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Kuljetuspalvelua voidaan myöntää hakemuksesta varkautelaisille
henkilöille, joiden toimintakyky tai selviytyminen normaaliin
elämiseen kuuluvien välttämättömien tehtävien ja toimintojen
suorittamisesta on ikääntymisen ja sen johdosta tulevien
sairauksien vuoksi alentunut ja julkisten joukkoliikennevälineiden
käyttö on oleellisesti tämän vuoksi vaikeutunut
(sosiaalihuoltoasetus 607/1983 9 §).
Kuljetuspalvelua myönnetään yli 65-vuotiaille henkilöille.
Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisen
ehtona on, että kuljetus on asiakkaan kotona selviytymisen
kannalta välttämätöntä. Kuljetuspalvelutarpeen tulee olla
jatkuvaluonteista, eikä hänellä itsellään tai avo- tai
aviopuolisollaan ole mahdollista käyttää omaa autoa. Lisäksi
edellytetään, ettei asiakas pysty ilman kohtuuttomia vaikeuksia
käyttämään julkisia liikennevälineitä (Pali, linja-auto).
Palvelu myönnetään Vaana palvelusetelijärjestelmän kautta.
Asiakas valitsee itsellensä sopivan kuljetuspalveluyrittäjän
kaupungin hyväksymästä palvelusetelituottajalistasta. Matkaa
tilattaessa asiakas kertoo yrittäjälle palvelusetelistä.
Taksimatkat asiakas saa tehdä Varkauden ja naapurikuntien
sisällä.
Palveluseteli myönnetään vuodeksi kerrallaan, eikä sitä ole
sidottu käytettäväksi kuukausikohtaisesti. Setelin arvo on 300
euroa.
Palvelusetelin perusteella palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia
enintään matkan verran. Kun seteli on käytetty, asiakas maksaa
palvelun kokonaisuudessaan itse.
Palveluseteli on saajalleen veroton etuus ja se on
henkilökohtainen, eikä ole siirrettävissä toiselle henkilölle.
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu ei ole subjektiivinen
oikeus vaan sitä myönnetään määrärahan puitteissa.

TULOHARKINTA

Asiakaskohtaisissa päätöksissä käytetään tuloharkintaa.
Kuljetuspalvelu voidaan myöntää, mikäli yksinasuvan henkilön
bruttotulot ovat enintään 980 euroa/kk tai avo-/aviopuolisoiden
enintään 1540 euroa/kk. Tuloina ei oteta huomioon Kelan
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eläkkeensaajan hoitotukea eikä asumistukea. Lisäksi
kuljetuspalvelua myönnettäessä katsotaan vaikuttavana tekijänä
asiakkaan mahdollisten talletusten määrä, joka voi olla
yksinasuvalla enintään 3000 euroa ja avo-/aviopuolisoilla
yhteensä 6000 euroa.
SAATTAJA

Asiakkaan mahdollisesti tarvitsema saattaja matkustaa
ilmaiseksi. Jos kuljetuspalvelujen saajan kanssa on samassa
kyydissä mukana muita matkustajia, joilla ei ole
kuljetuspalvelupäätöstä, on heidän maksettava matkasta oma
osuutensa.

TERVEYDENHOITOMATKAT

Palveluseteliä ei voi käyttää terveydenhoitomatkoihin, jotka
kuuluvat KELA:n korvauksen piiriin. Tällöin on kyse matkoista
lääkäriin, sairaalaan, terveyskeskukseen tai laboratorioon.
Terveydenhoitomatkoiksi katsotaan myös apuvälineiden
sovituskäynnit, fysioterapeutin vastaanottokäynnit sekä matkat
kuntoutukseen

PÄÄTÖKSEN
UUSIMINEN

Kuljetuspalvelupäätös on voimassa vuoden ajan
myöntämispäivästä. Päätöksentekijä on Varkauden kotiin
annettavien palvelujen ja sairaalahoidon palvelualuepäällikkö.
Asiakkaan on itse huolehdittava kuljetuspalvelun vuosittaisesta
uusimisesta Ikääntyneiden Asiakasohjausyksikön kautta.

HAKEMINEN JA
LISÄTIEDOT

Kuljetuspalvelusta ja sen hakemisesta saa lisätietoja
Ikääntyneiden Asiakasohjausyksikön palveluohjaajalta
puh: 044 444 2472 ja 044 444 2691.
Kuljetuspalvelua on haettava kirjallisesti ja hakemukseen on
liitettävä tulo- ja varallisuusselvitykset. Hakemus on
tulostettavissa kaupungin nettisivuilla.
Kielteisen päätöksen saatuaan asiakkaalla on oikeus valittaa
päätöksestä.
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