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VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET  
MARTTILAN KUNNASSA 1.1.2019 ALKAEN 

 
1. Vaikeavammaisen kuljetuspalvelua ja saattajapalvelua voidaan myöntää henkilölle, 

jolla on kotikuntalain mukainen kotipaikka Marttilassa ja jonka arvioidaan olevan pitkä-
aikaisesti vaikeavammainen kuljetuspalveluiden osalta eikä hän pysty vamman tai sai-
rauden vuoksi käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria 
vaikeuksia. Palvelun myöntäminen perustuu yksilölliseen palvelutarvearvioon. 

 
2. Vaikeavammaisuus arvioidaan yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Asiakkaalla tu-

lee olla erityisiä vaikeuksia liikkumisessa. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalve-
lu on mahdollinen vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa joh-
dosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnois-
ta. 

 
3. Kuljetuspalvelun myöntää sosiaaliviranomainen sosiaalilautakunnan päättämien myön-

tämisperusteiden mukaisesti. Palvelua haettaessa tulee kirjallisen hakemuksen liittee-
nä olla aina lääkärinlausunto. Lausunto pyydetään Härkätien kuntien terveydenhuollos-
ta. Kaavakkeita saa sosiaalitoimistosta, kunnan kotisivuilta ja Härkätien kuntien ter-
veysasemilta.  

 

4. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää välttämättömien työ- ja opiskelumatkojen lisäksi 
pääsääntöisesti 18 yhdensuuntaista matkaa kalenterikuukauden aikana asiointi- ja va-
paa-ajan matkoihin. Matkat korvataan asuinkunnan ja maantieteellisten rajakuntien 
alueelle (Koski Tl, Lieto, Aura, Paimio, Pöytyä, Salo).  Matkan pituus ja siitä aiheutunut 
kustannus ei saa kuitenkaan olla kohtuuttoman suuri. Kunnalla on lain mukainen vel-
vollisuus korvata ainoastaan kohtuulliset kuljetuspalvelut. 

 
5. Kuljetuspalvelu järjestetään taksilla tai invataksilla taksikorttia käyttäen. Taksikortti on 

henkilökohtainen. Oman auton käytöstä aiheutuvia kustannuksia ei korvata. Kuljetus-
palvelumatka on yksi yhdensuuntainen keskeytymätön matka.  Mikäli matkassa on vä-
lipysähdys, alkaa pysähdyksen jälkeen uusi matka. Sosiaalilautakunta on hyväksynyt 
erilliset taksikorttiohjeet kuljetuspalvelun käyttäjille 1.1.2019 alkaen. 

 
6. Omavastuuosuus maksetaan matkan yhteydessä kuljettajalle. Kuljetuspalvelun oma-

vastuuosuus määräytyy ”Matkahuollon myymät bussiliput 1.7.2014 alkaen” –taulukon 
mukaan.    
 

7. Vammaispalvelulain toissijaisuuden vuoksi sairausvakuutuslain piiriin kuuluvia matkoja 
ei korvata vammaispalvelulain mukaan. 

 
8. Saattaja voi kulkea maksutta kyydissä, jos vaikeavammainen henkilö tarvitsee toisen 

henkilön apua niin paljon, että kuljettajan apu ei ole riittävä (saattajaoikeus lukee pää-
töksessä / taksikortissa).  

 
9. Taksin mahdollisesti laskuttaman odotusajan matkustaja maksaa itse. 

 
10. Pelkästään ikääntymisestä johtuvat toimintarajoitteet ja liikkumisen vaikeudet eivät ole 

vaikeavammaisuutta. Ikääntymisestä aiheutuva toimintakyvyn aleneminen ei ole riittävä 
peruste vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämiselle. 

 
MATKOISSA HYÖDYNNETÄÄN MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN YHTEISKULJETUKSIA 
LÄHIKUNTIEN JA MUIDEN HALLINTOKUNTIEN KANSSA.  


