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OHJE VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE 
 

 
 
 
Tässä on avuksenne kuljetuspalvelun käyttöohje.  Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu Teidän  
tarpeidenne mukaisten asiointi- ja virkistysmatkojen tekemiseen. 
 
Teille myönnettyjen matkojen määrä käy ilmi kuljetuspalvelupäätöksestänne sekä 
kuljetuspalvelukortistanne.  
 
 
TAKSIN TILAAMINEN 
 
Taksin voitte tilata asuinkuntanne taksikeskuksesta tai suoraan taksilta. Voitte myös ottaa kyydin 
lähimmältä taksiasemalta. 
 
KULJETUSPALVELUKORTTI  

 
 
 
Henkilökohtainen kuljetuspalvelukortti on oltava matkaa tehdessä 
aina mukana. Kuljettaja merkitsee korttiinne käytetyn matkan.  
 
Matkustusoikeus on enintään kortissa määrätty määrä matkoja per 
kuukausi.  
 
Ainoastaan päätöksen mukaiset matkat korvataan, mahdolliset 
ylimenevät matkat Teidän tulee ajaa omalla kustannuksella. 
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MATKUSTAJIEN MÄÄRÄ   
 
Kuljetuksessa voi olla mukana myös yksi perheenjäsen tai  
muu henkilö saattajana tai avustajana, jolta ei peritä erikseen  
maksua.  Mukana matkustavalla perheenjäsenellä tai tuttavalla  
tulee olla   sama matkan päätepiste.  Mikäli kaksi tai useampi 
kuljetuspalveluun   oikeutettua   henkilöä   matkustaa    samassa  
kuljetuksessa, jokainen maksaa omavastuuosuuden ja jokaiselta  
vähenee käytettävien matkojen määrä.  
  
Kuljetuspalvelumatkalla voi poikkeuksellisesti saattajan tai avustajan lisäksi matkustaa samassa 
taloudessa asuvia perheenjäseniä, mikäli heillä on sama lähtöosoite ja määränpää. Jokaisesta 
ylimääräisestä matkustajasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 
 
 
 
YHDENSUUNTAINEN MATKA 
 
Korvattava kuljetuspalvelumatka on aina yhdensuuntainen matka lähtöosoitteesta määränpäähän.  
Matka tulee tehdä lyhintä reittiä asiointikohteeseen.  
 
Yhdensuuntaiseen matkaan voi sisältyä yksi matkan varrella tapahtuva lyhyt pysähdys (enintään 10 
minuuttia), esim. kirjeen jättäminen postilaatikkoon ai pankkiautomaatilla käynti. Ylimenevän 
odotusajan kustannukset teidän tulee maksaa itse suoraan kuljettajalle. Pysähtyminen 
pidempiaikaista asiointia varten (kaupassa, apteekissa, pankissa käynti) keskeyttää yhdensuuntaisen 
matkan ja jatkomatka on uusi matka.  
 
Vaikeavammaisen kuljetuspalvelumatkoihin kuuluvat työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, 
virkistykseen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset, 
joita ovat asuinkunnan alueella tapahtuvat tai jos matkan päätepiste sijaitsee lähikuntien alueella.  
 
 
 

 
 
 

      
KOTI 
 KAUPPA 
 
 
 
 
 
 
 
MATKAN OMAVASTUUOSUUS JA MATKAN MAKSAMINEN 

mailto:etunimi.sukunimi@kessote.fi
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim_cOokOfQAhVHiiwKHRhTCzQQjRwIBw&url=http://picamentor.fi/material/429/&psig=AFQjCNEdN89DoE3qsStpSMSmR6x4kjppEA&ust=1481373450602350
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis99nLj-fQAhWBEiwKHcDtCG4QjRwIBw&url=http://papunet.net/materiaalia/kuvapankki/luokka/kauppa&psig=AFQjCNGkCyTswfC8lQLgapD90yfwbjd9QA&ust=1481373263380900
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://us.cdn3.123rf.com/168nwm/suslo/suslo1409/suslo140900010/31665321-cartoon-man-in-a-wheelchair-and-a-woman-wheelchair-wheels.jpg&imgrefurl=http://www.123rf.com/clipart-vector/wheelchair_man.html&h=141&w=168&tbnid=OcuGZc20xVi2QM:&zoom=1&docid=YhoQS9N6DreunM&ei=Aql1VN-4DMfoywPhnIDADQ&tbm=isch&ved=0CDcQMygvMC84rAI&iact=rc&uact=3&dur=922&page=12&start=331&ndsp=30�
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV25Oij-fQAhWE1SwKHRIRDr0QjRwIBw&url=http://62.80.138.132/skolor/koulukuvat/frisokresultat.php?s%3D2%26sok%3Dko&psig=AFQjCNFQxsFy-ofhBgk_05vQ4WNy81huiQ&ust=1481372956964767�


         
     
 
 

 
 

Postiosoite:   Puhelin:        Sähköposti:                Faksi:                       Internet: 
Koulukatu 2   02-6773 111     etunimi.sukunimi@kessote.fi               02-6773 760            www.kessote.fi 
29200 HARJAVALTA    

 
Kuljetuspalveluasiakas maksaa kuljettajalle matkan omavastuuosuuden, joka määräytyy ajetun matkan 
pituuden mukaan, linja-autoliikenteen voimassa olevan vakiovuoron taksan mukaisesti. 
Kuljetuspalvelukorttiin on kirjattu Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän laskutusosoite, 
mikäli palveluntuottajalla ei sitä ole tiedossa.  
 
 
Yhdensuuntaisen matkan omavastuuosuus määräytyy ajetun matkan pituuden mukaan linja-
autoliikenteen voimassa olevan vakiovuoron taksan mukaisesti: 
 

matkakilometrit  omavastuu 
enintään   
alle 6 km 3,30 € 
9 km 3,60 € 
12 km 3,90 € 
16 km 4,70 € 
20 km 5,50 € 
25 km 6,10 € 
30 km 6,80 € 
35 km 7,40 € 
40 km 8,20 € 
45 km 9,30 € 
50 km 10,10 € 
80 km 15,50 € 
90 km 17,30 € 
100 km 18,70 € 

 
 
MIHIN KULJETUSPALVELUA EI VOI KÄYTTÄÄ? 
 
Kuljetuspalvelua ei saa käyttää terveydenhuoltomatkoihin, joiden korvaus perustuu sairausvakuutuslakiin 
tai korvaus tulee vakuutusyhtiöltä. Näitä matkoja ovat; lääkärin, hammaslääkärin, terveydenhoitajan, 
fysioterapeutin, laboratoriohoitajan tai psykologin vastaanotolla käynnit, apuvälineiden sovitus, lääkärin 
määräämät tutkimus, kuntoutus- ja hoitokäynnit. Terveydenhuollon matkoista korvaus tulee hakea 
Kelalta. 
 
Kiertoajelutyyppisiä matkoja ei myöskään korvata. 
 
KULJETUSPALVELUOIKEUDEN PÄÄTTYMINEN 
 
Kotikunnan tai olosuhteissa tapahtunut muutos tulee ilmoittaa viipymättä ky:n vammaispalveluun 
kuljetuspalvelupäätöksen tarkistamista varten. Kuljetuspalvelu päättyy, jos asiakas muuttaa pois 
kuntayhtymän alueelta. Jos kuljetuspalveluasiakas siirtyy pysyvään laitoshoitoon tai ympärivuorokautista 
hoitoa antavaan asumispalveluyksikköön, kuljetuspalvelun tarve arvioidaan uudelleen. 
Kuljetuspalvelujen tarve tarkistetaan ky:n ohjeiden mukaisesti vähintään kolmen vuoden välein. 
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