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SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET LIIKKUMISTA TUKEVAT PALVELUT 

 
Sosiaalihuoltolain 23 §:n mukaan esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palvelu-

liikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen.  

Liikkumista voidaan lain mukaan järjestää seuraavasti: 

- julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla 

- saattajapalveluna 

- ryhmäkuljetuksina 

- korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheu-

tuvat kohtuulliset kustannukset 

 

Liikkumisen tuki on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä 

alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella ja joille tuki liikku-

miseen on tarpeen jokapäiväiseen elämään kuuluvien asioiden hoitamista varten.  

 

Yksilöllistä kuljetuspalvelua (oikeus taksin käyttöön) myönnetään ensisijaisesti henkilöille, joilla ei ole merkittä-

vien toimintakykyrajoitteiden lisäksi taloudellisia mahdollisuuksia maksaa kuljetuskustannuksia. Taksimatkoista 

peritään paikallisliikenteen mukainen omavastuuosuus.  
 

Palvelun tarve arvioidaan yksilöllisesti. Lääkärin/terveydenhuollon ammattilaisen kirjoittamalla lausunnolla 

osoitetaan erityisesti ikääntymiseen liittyvä vamma ja/tai sairaus sekä toimintakyvyn este, joka rajoittaa hakijan 

liikkumismahdollisuuksia.  

 

Kuljetuspalvelua voi saada ensisijaisesti henkilö, jonka bruttotulot ovat enintään 1250 euroa/kk. Kahden henki-

lön talouden bruttotulot voivat olla enintään 2200 euroa/kk. Tuloina ei huomioida asumistukea, eläkettä saavan 

hoitotukea tai vammaistukea eikä rintamalisää. Mikäli kotitalouden varallisuus ylittää 20.000 euroa, hakija ei 

ole oikeutettu kuljetuspalveluun, koska hakijan arvioidaan pystyvän vastaamaan tarvitsemiensa kuljetuspalve-

luiden järjestämisestä itse. Varallisuutena ei oteta huomioon asiakkaan omassa käytössä olevaa vakituista 

asuntoa.  

 

Kuljetuspalvelukeskus yhdistelee asiakkaiden matkoja mahdollisuuksien mukaan. Samalla kyydillä voi näin ol-

len matkustaa useampia matkustajia.  

 

Kuljetuspalvelua myönnettäessä arvioidaan aina yksilöllinen tarve ja tässä arvioinnissa tulorajat ovat viitteelli-

siä ja lopullinen ratkaisu tehdään aina asiakkaan yksilöllisen tarveharkinnan perusteella. Kuljetuspalvelumat-

koja myönnetään enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Ympärivuorokautisessa hoidossa asuville 

myönnetään enintään 4 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.  Kuljetuspalvelumatka on yhdensuuntainen 

matka lähtöosoitteesta määränpäänhän. 

 

Omavastuuosuus on joukkoliikenteen mukainen taksa. Vähintään 10 %:n sotainvalideilta, rintamasotilastun-

nuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaavilta veteraaneilta ei huomioida tuloja eikä peritä 

omavastuuosuutta.  

 
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei voi käyttää sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka-  
tai kuntoutusmatkoihin.     
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HAKEMUS 
 

 
Haen 
 
       Julkisen joukkoliikenteen käytön ohjausta ja harjoittelua (maksuton palvelu) 

 
       Taksimatkoja. Kuinka monta yhdensuuntaista matkaa?  ______ kuukaudessa 

 
Perustelut haetulle palvelulle:  

 

 

 

 

 
 
HAKIJAN 
HENKILÖTIEDOT 

Sukunimi ja etunimet 
 
 
 

Henkilötunnus 

Lähiosoite 
 
 
 

Puhelin 
 
 

 
ASUMISMUOTO 
 
 
 
 

 

Asun 

       yksin                                                                       omaisen / läheisen kanssa 
 

       puolison kanssa                                                  ympärivuorokautisessa hoidossa 
 

 
LIIKKUMISTA KOS-
KEVAT TIEDOT 
 

 
Kuvailkaa, millaisia vaikeuksia Teillä on liikkumisessa kodin ulkopuolella. 
 

 

  

 

 
LIIKKUMISEN  
APUVÄLINEET 
liikkuessanne kodin 
ulkopuolella 
 

 
n    Ei apuvälineitä                                              
 
      Keppi  
 
      Kyynärsauvat 
 

 
     Rollaattori tai kävelyteline                                                 
 
      Pyörätuoli 
 
      Sähkömopo 
 

 
ASIOIMIS- JA  
VAPAA-AJAN  
MATKOILLA KÄYT-
TÄMÄNNE  
KULKUVÄLINEET 
 

 
n    Oma auto                                                               
 
      Linja-auto 
 
      Palvelulinja 
 

 
      Taksi                                                    
 
      Invataksi 
 
      Läheisen kyyti 

 
JULKISEN KULKU-
NEUVON KÄYTTÖ-
MAHDOLLISUUS 

 
Voitteko käyttää julkisia kulkuneuvoja saattajan avulla? 
    
      Kyllä                       
 
     Ei, miksi ?   
 
 
Matka lähimmälle pysäkille:  ________ metriä 
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Pystyttekö kävelemään lähimmälle pysäkille?        Kyllä                         Ei                        
 
Onko perheessänne auto?   
    
      Kyllä                          Ei                         
    

 
KOMMUNIKOINTI 

 

Onko jotakin erityistä huomioitavaa liittyen matkan tilaamiseen tai matkan aikana 
tapahtuvaan yhteydenpitoon?  Esim.  
 
     Näkövamma          Kuulovamma         Puheen vaikeudet         Muistamattomuus    
    
Lisäselvitys:  
 
   
 
 

 
HAKEMUKSEN  
LIITTEET 

 

Tarvittavat liitteet:   

- Selvitys vamman tai sairauden vaikutuksesta liikkumis- ja toimintakykyyn, vain 

yksi alla mainituista riittää, tarvittaessa pyydetään muita lisäselvityksiä:  

o epikriisi (hoidon päätyttyä hakijalle lähetetty selostus taudin kulusta ja hoi-

dosta) 

o muu selvitys (esim. fysio- tai toimintaterapeutin selvitys) 

o lääkärintodistus, jos sellainen on hakijalla valmiina, mutta hakemusta var-

ten ei tarvitse mennä vastaanotolle 

 

- Tuloselvitys, joka on hakemuksen liitteenä ja todistus viimeksi vahvistetusta ve-

rotuksesta hakijan ja puolison tai avopuolison tuloista. 

Liitteitä ei tarvita, mikäli päätöksentekoa varten tarvittavat tiedot ovat päätöksente-

kijän käytettävissä, eikä niissä ole tapahtunut muutoksia.  

 
PÄIVÄYS JA 
ALLEKIRJOITUS 
 

 
       Suostun tarvittavien tietojen hankkimiseen muilta viranomaisilta.  
       (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) § 14-22) 

 
Asiakastietoni tallennetaan Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen käytös-
sä olevaan asiakastietojärjestelmään. 
 
Kuljetuspalvelussa tarvittavat asiakastiedot luovutetaan maakunnalliselle kuljetus-
palvelukeskukselle.  
 
 
 
 
Riihimäki  _________ / _________ 20_____ 
 
 
 
Allekirjoitus _______________________________________________________                     
 

 
LOMAKKEEN  
PALAUTUS 

 
Riihimäen kaupunki 
Vanhuspalvelut/Kuljetuspalvelu 
Eteläinen Asemakatu 4 A, 11130 Riihimäki 



  4 
 

 
TULOSELVITYS / SOSIAALIHUOLTOLAIN  
MUKAINEN KULJETUSPALVELU 
Täytetään vain, jos haetaan taksipalvelua. 

 
 
HENKILÖTIEDOT 

Nimi 
 
 

Henkilötunnus 

 
 
ELÄKETULOT 
 

Tulolaji Asiakkaan bruttotulot/ 
kk 

Puolison bruttotulot/kk 

Kansaneläke   

Ylimääräinen rintamalisä   

Työeläkkeet   

Muut eläkkeet ja elinkorot   

 
 
MUUT TULOT 
 
Liitteeksi tositteet 
 

Tulolaji Asiakkaan tulot/ vuosi 
brutto 

Puolison tulot/vuosi 
brutto 

Korkotulot   

Osinkotulot   

Vuokratulot   

Muut tulot, mitkä?   

 
 
VARALLISUUS/ 
OMAISUUS 
 
Liitteeksi tositteet 

 
Asunto, asunnon osoite: 
(varallisuutena ei oteta huomioon asiakkaan omassa käytössä olevaa vakituista 
asuntoa.) 
 

Arvopaperit, mitkä? 

Perikuntaosuudet 

Metsäomaisuus 

Talletukset/ säästöt yhteensä 

 
 
PÄIVÄYS JA 
ALLEKIRJOITUS 

Vakuutan tässä hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi ja suostun niiden tarkista-
miseen. Sitoudun ilmoittamaan välittömästi taloudellisessa tilanteessani tapahtuvis-
ta muutoksista. 
 
 
Päiväys                                      Allekirjoitus 

LOMAKKEEN  
PALAUTUS  

Riihimäen kaupunki 
Vanhuspalvelut/Kuljetuspalvelu 
Eteläinen Asemakatu 4 A, 11130 Riihimäki 

 


