehdä naapurikuntiin tai pälkäneläinen asiakas voi tehdä
lähikuntamatkan vaihtoehtoisesti myös Tampereelle/Tampereelta viranhaltijan
harkinnan perusteella. Kuljetuspalvelumatkalla tarkoitetaan yhdensuuntaista
matkaa lähtöosoitteesta määränpäähän.
Mikäli hakijalla tai hänen taloudessaan on auto käytössä, kuljetuspalvelua ei
myönnetä.
Asiakas saa hakemukseensa päätöksen, jossa ilmoitetaan hänelle
myönnettyjen matkojen määrä sekä kuljetuspalvelun voimassaoloaika.
Käyttämättä jääneitä kuljetuspalvelumatkoja ei voi siirtää seuraavalle
kuukaudelle.
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2. MATKUSTAMINEN OMAN KUNNAN ALUEELLA JA LÄHIKUNNISSA
2.1 KANGASALA
Kangasalan kunnan alueen lisäksi kuljetuspalvelumatkoja voi tehdä seuraaviin
lähikuntiin: Kuhmoinen, Lempäälä, Orivesi, Pälkäne, Tampere ja Valkeakoski.
Lähikuntamatkat voi tehdä Kangasalta lähikuntaan ja takaisin, mutta ei
lähikunnasta lähikuntaan.
2.2 PÄLKÄNE
Pälkäneen kunnan alueen lisäksi kuljetuspalvelumatkoja voi tehdä seuraaviin
lähikuntiin: Hämeenlinna, Kangasala, Padasjoki ja Valkeakoski.
Lähikuntamatkat voi tehdä Pälkäneeltä lähikuntaan ja takaisin, mutta ei
lähikunnasta lähikuntaan. Viranhaltijan harkinnan mukaan asiakas voi tehdä
lähikuntamatkan vaihtoehtoisesti myös Tampereelle/Tampereelta.

3. HAKEMUKSET JA LISÄTIEDOT
Hakemuksia ja lisätietoja saa Kangasalan kaupungin kotisivuilta
www.kangasala.fi
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