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37830 Akaa

OHJE KULJETUSTUKIEN HAKEMISEEN
 YLEISTÄ
Lukekaa tämä ohje, jos haette Akaan kaupungilta vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja tai
sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea.
Voitte hakea samalla lomakkeella sekä vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua että sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea. Molempia ei myönnetä samanaikaisesti, mutta päätös voidaan tehdä
toissijaisestakin vaihtoehdosta, jos ensisijaiseen palveluun annetaan kielteinen päätös. Voitte siis valita
kumpaa palvelua haette ensisijaisesti ja kumpaa toissijaisesti. On myös mahdollista, että haette vain
toista. Kun haette sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea, pyydetään teitä ilmoittamaan bruttotulonne/kk. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua hakiessanne, teiltä vaaditaan lääkärinlausunto.
Ottakaa tämä kirje mukaanne vastaanotolle hankkiessanne lääkärinlausuntoa vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua varten.

 KULJETUSTUKIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT JA HAKEMUSTEN PALAUTUSOSOITE
Lisätietoja kuljetustuista saatte seuraavilta viranhaltijoilta:
Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki:
 Ikäneuvo, neuvontanumero 040 733 3949
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut:
 Tuula Auranen, asiakasohjaaja p. 040 335 4275
 Kirsi-Marja Kunnasmaan vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä p. 040 335 3385
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) akaa.fi.
Ohje- ja hakemuslomake lähetetään pyydettäessä. Hakemuslomake saatekirjeineen löytyy myös Akaan
kaupungin Internet-sivulta.
Sosiaalihuoltolain mukaiset hakemukset liitteineen palautetaan osoitteella:
Akaan kaupunki
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Vammaispalvelulain mukaiset hakemukset liitteineen palautetaan osoitteella:
Akaan kaupunki
Vanhus- ja vammaispalvelut / Tuula Auranen
Koivistontie 3
37830 Akaa

 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISEN TUKI
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 23 §:n mukaan ’liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille,
jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi’.
Julkista liikennettä täydentää Akaan kaupungin järjestämä asiointiliikenne. Palvelubussi hoitaa asiointiliikennettä joka arkipäivä, eri päivinä eri osissa kaupunkia. Varsinaisen asiointiliikenteen lisäksi palvelubussi suorittaa aamuisin ja iltapäivisin koulu- ja toimintakeskuskuljetuksia. Tällöinkin bussia samoin kuin koululaiskuljetuksia hoitavaa isoa linja-autoa voivat käyttää kaikki joukkoliikenteen tarvitsijat. Palvelubussi poikkeaa tarvittaessa, aikataulun puitteissa, reitiltä noutamaan matkustajaa jopa kotipihasta. Palvelubussin aikataulut www.akaa.fi sekä www.urjala.fi. Urjalassa joukkoliikennettä on julkisen liikenteen lisäksi täydennetty kolmella perjantaisin ajettavalla torivuorolla.
Liikkumisen tuessa on kyseessä on ns. määrärahasidonnainen palvelu. Jokaisen hakijan kohdalla arvioidaan yksilöllinen palvelutarve ja hakijan bruttotulot.
Kuljetustuki oikeuttaa pääsääntöisesti kahdeksaan yhdensuuntaiseen asiointi- ja virkistysmatkaan oman kunnan alueella. Taksi perii kuljetuspalvelua saavalta omavastuuosuuden, joka on Akaan
kaupungin alueella voimassaoleva palveluliikenteen taksa. Urjalassa maksu on v. 2017 matkahuollon
taksan mukainen. www.matkahuolto.fi.



VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluista säädetään vammaispalvelulaissa (laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987) ja vammaispalveluasetuksessa (asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 759/1987).
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut edellyttävät vaikeavammaisuutta. Vammaispalveluasetuksen 5 §:n mukaan ’vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia’. Ikääntymisestä sinänsä johtuva liikkumiskyvyn aleneminen ei oikeuta vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin, vaan taustalla on oltava nimenomaan pitkäaikainen tai pysyvä vamma
tai sairaus.
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Myönteisen päätöksen kuljetuspalveluhakemukseensa saanut vaikeavammainen voi käyttää saamaansa
kuljetustukea jokapäiväiseen elämään kuuluviin asiointi- ja vapaa-ajan matkoihin eli ns. virkistysmatkoihin. Vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin oikeutetuille myönnetään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.
Kunnan velvollisuutena on korvata ainoastaan kohtuulliset kustannukset. Akaassa ja Urjalassa kustannusten kohtuullisuus on määritelty seuraavasti:
 Akaassa kuljetuspalvelua voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin Akaassa sekä matkoilla
seuraaviin naapurikuntiin: Urjala, Lempäälä, Vesilahti, Valkeakoski ja Hämeenlinna.
 Urjalassa kuljetuspalvelua voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin Urjalassa sekä matkoilla
seuraaviin naapurikuntiin: Akaa, Hämeenlinna, Forssa, Punkalaidun, Humppila, Sastamala ja
Vesilahti.
Joissakin tapauksessa kuljetuspalveluja myönnetään välttämättömiin ja kohtuullisiin työ- ja opiskelumatkoihin.
Vaikeavammaisten kuljetuspalveluilla ei voi suorittaa terveyden- tai sairaudenhoitoon tai kuntoutukseen liittyviä matkoja. Niistä matkoista korvausta haetaan KELA:lta sairausvakuutuslain perusteella.
Taksi perii kuljetuspalvelua saavalta Akaan kaupungin alueella palveluliikenteen taksan mukaisen maksun. Akaan kaupungin ulkopuolella sekä Urjalassa maksu on Matkahuollon v. 2017 taksan mukainen,
matkan pituuden mukaan määräytyvä omavastuuosuus. Tietoa matkahuollon taksoista saa Internetistä
osoitteesta www.matkahuolto.fi.
Asiakkaan mukana saa matkustaa yksi saattaja tai avustaja, jolta ei peritä omavastuuta.
Kun hakijan käytössä (tai perheen käytössä silloin, kun hakijana on lapsi) on auto, johon on saatu autoverolain tarkoittama autoveronpalautus tai vammaispalvelulain perusteella avustusta, voi sillä olla kuljetuspalvelujen määrää pienentävä vaikutus. Tällöin oman auton käyttäminen liikkumistarpeisiin on ensisijaista. Kuljetuspalveluiden tarpeesta tulee tällöin esittää viranhaltijalle tarkempi selvitys.
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalle vaikeavammaiselle henkilölle ei pääsääntöisesti myönnetä kuljetuspalveluita, koska laitoksen tulee ensisijassa järjestää tarpeelliseksi katsotut kuljetukset. Mikäli hakija erityisestä syystä johtuen katsoo tarvitsevansa laitoshoidon aikana vaikeavammaisen kuljetuspalvelua, tulee tarpeesta esittää viranhaltijalle tarkempi selvitys.
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 MIHIN ASIOIHIN LÄÄKÄRINLAUSUNNOSSA TULEE OTTAA KANTAA
Vammaispalvelulain mukaisten vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto. Esittäkää tämä kirje lääkärin vastaanotolla hakiessanne lausuntoa.
Lääkärinlausunnossa tulee ottaa kantaa seuraaviin asioihin:
 mikä pitkäaikaissairaus tai vamma on kyseessä ja millaisia toiminnallisia rajoituksia se aiheuttaa
liikkumisen suhteen
 sairauden tai vamman aiheuttamien toiminnallisten rajoitusten ja haittojen tulee olla pitkäaikaisia tai pysyviä, mikä tarkoittaa vähintään yhtä vuotta. Jos kyseessä on sairaus tai vamma, josta
henkilön ennustetaan kuntoutuvan, tulee lausunnon sisältää myös selvitys kuntoutumisen ennusteesta
 miten sairaus tai vamma estää hakijaa käyttämästä julkisia liikennevälineitä tai aiheuttaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia niiden käyttämisessä. Julkisilla liikennevälineillä tarkoitetaan linjaautoa, palvelubussia tai junaa.
 millaisia liikkumisen apuvälineitä hakijalla on käytössä
 missä määrin toiminnalliset rajoitukset aiheutuvat ikääntymiseen liittyvistä tekijöistä eikä sinänsä vaikeavammaisuudesta. Ikääntymisestä voi olla kysymys silloinkin, vaikka henkilöllä on
sairautta koskeva diagnoosi.
Iäkkäällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden sairauksien tai vammojen
vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta. Vertailuryhmänä voidaan käyttää ao. ikäryhmän tavanomaista toimintakykyä.
 itsenäisen toimintakyvyn ja liikuntakyvyn sekä muistin taso erityisesti kun hakijalla on muistisairaus
 maininta siitä, onko hakija ympärivuorokautisen laitoshoidon tarpeessa
 lausunnossa tulee ottaa myös kantaa saattajan tarpeeseen

Päivitetty 23.11.2018
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