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1 Liikkumista tukevat palvelut
Sosiaalihuoltolain 23 §:n mukaan esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne, mukaan
lukien kutsu- ja palveluliikenne, on ensisijainen tapa järjestää kaikille kuntalaisille
soveltuva liikkuminen.
Liikkumisen tuki toteutetaan ensisijaisesti julkisten
palvelulinjan käytön ohjauksella tai ohjatulla harjoittelulla.

liikennevälineiden

ja

a.) Taajamassa ajaa paikallisliikenne reiteillä:
Tolpanniemi – Toranki – Kirkkoketo – Nilon koulu sekä
Nilon koulu – Kirkkoketo – Toranki – Tolpanniemi
Aikataulu on liitteenä.
Ajan tasalla olevat paikallisliikenteen aikataulut löytyvät Kuusamon kaupungin
verkkosivuilta: http://www.kuusamo.fi/palvelut/paikallisliikenne
b.) Kuusamon taajamassa toimii palvelulinja Kyytimatti, jossa on kaikille avoin
reittiliikenne kolmena päivänä viikossa. Kyytimatin toiminnasta on lisätietoa tässä
oppaassa luku 3, sivu 11.
Ajan tasalla olevan Kyytimatin aikataulu löytyy Kuusamon kaupungin verkkosivuilta:
http://www.kuusamo.fi/palvelut/kuljetuspalvelu
.

c.) Lisäksi on yksitoista Ely-keskuksen avointa linja-autolinjaa, joiden tarkemmat
aikataulut ja pysäkit löytyvät Matkahuollon internetsivulta. www.matkahuolto.fi
Linjat ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jokilampi - Kuusamo
Juntusranta - Kuusamo
Kärpänkylä – Sossonniemi - Kuusamo
Liikanen – Sarvivaara – Käylä - Ruka
Kemijärvi – Ruka - Kuusamo
Määttälä – Jyrkänkoski - Ruka
Riekki – Mäkelä - Kuusamo
Salminen - Ruka
Tammela – Sänkikangas - Kuusamo
Vasaraperä – Nissinvaara – Rukajärvi - Ruka
Vuotunki – Mäkelä - Kuusamo

Nämä linjat ovat kaikille käyttäjille avoimia linjoja.
Kaupungin kilpailuttamat sivukylien asiointimatkakuljetukset ovat myös yksi tapa
mahdollistaa kuntalaisille liikkuminen esim. asioimaan taajamakeskukseen. Tästä
kerrotaan enemmän luvussa 4.
2 Sosiaalihuoltona järjestettävien liikkumista tukevien palveluiden muodot
Mikäli edellisessä luvussa esille tuodut palvelut eivät mahdollista liikkumiseen,
Sosiaalihuoltona järjestettävää liikkumisen tukea voidaan antaa myös korvaamalla taksilla,
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invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat
kohtuulliset kustannukset, hyödyntäen myös ryhmäkuljetuksia.
Kuusamon kaupungilta voi hakea joko sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaisina
liikkumista tukevia palveluita.
Eri lakeihin perustuvien liikkumista tukevien palveluiden saannin ehdot ja
omavastuuosuudet ovat erilaisia. Tähän oppaaseen on lyhyesti kuvattu sekä
sosiaalihuoltolain että vammaispalvelulain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen
soveltamisohjeet Kuusamon kaupungissa.

2.1.

Kenelle palvelu myönnetään sosiaalihuoltolain mukaisesti?

Kuusamon kaupunki voi myöntää oikeuden sosiaalihuoltona järjestettävään liikkumisen
tukeen sosiaalihuoltolain (SHL 23§) perusteella. Tämä palvelu on lakisääteistä
sosiaalipalvelua, kuitenkaan palveluun ei ole ehdotonta subjektiivista oikeutta. Palvelu on
harkinnanvarainen etuus, jota myönnetään talousarvioon varattujen määrärahojen
puitteissa. Palvelu kohdennetaan ensisijaisesti ikääntyneille ja vähävaraisille henkilöille.
Sosiaalihuoltolain 23§:n mukaista liikkumista tukevia palvelua voidaan myöntää henkilölle,
jolla on erityisiä, pitkäaikaisia vaikeuksia liikkumisessa ja julkisten kulkuneuvojen käytössä,
eivätkä palvelu- tai asiointilinjat ole henkilön käytettävissä, eikä hänellä ole taloudellisia
mahdollisuuksia liikkumista tukevien palveluiden ostamiseen.
Lopullinen päätös tehdään aina asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin
perusteella. Arvioinnissa huomioidaan elämäntilanteen, elinympäristön ja vamman tai
sairauden aiheuttamat toimintarajoitteet, taloudellinen tilanne huomioiden. Päätös
oikeuttaa Kuusamon kaupungin alueella tapahtuvaan liikkumiseen.
Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelupäätös tehdään aina
määräaikaisena pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan niin, että aina kunkin vuoden
1.8 jälkeen tehdyt päätökset ovat voimassa seuraavan kalenterivuoden loppuun asti.
Palveluohjaus tiedottaa ja muistuttaa henkilöitä palvelun uudelleen hausta vuosittain.
Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua ei myönnetä iäkkäiden tehostetun
palveluasumisen asiakkaille.
Sosiaalihuoltolain 23 §:n mukaisia yksilöllisiä kuljetuspalveluita ei järjestetä henkilölle, joka
on oikeutettu kuljetuksiin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain nojalla.
Myönteisen päätöksen saanut henkilö on aina velvollinen ilmoittamaan toimintakyvyssään
ja terveydentilassaan tapahtuneet muutokset, joilla voi olla vaikutusta myönteisen
päätöksen muuttamiseen sekä ilmoittamaan olosuhteiden muutoksista, kuten muutosta
kunnan sisällä, muutosta toiselle paikkakunnalle tai pysyvään asumiseen,
pitkäaikaishoitoon siirtymisestä. Jos olosuhteiden muutokset edellyttävät, niin
kuljetuspalvelupäätöstä tarkastetaan ja tehdään tarvittavat muutokset. Kun asiakkaan
palvelun tarve lakkaa, lakkautetaan asiakkaan päätös.
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Sotainvalidit ja rintamaveteraanit:
Kunnat tarjoavat sotainvalideille ja rintamaveteraaneille kotiin vietäviä palveluja
Valtionkonttorista saamillaan rahoilla. Niihin palveluihin kuuluvat myös tarpeelliset
asiointimatkat. Myös virkistykseen liittyviä matkoja voidaan kustantaa näillä rahoilla.
Valtionkonttorin ohjeistuksessa matkojen määrää ei ole rajattu. Sotainvalidit voivat oman
kunnan alueen lisäksi suunnata lähikuntiin. Matkat voidaan tehdä taksilla tai
yhteiskuljetuksella riippuen siitä, miten kunta asian järjestää. Huomioitavaa on, että
vammaispalvelulain nojalla myönnettyjä matkoja ei korvata sotavammalain nojalla.
2.2 Mihin tarkoitukseen ja millä ehdoilla?
Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua myönnetään säännölliseen ja
pitkäaikaiseen asiointi- ja virkistysmatkatarpeisiin. Tarvittaessa liikkumisen tukea voidaan
myöntää esim. omaishoidettaville vuorohoitoon kulkemisessa mahdollistaen lakisääteisen
vapaan toteutumisen. Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua ei
myönnetä terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada sairasvakuutuslain mukaista
korvausta.
Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua voi käyttää
kotikunnassa eli Kuusamossa.
Matkoista peritään aina linja-autolipun verran omavastuuosuutta, pois lukien
rintamaveteraanit ja sotainvalidit, joiden omavastuun Valtionkonttori korvaa kunnalle.
Sosiaalihuoltolain mukaisten myönnettyjen matkojen määrä on pääsääntöisesti 4-8
yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa (eli 2-4 edestakaista matkaa). Tarvittaessa ja
määrärahojen puitteissa voidaan myöntää määräaikaisesti enemmän matkoja, esimerkiksi
mahdollistaen osallistumisen välttämättömään ryhmätoimintaan kotona asumisen tueksi.
Sosiaalihuoltolain mukaisesti myönnettyihin matkoihin liittyy asiointiaikaohjeistus, joka on
luettavissa kappaleesta 2.4 Asiointiaika ja pysähdykset sivulta 12.
2.3 Sosiaalihuoltolakiin perustuvan liikkumisen tuen hakeminen
Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua tulee aina hakea kirjallisesti
hakulomakkeella. Hakulomakkeita saa Kuusamon kaupungin toimipisteistä, tai niitä voi
tulostaa Kuusamon kaupungin verkkosivuilta
http://www.kuusamo.fi/palvelut/kuljetuspalvelu.
Hakulomake voidaan myös postittaa hakijalle tarvittaessa kotiin. Hakija voi olla yhteydessä
aina ikäihmisten yleiseen neuvontaan ja palveluohjaukseen arkisin klo 9-12 puhelimitse
0408608700 tiedustellakseen lisäneuvoja sekä pyytää itselleen postittamaan lomake.
Tuen tarve arvioidaan elämäntilanteen, elinympäristön ja vamman tai sairauden
aiheutuvien toimintarajoitteiden perusteella huomioiden taloudellinen tilanne. Lopullinen
päätös tehdään aina asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella.
Hakulomakkeeseen tulee liittää myös selvitys tulotiedoista. Palvelu kohdennetaan
ensisijaisesti vähävaraisille ikääntyneille, joiden kohdalla myös muut myöntämisperusteet
täyttyvät. Toimintaohje sisältää ohjeelliset tulorajat, joiden tarkoitus on auttaa palveluista
päättävää viranhaltijaa arvioimaan asiakkaan taloudellisia olosuhteita seuraavasti:
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• bruttotulot yhden henkilön taloudessa enintään 1400 €/kuukausi
• kahden henkilön (avio- tai avopari) taloudessa enintään 2300 €/kk
Tuloina otetaan huomioon hakijan ja avio-/avopuolison bruttotulot:
• kansaneläke
• työeläke
• perhe-eläke
• muut tulot esim. korko- ja vuokratulot ja metsän laskennallinen tuotto
• mahdolliset ulkomaan eläkkeet
• muu varallisuus ja talletukset, mikäli niitä enemmän kuin 5000€
• tuloina ei huomioida asumistukea, hoitotukea, rintamalisää,
rintamalisää sekä omaishoidon tuen palkkiota

ylimäärästä

Liikkumista tukevien palveluiden päätös on henkilökohtainen. Ratkaisusta saa aina
kirjallisen päätöksen, josta voi tehdä oikaisuvaatimuksen päätöksen mukana toimitettavien
ohjeiden mukaisesti.
Lisätietoja sosiaalihuoltolakiin perustuvista liikkumista tukevista palveluista ja mihin
hakemukset toimitetaan:
Yli 65-vuotiaat asiakkaat:
Toimintakeskus Porkkapirtti
Ikäihmisten palveluohjaus/liikkumista tukevat palvelut
Porkkatie 2 C
93600 Kuusamo
Lisätietoa ensisijaisesti
Ikäihmisten yleinen neuvonta ja palveluohjaus arkisin klo 9-12 p. 0408608700
Tarvittaessa yhteys hakemuksia käsittelevään palveluohjaajaan
p. 0407502491
Alle 65-vuotiaat asiakkaat:
Avopalvelukeskus Kuusela
Apajatie 26
93600 Kuusamo
Lisätietoa
Vammaispalveluohjaaja p. 0400306427
Palveluneuvoja p 040860 0087.
Erityisryhmien johtaja/sosiaalityöntekijä, p. 0408608338
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3 Vaikeavammaisten henkilöiden liikkumista tukevat palvelut
Vaikeavammaiselle henkilölle Kuusamon kaupunki järjestää vammaispalvelulain (VPL 8§)
perusteella kohtuulliset liikkumista tukevat palvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen,
mikäli henkilö sairautensa tai vammansa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua
suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.
Liikkumista tukeva palvelu on tarkoitettu korvaamaan sellaista julkista joukkoliikennettä,
joka ei ole vaikeavammaisen käyttäjän kannalta riittävän esteetöntä tai omatoimisesti
saavutettavaa.
Kuusamon kaupungilla on oikeus valita liikkumista tukevan palvelun järjestämistapa.
Palvelu
voidaan
järjestää
esimerkiksi
palveluliikenteenä,
taksikuljetuksina,
kutsutaksikuljetuksina, kimppakyyteinä tai Kuusamon kaupungin asiointilinjojen avulla,
kuten Kyytimatin avulla. Kuljetuksia yhdistellään, joten samassa autossa voi matkustaa
useita henkilöitä.
Vaikeavammaisella henkilöllä ei ole ehdotonta oikeutta vaatia liikkumista tukevan palvelun
järjestämistä haluamallaan tietyllä tavalla. Hänellä ei myöskään ole oikeutta valita
kuljetukset suorittavaa autoilijaa.
3.1 Kenelle palvelua myönnetään vammaispalvelulain mukaisesti?
Vaikeavammaisen henkilön oikeus kuljetuspalveluihin perustuu lakiin ja asetukseen
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista sekä palvelutarpeen arviointiin.
Mikäli vaikeavammaisuuden kriteerit kuljetuspalveluun nähden täyttyvät, on
vaikeavammaisella henkilöllä oikeus vähintään 18 yhdensuuntaiseen matkaan
kuukaudessa, tarvittaessa matkamääristä voidaan poiketa.
Vaikeavammaisen henkilön kuljetuspalvelua voi saada henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia
liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi kykene käyttämään julkisia
kulkuneuvoja kuten Kyytimattia, ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia, eikä hän saa
sopivia palveluja muun lain nojalla. Vammaispalvelulain mukainen liikkumista tukeva
palvelu ei korvaa puuttuvaa joukkoliikennettä.
Liikkumista tukevan palvelun tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, josta on
pitkäaikaista haittaa. Pitkäaikaiseksi vammaksi tai sairaudeksi katsotaan yleensä
vähintään vuoden kestävä tila.
Vammaispalvelulain mukaista liikkumista tukevaa palvelua ei tavallisesti myönnetä
sairaudesta toipumisen ajaksi tai kuntoutusvaiheeseen.
Liikkumista tukevan palvelun tarpeen arvioinnissa otetaan huomioon vamman tai
sairauden aiheuttamat toimintarajoitteet siinä ympäristössä ja elinolosuhteissa, jossa
hakija toimii. Varallisuus, ikä ja diagnoosi eivät vaikuta palvelun saantiin.
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3.2 Mihin tarkoitukseen ja minkä verran?
Vammaispalvelulakiin
perustuvaa
liikkumista
tukevaa
palvelua
myönnetään
jokapäiväiseen elämään kuuluviin asiointi- ja vapaa-ajanmatkoihin sekä välttämättömiin
työhön ja opiskeluun liittyviin matkoihin.
Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus vähintään 18 yhdensuuntaiseen matkaan
kuukaudessa. Mikäli haetaan enemmän matkoja, pitää pystyä perustelemaan vammasta
tai sairaudesta aiheutuva lisämatkojen tarve.
Edellytyksenä on lisäksi, että kyse on tavanomaisiin elämäntoimintoihin kuuluvasta
välttämättömästä liikkumistarpeesta. Mikäli hakija on saanut julkista tukea, kuten
esimerkiksi autoveron palautusta tai avustusta auton hankintaan, kuljetuspalvelun matkoja
voidaan tämän vuoksi vähentää 18 yhdensuuntaisesta matkasta. Tämä edellyttää
kuitenkin yksilökohtaista harkintaa.
Liikkumista tukevan palvelun päätöksessä kerrotaan, jos hakijalla on oikeus käyttää
kuljetuspalvelun aikana saattajaa.
Vammaispalvelulain mukainen liikkumista tukeva palvelu koskee lähinnä asuinkuntaan ja
toiminnalliseen lähikuntaan suuntautuvia matkoja. Lähikunnalla tarkoitetaan ensisijaisesti
asiakkaan kotikunnan maantieteellistä rajakuntaa, mutta se voidaan määritellä myös
toiminnalliseksi lähikunnaksi. Silloin otetaan huomioon vammasta tai sairaudesta
aiheutunut tarve sellaisiin palveluihin, joita ei ole saatavissa asuinkunnan tai kuntaan
rajoittuvien lähikuntien alueella.
Jos hakija on kuntoutuksessa, hänelle voidaan hyväksyä oikeus käyttää kuljetuspalveluja
kuntoutuspaikkakunnalla voimassa olevan päätöksen mukaisesti.

3.4 Vammaispalvelulakiin (VPL) perustuvien liikkumista tukevien palveluiden
hakeminen
Vammaispalvelulakiin VPL 8§ perustuvaa liikkumista tukevaa palvelua haetaan
vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen hakulomakkeella, jota saa Kuusamon kaupungin
vammais- ja vanhuspalveluiden toimipisteistä. Hakulomakkeen voi myös tulostaa
Kuusamon kaupungin verkkosivuilta: http://kuusamo.fi.
Hakemuksen liitteeksi pyydetään tarvittaessa terveydenhuollon ammattihenkilön todistus
asiakkaan toimintakyvystä ja liikkumisesta. Asiakkaan toimintakykyä selvitetään myös
aina sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kotikäynnillä.
Vammaispalvelulain mukaiseen liikkumista tukevan palvelun hakija saa asiasta aina
kirjallisen henkilökohtaisen päätöksen. Mikäli hakija on tyytymätön annettuun päätökseen,
hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen Kuusamon kaupungin perusturvalautakunnalle.
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4 Sivukylien asiointimatkat ja vammaiskuljetukset
Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset sivukylien asiointimatkat toteutetaan
kerran viikossa ryhmäkuljetuksina kaupungin kilpailuttamien asiointimatkakuljetuksien
yhteydessä. Tarvittaessa vammaispalvelulain mukaiset matkat voivat olla henkilökohtaisia
matkoja, tästä on maininta päätöksestä.
Asiakkaita pitää olla vähintään kyydissä kaksi (2). Asiakkaat sopivat taksinkuljettajan
kanssa kuljetusmatkan ajankohdasta. Mikäli asiakasmäärä ei täyty, tulee taksiyrittäjän olla
yhteydessä liikkumista tukevia palveluita myöntävään viranhaltijaan.
Jos asiakkaat eivät pysty sopimaan yhteistä asiointipäivää, niin asiointipäivämäärä
määritellään kaupungin toimesta. Asiointikyydit ovat voimassa ympäri vuoden
Kaikilla linjoilla taksi perii asiakkailta linja-autotaksan mukaisen omavastuuosuuden.
TaksiPlus-kortti pitää olla aina mukana ajettaessa Kuusamon kaupungin myöntämällä
taksikyydillä. Asiointimatkakyyti tulee tilata seuraavalla sivulla olevan listan mukaisesti.
Tilauksessa tulee tuoda selkeästi esille, että kyseessä on TaksiPlus-korttimatka.
Huomioitavaa, että Kuusamon Taksinmatkat Oy:n matkat on mahdollista tilata myös
info@kuusamontaksi.fi,
etenkin
jos
tilaus
tehdään
sähköpostitse
hoitohenkilökunnan kautta. Huomioitavaa myös, jos matka tilataan puhelimitse
Kuusamon Taksimatkat Oy:n kautta, niin puheluun vastaamisessa voi kestää aikaa,
jolloin kannattaa odottaa rauhassa. Seuraavalla sivulla sivukylien reitit, joissa näkyy
Kuusamon Taksimatkat Oy
SIVUKYLILLE VALITUT TAKSIT KUUSAMON KAUPUNGIN
ASIOINTIMATKOILLE
JA
VAMMAISPALVELULAIN
HENKILÖKOHTAISILLE MATKOILLE

MYÖNTÄMILLE
MUKAISILLE

1. VASARAPERÄN SUUNTA
Vasaraperä - Rovaniementie (tarvittaessa poikkeama Haataja,
Hyypiö)
Kuusamon Taksi Oy/ Karjalainen Silvo p. 0400384643
2. KÄRPÄNKYLÄN SUUNTA
Kärpänkylä - Kiviranta - Heikkilä
Kuusamon Taksi Oy/ Markku Palosaari p. 0407204581
3. RUKAN SUUNTA
Ruka – Tahkolanranta – Nissinvaara
Kuusamon Taksi Oy puh: 0400 548 230
4. KOSKENKYLÄN SUUNTA
Koskenkylä – Akula (tarvittaessa Lämsänkyläntie)
Kuusamon Taksi Oy puh: 0400 548 230
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5. SOSSONNIEMEN SUUNTA
Sossonniemi – Puutteenkylä
Kuusamon Taksi Oy puh: 0400 548 230
6. KUOLION SUUNTA
Kuolio – Purnunvaara – Penttilänvaara
Kuusamon Taksi Oy puh. 0400 548 230
7. KITKAN SUUNTA
Kitka – Mustosenvaara
Kuusamon Taksi Oy puh: 0400 548 230
8. POUSSUN SUUNTA
Poussu – Pikkarainen – Soivio – Irni
Kuusamon Taksi Oy puh: 0400 548 230
9. KÄYLÄN SUUNTA (Käylään)
Lähialueen asiointi Käylässä
Rukan Taksi ja Huoltopalvelu puh: 08 868 1222
10. KÄYLÄN SUUNTA (kaupungin keskustaan)
Käylä – Juuma
Kuusamon Taksi Oy puh. 0400 548 230
11. VUOTUNGIN SUUNTA
Vuotunki – Määttälä
Jukka Palosaari puh: 0400 384 751
5 TaksiPlus-kortti
Mikäli liikkumista tukeva palvelu myönnetään, asiakas saa TaksiPlus-kortin, jolla oikeus
palveluun osoitetaan. Kortin haltija on vastuussa kortin käyttöä koskevien ohjeiden
noudattamisesta. Ohjeet on toimitettu myös autoilijoille, joiden edellytetään noudattavan
ohjetta.
•
•
•
•
•
•
•

TaksiPlus-kortti on henkilökohtainen ja sen säilyttää aina asiakas.
TaksiPlus-kortin pitää olla aina mukana matkaa tehtäessä.
TaksiPlus-korttia ei voi luovuttaa toiselle henkilölle eikä jättää autoilijalle.
Korttia ei voi käyttää asiointimatkaan, jos asiakas ei ole mukana.
TaksiPlus-kortti on älykortti, johon on valmiiksi ladattu asianomaisen kortin käyttäjän
kuljetuspäätöksen mukaiset matkat.
Käyttämättömiä matkoja ei voi siirtää toiselle kuukaudelle.
Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilökuljetuksiin, eikä sitä voi käyttää pelkästään
tavaroiden tai esineiden kuljettamiseen.

TaksiPlus-kortissa on aina kortin voimassaoloaika 36kk, mutta matkustusoikeus on ladattu
kortille liikkumista tukevan palvelun päätöksen mukaisesti.
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5.1 Matkan tilaaminen
Kuljetukset tilataan:
• taajama-alueella (neljäntien risteyksestä 15 km) Palvelulinja Kyytimatista
puhelinnumerosta 040 541 3864
• sivukylille valituista takseista Kuusamon kaupungin myöntämille asiointimatkoille tai
vammaispalvelulain mukaisille henkilökohtaisille matkoille. Listaus on edellisellä
sivulla.
• Asiakkaan tulee kertoa mistä ja milloin kuljetusta tarvitaan ja että kyseessä on
TaksiPlus-korttimatka.
• Asiakkaan tulee kertoa minne on menossa ja onko kyseessä meno-paluukyyti.
• Taajamassa matka tilataan vähintään tuntia ennen lähtöaikaa ja sivukylillä
edellisenä päivänä, mikäli se on mahdollista.
5.2 Matkustaminen ja omavastuuosuus
Kuljettaja tarkistaa asiakkaan henkilöllisyyden. Kuljettaja tarkistaa TaksiPlus-kortin
voimassaolon ja käyttöoikeuden.
Asiakas maksaa itse matkojen omavastuuosuuden aina suoraan kuljettajalle.
Omavastuuosuus määräytyy kuljetun kilometrimäärän mukaan, joka on linja-autoliikenteen
kulloinkin voimassaolevan taksan mukainen. Kuljettaja on velvollinen asiakkaan pyynnöstä
näyttämään matkahuollon hintataulukon, johon omavastuuosuuden määrä perustuu.
Edestakaisella matkalla omavastuuosuus peritään sekä meno- että paluumatkalta
erikseen. Matkan alku- ja päätepisteiden välillä pysähtyminen ei vaikuta
omavastuuosuuden perimiseen.
Kuljettaja kantaa autoon tai autosta määränpäähän sellaiset tavarat, jotka hän pystyy
viemään sisälle samalla, kun saattaa asiakasta. Lisäksi kuljettajan tulee huolehtia perille
asiakkaan mukana olevat apuvälineet. Kuljetuspalvelua ei voi hyödyntää ilman asiakasta,
se ei ole siis tarkoitettu tavaroiden kuljettamiseen.
5.3 Asiointiaika ja pysähdykset
Asiointiaika on 1h/asiakas, mikäli on kyse henkilökohtaisesta matkasta. Jos asiointi kestää
pidempään, niin asiakkaan pitää maksaa itse ylimenevä osuus. Kimppakyydeissä
asiointimatkaa korvataan enintään 2 tuntia edestakaisella matkalla.
Jos taksi joutuu odottamaan asiakasta matkan alussa, odotuksen maksaa asiakas itse.
Taksinkuljettajan tulee kertoa asiakkaalle odotus – ja asiointiajasta aiheutuva kustannus
hinnastonsa mukaisesti.
Yli 20 kilometrin matkat annetaan yleensä meno-paluukyytinä. Tämä tarkoittaa sitä, että
auto jää odottamaan asiakasta asioinnin ajaksi. Taksin odotus määränpäässä asiakkaan
asioinnin ajan ei kuitenkaan saa maksaa enempää kuin mitä uusi taksikyyti määränpäästä
takaisin lähtöpisteeseen tulisi maksamaan.
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Yhteen yhdensuuntaiseen matkaan lähtöpisteestä määränpäähän voi sisältyä yksi lyhyt
pysähdys, esimerkiksi korkeintaan pysähdys postilaatikolla tai pankkiautomaatilla.
5.4 Saattajaoikeus
Jos liikkumista tukevan palvelun asiakkaalle on myönnetty saattajaoikeus, ei
matkustavalta saattajalta peritä omavastuuta. Taksiplus-kortissa on lisämaininta saattajaoikeudesta.
Taksinkuljettaja voi toimia tarvittaessa saattajana, jatkossa tarve selvitetään hakemuksen
yhteydessä.
5.5 Liikkumista tukevan palvelun tarpeen muuttuminen tai päättyminen, kortin
katoaminen tai vioittuminen.
Liikkumista tukevaa palvelua saavan henkilön on ilmoitettava Kuusamon kaupungille
palvelun tarvetta koskevista muutoksista. Asiakkaan toimintakyvyn muutoksista ja
muutosta kunnan sisällä ilmoitetaan palvelupäätöksen tehneelle viranhaltijalle. TaksiPluskortti palautetaan, jos palvelun tarve loppuu. Tarve voi loppua esimerkiksi sen vuoksi, että
asiakkaalle tehdään pitkäaikainen laitoshoitopäätös tai asiakas muuttaa pois Kuusamon
alueelta tai sivukyliltä Kuusamon keskustaan.
HUOM! Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevia
palvelumatkoja ei saa käyttää terveydenhoitomatkoihin, joiden korvaus perustuu
sairausvakuutuslakiin tai tulee vakuutusyhtiöltä. Näitä matkoja ovat esimerkiksi:
•
•
•
•
•

lääkäri-, laboratorio- ja terapiakäynnit
lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella hankittavien apuvälineiden sovitus
lääkärin määräämät tutkimus- ja hoitokäynnit
hammashoitokäynnit
silmälääkärikäynnit

5.6 Ohjeiden vastainen käyttö
Kuusamon kaupunki valvoo kuljetuspalvelun käyttöä. Jos kuljetuspalveluja käytetään
ohjeiden vastaisesti tai vilpillisesti, vahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan
Kuusamon kaupungille kustannukset.
6 Palvelulinja Kyytimatti
Kuusamon kaupungin taajama-alueella ts. Kirkonkylässä toimii asiointiliikenne eli
Palvelulinja Kyytimatti. Kyytimatin toiminta-alue on 15 km ns. neljäntien risteyksestä.
Palvelulinja Kyytimatti ajaa kaikille avointa reittiliikennettä maanantaisin, keskiviikkoisin ja
perjantaisin aikataulun mukaisesti. (Kyytimatin aikataulu liitteenä)
•
•

Ajopäivät: Maanantai, keskiviikko ja perjantai.
Kuljetussuunnat: Toranki, Tolpanniemi ja Nilo.

12

•
•

•
•
•

Kyytimatti tilataan aina numerosta 040 541 3864
Kyytimatti poikkeaa reitiltä tarpeen mukaan ja hakee asiakkaan tarvittaessa
kotiovelta, jos liikkuminen on vaikeaa. Kuljetustarpeesta tulee ilmoittaa kuljettajalle
ajoissa.
Matkan asiakasmaksu on 3,30 €/suunta, maksun voi maksaa käteisellä tai
matkahuollon matkakortilla. Matkahuollon kortteja on ostettavissa matkahuollosta.
Kyytimatissa asiakkaalle myönnetty saattaja saa matkustaa maksutta
Lisätietoja auton aikataulusta saa soittamalla Kyytimatille numeroon 040 541 3864.

Kyytimattiin käy Matkahuollon maksukortti ja pankkikortti.
Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua myönnetään ensisijaisesti
palvelulinjalle. Toisin sanoen siis tiistaisin ja torstaisin Kyytimatti ajaa ryhmäkuljetuksina
myönteisen päätöksen saaneiden liikkumista tukevan palvelun asiakkaiden matkoja
taajama-alueella, 15 km:n toimintasäteellä.

7 Kelan taksimatkat
Terveydenhoitoon
liittyvien
matkojen
järjestelyistä
ja
korvauksista
vastaa
Kansaneläkelaitos Kela. Korvausta voi saada julkiseen tai yksityiseen sairaanhoitoon,
raskauteen ja synnytykseen liittyvistä matkoista, kun kustannukset yhteen suuntaan
ylittävät omavastuun.
Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai
julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen.
Kela ei korvaa erikseen tehtyä lääkkeiden hakumatkaa apteekkiin. Kelalta voi saada
korvauksen taksimatkasta, kun terveydenhuollon edustaja on katsonut taksin käytön
olevan asiakkaan terveydentilan vuoksi tarpeellista ja hän on saanut siitä todistuksen (SV
67 tai muu vastaava selvitys). Kun asiakas tekee matkan terveydenhuollon yksikköön tai
kuntoutukseen ja hänellä on sairautensa vuoksi oikeus Kelan korvaukseen taksimatkasta,
matka tilataan oman alueen tilausnumerosta.
Asiakkaan tulee säilyttää terveydenhuollosta matkaa varten saamansa todistus (Todistus
matkakorvausta varten, SV67) tai muu selvitys oikeudestaan taksin käyttöön. Kela voi
pyytää sitä häneltä myöhemmin.
Jos asiakas tarvitsee matkan aikana saattajan, myös hänen matkakuluistaan voi saada
korvauksen. Saattajan matkakuluista saa korvausta, kun hoitohenkilökunta on katsonut
saattajan tarpeelliseksi asiakkaan sairauden perusteella tai esimerkiksi perheenjäsenen
hoitoon osallistumisen välttämättömäksi. Myös saattajan matkat korvataan yleensä sen
mukaan, mitä matka olisi tullut maksamaan halvinta matkustustapaa käyttäen. Jos asiakas
lähtee matkaan saattajan kanssa samasta osoitteesta omalla autolla tai taksilla, ei
saattajalle aiheudu korvattavia matkakuluja.
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7.1 Kela-taksin tilaaminen
Jos asiakkaalla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, taksi tilataan alueellisesta
tilausnumerosta. Kuusamossa numero on 0800 93 150 Pohjois- Suomen Taksi Oy.
Matkakorvauksen saa heti taksissa ja matkasta jää maksettavaksi enintään 25 euron
omavastuu. Jos taksi tilataan muulla tavoin, Kela ei korvaa matkaa.
Tällä hetkellä voimassaolevat ohjeet asiakkaalle Kela-taksin tilaamiseen löytyvät Kelan
sivustolta www.kela.fi/nain-tilaat-taksin?ihneritRedirect=true
Tarvittaessa palveluohjauksesta voidaan ohjeistus toimittaa kirjallisesti kotiin.
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Ajan tasalla olevat paikallisliikenteen aikataulut löytyvät Kuusamon kaupungin
verkkosivuilta: http://www.kuusamo.fi/palvelut/paikallisliikenne
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PALVELULINJA KYYTIMATTI
Aikataulu 1.11.2019 alkaen
Ajetaan maanantai, keskiviikko ja perjantai, matkan hinta 3,30 €/suunta
Tarvittaessa Kyytimatti hakee kyytiin kotiovelta, soitto kuljettajalle puh. 040 5413864
Tolpanniemi –> Toranki -> Marketit -> Toriaukio

Tropiikki -> Tamppiaho -> Lahdentaus –> Toriaukio -> Marketit

Klo
9.30
9.40
9.45
X
9.50
10.00

Klo
10.00
10.07
10.10
10.15
X
10.30
10.35

Toriaukio
Tolpanniemi koulu
Torangintaival
Toranki (käydään tarvittaessa, soitto kuljettajalle 040 5413864)
Marketit
Toriaukio

Paluulähtö
Klo 12.00 Toriaukio -> Tolpanniemi -> Toranki

Klo
9.50
10.00

Toriaukio
Tropiikki
Kuusingintie
Tamppiaho
Lahdentaus (käydään tarvittaessa, soitto kuljettajalle 0405413864)
Toriaukio
Marketit

Paluulähtö
Klo 12.30 Toriaukio -> Tamppiaho -> Tropiikki
Marketit – > Toriaukio -> Marketit
Klo
Klo
Klo
10.35
12.20
Marketit
10.35
10.40
12.30
Toriaukio 10.30

Ajan tasalla olevan Kyytimatin aikataulu löytyy Kuusamon
kaupungin verkkosivuilta:
http://www.kuusamo.fi/palvelut/kuljetuspalvelu

