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1 YLEISTÄ  
Liikkumista tukevia palveluja voidaan myöntää sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja vammaispalvelulain 

(380/1987) nojalla. Tähän ohjeeseen on yhdistetty molempien lainsäädäntöjen ohjeistus. Sosiaalihuoltolain 

nojalla myönnetyt palvelut ovat määrärahasidonnaisia ja vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on 

kunnan erityiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluva palvelu.  Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu 

on subjektiivinen oikeus, ja palvelu on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle määrärahoista riippumatta. 

Molempien palvelujen myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin.  

Sosiaalihuoltolain (23 §) mukaan esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja 
palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Sosiaalihuoltolain (14 § ja 23 § 
sekä SHA 9 §) mukaisia liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti 
käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan 
syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.   
 
Lainsäädännössä ei määritellä sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävien liikkumisen tuen palvelujen 
järjestämistapaa, vaan kunta voi talousarviossaan määritellä matkojen määrän, pituuden, asiakkaalta 
perittävät maksut ja matkoihin oikeuttavat kriteerit. Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen palvelu on 
kunnalle harkinnanvaraista toimintaa ja palvelua myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. 
Määrärahasidonnaisessa palvelussa etusijalle asetetaan heikoimmassa asemassa olevat asiakkaat. 
Asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta sosiaalihuoltolain mukaiseen liikkumisen tuen palveluun. 
Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumisen tuen palvelut ovat ensisijaisia vammaispalvelulain mukaisiin 
palveluihin nähden, mikäli ne ovat riittävät ja asiakkaalle soveliaat.  
 
Vammaispalvelulain (8 §) mukaan vaikeavammaiselle henkilölle on järjestettävä kohtuulliset kuljetuspalvelut 
niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee 
palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoistaan. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan tässä 
laissa henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua 
tavanomaisista elämän toiminnoista. Kuljetuspalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, 
jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia 
joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia (VpA 5 §). 
 
Vammaispalveluasetuksen (4 § ja 6 §) mukaan kuljetuspalveluihin kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä 
käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi 
tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset, joita ovat asuinkunnan alueella tapahtuvat tai 
lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Kuljetuspalveluja on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle siten, että 
hänellä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 
18 yhdensuuntaiseen jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa.  
 
Nämä ohjeet ovat ohjeellisia ja niistä voidaan poiketa erityisestä syytä yksilöllisen tarveharkinnan perusteella. 
Harkinnanvaraiset, yksilölliset päätökset tehdään aina vammaispalvelujen tiimissä. 

 

2 TAVOITE  
Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tarkoitus on tukea ensisijaisesti asiakkaan itsenäisen elämisen 

mahdollisuuksia kotona. Tavoitteena on antaa sellaisia palveluita, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen, 

omatoimisen selviytymisen päivittäisistä toiminnoista ja edistävät toimintakykyä. Sosiaalihuoltolain mukaista 

palvelua myönnettäessä otetaan huomioon myös hakijan taloudellinen tilanne. 

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun tavoitteena on taata vaikeavammaisten henkilöiden 

osallisuus ja yhdenvertaisuus muiden kansalaisten kanssa. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on 

tarkoitettu korvaamaan sellaista julkista joukkoliikennettä, joka ei ole vaikeavammaisen käyttäjän kannalta 
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riittävän esteetöntä tai omatoimisesti saavutettavaa. Kuljetuspalvelujen avulla vaikeavammaisille henkilöille 

turvataan lain edellyttämät kohtuulliset liikkumismahdollisuudet. Kuljetuspalvelulla ei kuitenkaan voida 

korvata puuttuvaa julkista joukkoliikennettä. 

 

3 MATKOJEN MÄÄRÄ JA PALVELUN LAAJUUS  
Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukainen liikkumisen tuen / kuljetuspalvelun päätös on 

henkilökohtainen eli asianosaisen tulee aina itse olla mukana matkassa. Matkustusoikeus on enintään 

päätökseen kirjattu määrä yhdensuuntaisia matkoja per kuukausi.  Myönnettyjen matkojen määrää ei saa 

ylittää eikä niitä voi siirtää toiselle kuukaudelle. Kiertoajelutyyppisiä matkoja ei sallita. 

Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisia matkoja ei saa käyttää sairaus- yms. matkoihin, joihin Kela voi 

myöntää korvauksen sairausvakuutuksen perusteella tai korvaus tulee vakuutusyhtiöltä. Näitä matkoja ovat 

esim. lääkärin, hammaslääkärin, terveydenhoitajan, fysioterapeutin, laboratoriohoitajan tai psykologin 

vastaanotolla käynnit, apuvälineiden sovitus sekä lääkärin määräämät tutkimus-, kuntoutus- ja hoitokäynnit. 

Myöskään sellaisia matkoja ei korvata, jos Kelan korvaus jää saamatta sen vuoksi, että matkan hinta jää alle 

Kelan hyväksymän omavastuuosuuden.  

 

3.1. Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen palvelu 

Sosiaalihuoltolain mukaisena liikkumisen tuen palveluna myönnetään korkeintaan 8 yhdensuuntaista 

matkaa kuukaudessa yksilölliseen tarpeeseen perustuen. Asumispalveluissa tai laitoshoidossa olevalle 

asiakkaalle myönnetään enintään 4 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.  

Liikkumisen tuen palveluna myönnettyjä matkoja voi käyttää pääsääntöisesti asuinkunnan alueella 

kohdistuviin matkoihin. Kokonaistaloudellisen harkinnan perusteella matkoja voidaan yksilöllisen tarpeen 

perusteella myöntää myös esim. naapurikunnan alueelle käytettäväksi. 

 

3.2. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu 

Kuljetuspalvelumatkoja myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin pääsääntöisesti 18 yhdensuuntaista 

matkaa kuukaudessa. Laitoshoidossa oleville kuljetuspalveluasiakkaille myönnetään yksilöllisen tarpeen 

mukaiset matkat, mikäli laitos ei järjestä tarpeellisia kuljetuksia. 

Kuljetuspalvelua myönnetään välttämättömiin ja kohtuullisiin työ- ja/tai opiskelumatkoihin. Työ- ja/tai 

opiskelumatkalla tarkoitetaan pääsääntöisesti matkaa kotoa työ- tai opiskelupaikalle ja takaisin kotiin. 

Työmatkoina ei tule korvattavaksi ne matkat, jotka vammainen henkilö tekee työsopimuksen tai työnantajan 

määräyksen perusteella. Opiskelumatkoina voidaan korvata vain sellaiseen opiskeluun liittyvät matkat, joka 

johtaa jonkin tutkinnon tai ammatin saavuttamiseen tai parantaa henkilön mahdollisuuksia työllistyä tai 

vahvistaa henkilön ammattitaitoa ja tätä kautta lisää hänen työllistymismahdollisuuksiaan. Lyhyet 

harrastusluonteiset kurssit sisältyvät asiointi- ja virkistysmatkoihin. 

Kuljetuspalvelujen määrää voidaan yksilöllisen harkinnan perusteella rajoittaa, jos perheen tai 

vaikeavammaisen henkilön käytössä olevaan autoon on saatu vammaispalvelulain mukaista avustusta 

liikkumisvälineen hankkimiseksi tai auton hankintaan on saatu autoverolain tarkoittama autoveronpalautus. 

Edellytyksenä on, että vaikeavammaisen henkilön tai perheen käytettävissä olevaa autoa käytetään 

tosiasiallisesti vaikeavammaisen henkilön kuljetuksiin. Kuljetuspalvelun tarve voi olla perusteltua esim. auton 

ollessa huollossa, korjauksessa tai auton käytölle on jokin muu tilapäinen este.  
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Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja voi käyttää asuinkunnan tai lähikuntien alueella. 

Lähikunnat määräytyvät sen mukaan, minkä kunnan alueella asiakas tosiasiallisesti asuu (esim. 

palveluasuminen). 

Lähikunnat Kessoten kuntien alueella:                                                                                                                                                                                      

Eurajoki: Eura, Harjavalta, Pori, Nakkila ja Rauma                                                                                                             

Harjavalta: Eura, Kokemäki, Nakkila, Ulvila ja Pori 

Kokemäki: Eura, Harjavalta, Huittinen, Säkylä, Nakkila, Sastamala, Ulvila ja Pori 

Nakkila: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Ulvila ja Pori 

Kuljetuspalvelumatkan päätepiste tulee olla asuinkunnan tai hyväksyttyjen lähikuntien alueella (ei voi 

esimerkiksi matkustaa lähikuntia kauemmaksi ja laskuttaa kuntayhtymää lähikunnan rajalle saakka). 

Aluerajoja ei saa ylittää. Lähikuntia kauemmas ulottuvia matkoja ei myönnetä. Kokonaistaloudellisen 

harkinnan perusteella yksittäisiä matkoja voidaan myöntää yksilöllisen tarpeen perusteella lähikuntia 

kauemmas.  

Vammaispalvelulain mukaisella saattajapalvelulla tarkoitetaan välittömästi ennen matkaa, matkan aikana ja 

välittömästi matkan jälkeen tapahtuvaa avustamista. Saattajapalvelua ei myönnetä, jos taksin tai invataksin 

antama apu riittää. 

 

3.3. Yhdensuuntainen matka 

Liikkumisen tuen palvelun / kuljetuspalvelun matka tarkoittaa yhtä yhdensuuntainen matkaa 

lähtöosoitteesta määränpäähän. Matka on aina tehtävä lyhintä reittiä. Yhdensuuntaiseen matkaan voi 

sisältyä yksi matkan varrella tapahtuva lyhyt pysähdys (enintään 10 min.), esimerkiksi kirjeen jättäminen 

postilaatikkoon tai pankkiautomaatilla käynti. Pysähdyksen ajan taksamittarin on oltava odotustaksalla. 

Pysähtyminen pidempiaikaista asiointia varten (esimerkiksi kaupassa, apteekissa tai pankissa käynti) päättää 

yhdensuuntaisen matkan. Matkan alussa tai sen pääteosoitteessa tapahtuva odotus ei sisälly matkan 

hintaan, vaan tavanomaiseen taksipalveluun kuuluvat avustaminen autoon nousemisessa, matkan aikana ja 

tarvittaessa sisätiloihin siirryttäessä. Paluu lähtöosoitteeseen on asiakkaalle uusi kuljetuspalvelumatka, 

mutta mikäli asiointi on kestänyt alle 10 minuuttia, taksamittarilla matkaa ei katkaista. Yli 10 minuutin 

odotuksesta ylimenevän osuuden on kuljettaja velvollinen perimään asiakkaalta.  

 

3.4. Edestakainen matka 

Pidemmillä matkoilla on mahdollisuus käyttää edestakaista matkaa samalla taksilla, jolloin taksilla on 

mahdollisuus odottaa asiakasta kohteessa matkan pituudesta riippuva aika. Edestakaisen matkan 

paluumatkasta ei aiheudu kustannuksia kuntayhtymälle vaan se suoritetaan ”kassalla”. Edestakaisen matkan 

käyttö on mahdollista tilanteissa, joissa matkan kustannukset ovat näin pienemmät kuin eri taksia 

paluumatkalla käyttämällä. Edestakaisen matkan tehdessään asiakas käyttää kaksi yhdensuuntaista 

matkaansa ja omavastuu peritään molempiin suuntiin.  
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3.5. Tuttutaksi- ja yksinmatkustusoikeus 

Tuttutaksi- tai yksinmatkustusoikeus voidaan myöntää, mikäli oman taksin käyttö on asiakkaan 

vaikeavammaisuuden vuoksi perusteltua (esim. kommunikointiin liittyvät vaikeudet). Harkinta 

myöntämisessä on aina yksilöllinen, eikä ole tiettyä vammaa tai sairautta, jolle oikeus myönnettäisiin 

automaattisesti. Tuttutaksimatkoihin voidaan yhdistellä muita kuljetuspalveluasiakkaita, ellei asiakkaalla ole 

yksinmatkustusoikeutta. 

Tuttutaksi- tai yksinmatkustusoikeudella mahdollistetaan kuljetuspalvelujen käyttäminen tilanteessa, jossa 

kuntayhtymän päättämä yleinen kuljetuspalvelujen järjestämistapa (esimerkiksi matkojen yhdistely ja 

välityskeskuksen käyttö) rajoittaa tai estää vaikeavammaisen henkilön kuljetuspalvelun tosiasiallista käyttöä. 

Tuttu- tai yksinmatkustusoikeuden saaneen asiakkaan kuljetus voidaan järjestää: 

 Yksilökuljetuksena (ei muita matkustajia kyydissä, ei aina sama taksi) 

 Vakiotaksina (voi olla muita matkustajia, mutta aina sama taksi) 

 Vakiotaksilla järjestettävänä yksilökuljetuksena (ei muita matkustajia kyydissä, aina sama taksi) 

Tuttutaksi- ja yksinmatkustusoikeutta haetaan ottamalla yhteyttä Kessoten vammaispalveluun tai tekemällä 

vapaamuotoisen hakemuksen. Hakemuksessa on mainittava perustelut. Kessoten vammaispalvelussa 

tehdään hakemukseen päätös yksilöllisen harkinnan mukaan ja tiedotetaan välityskeskusta näistä 

mahdollisista poikkeuksista. 

 

4 MYÖNTÄMISPERUSTEET  
 

4.1. Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen palvelu 

Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tuen palvelua voidaan myöntää henkilöille, jotka eivät kykene 

itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä 

alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua välttämättä asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään 

kuuluvan tarpeen vuoksi. Tarvittaessa liikkumisen tukea voidaan myöntää esim. omaishoidettaville hoitoon 

kulkemisessa mahdollistaen lakisääteisen vapaan toteutumisen. Palvelua myönnettäessä otetaan huomioon 

myös mahdollisuus käyttää omaa tai perheen autoa sekä muun tukiverkoston mahdollisuudet auttaa 

kuljetuksissa.  

Liikkumisen tuen palvelua myönnettäessä otetaan huomioon myös hakijan taloudellinen tilanne (tulot ja 

varallisuus). Palvelu myönnetään ensisijaisesti henkilöille, jotka ovat pienituloisia ja joiden varallisuus 

arvioidaan vähäiseksi.  Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen palvelun tulorajat: 

- yksin asuvan nettotulojen yläraja on 1000 €/kk ja talletusvaroja korkeintaan 6000 €  

- pariskunnan yhteisten nettotulojen yläraja on enintään 1700 €/kk ja talletusvaroja korkeintaan 12 000 €. 

 

Tuloina ei oteta huomioon asumistukea, rintamalisää, ylimääräistä rintamalisää, vammaistukea, 

eläkkeensaajan hoitotukea, lapsilisää, elatusapua ja –tukea, omaishoidon tukea eikä muuta vastaavaa 

etuutta.  Tulorajojen ylittyessä palvelua ei pääsääntöisesti myönnetä. 

 

 

 



5 
 

4.2. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu 

 

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja voidaan myöntää vaikeavammaiselle henkilölle, jolla 

on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia 

joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.  Palvelun myöntäminen ei ole riippuvainen 

henkilön varallisuudesta, iästä tai diagnoosista. Vaikeavammaisuutta arvioidaan mm. seuraavien selvitysten 

avulla: 

 

1. lääkärinlausunto tai muun asiantuntijan lausunto, josta selviää asiakkaan vamma tai sairaus ja 

vaikeavammaisuuden aiheuttaman haitan tulee olla pysyvä tai pitkäaikainen (vähintään vuoden 

kestävä haitta) 

2. sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän arvio asiakkaan toimintakyvystä ja suoriutumisesta arjen 

tilanteissa sekä arvio toiminnallisesta ympäristöstä suhteessa liikkumiseen. Arvio edellyttää 

kotikäyntiä tai asiakkaan henkilökohtaista tapaamista toimistossa 

3. tarvittaessa myös kuntoutusohjaajan tai fysioterapeutin arvio toimintakyvystä tai muu tarpeelliseksi 

katsottu selvitys 

4. tarvittaessa päätöksentekijä käyttää apuna moniammatillista työryhmää. 

 

 

5 HAKUMENETTELY JA PALVELUNTARPEEN ARVIOINTI  
Liikkumisen tuen / kuljetuspalveluja haetaan etukäteen kirjallisesti hakemuslomakkeella. 

Hakemuslomakkeita on saatavilla Kessoten toimipisteistä, vammaispalvelun työntekijöiltä tai internet-

sivuilta osoitteesta www.kessote.fi/palvelut/vammaispalvelut/lomakkeet. Hakemuksen tekee hakija itse tai 

hänen valtuuttamansa henkilö. Hakemus toimitetaan kuntayhtymän lähimpään sote-toimipisteeseen tai 

osoitteeseen: Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ky, Vammaispalvelut, Koulukatu 2, 29200 

Harjavalta.  

Hakijan luo tehdään kotikäynti ja palvelutarpeen arviointi. 

Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen palvelun hakemukseen tarvittavat liitteet:  

- Tuloselvitys hakijan ja puolison tuloista 

- Viimeksi vahvistettu verotustodistus  

- Selvitys varallisuudesta ja edellisen kuukauden tiliotteet 

- Tarvittaessa voidaan pyytää lääkärin lausunto tai muu luotettava selvitys hakijan vamman tai sairauden 

vaikutuksesta liikkumis- tai muuhun toimintakykyyn  

 

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakemukseen tarvittavat liitteet: 

- lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto, jossa on yksityiskohtainen kuvaus vamman tai sairauden 

aiheuttamasta liikkumishaitasta. Ensimmäistä kerta vammaispalvelua haettaessa on oltava 

lääkärinlausunto. Lausunto saa olla enintään 1 vuotta vanha. 

- Työ- ja opiskelumatkoja haettaessa hakemukseen liitetään todistus opiskelusta tai työssä käymisestä.  

Liitteitä ei tarvita, mikäli em. tiedot ovat päätöksentekijän käytettävissä eikä niissä ole tapahtunut muutoksia. 

 

http://www.kessote.fi/palvelut/vammaispalvelut/lomakkeet
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6 PÄÄTÖKSENTEKO  
Palvelusta vastaava viranhaltija tekee kirjallisen päätöksen, joka toimitetaan asiakkaalle 

muutoksenhakuohjeineen. Päätöksen mukana asiakkaalle toimitetaan ”Ohje kuljetuspalvelun käyttäjälle”. 

Liikkumisen tuen / kuljetuspalveluja myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevaksi ja tarpeen 

mukaan määräaikaiseksi. Palvelu myönnetään aikaisintaan siitä päivästä lukien, jolloin hakemus on saapunut. 

Päätöksen perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä 

mainittava sovelletut säännökset. Päätös tarkistetaan aina, kun asiakkaan olosuhteet muuttuvat.  

 

7 MATKAN OMAVASTUUOSUUS  
Kuntayhtymä laskuttaa yhtymähallituksen vahvistaman taksan mukaisen omavastuuosuuden (18.11.2020 § 

151) asiakkaalta jälkikäteen. Matkan päätyttyä kuljettaja antaa asiakkaalle kuitin tehdystä matkasta, josta 

näkyy omavastuuosuuden määrä. Kuitit kannattaa säilyttää, jotta mahdolliset epäselvyydet voidaan selvittää. 

Mikäli asiakas asuu Keski-Satakunnan alueen kuntien ulkopuolella ja käyttää siellä taksia, tällöin asiakas 

maksaa koko matkan hinnan palveluntuottajalle ja toimittaa kuitit kuntayhtymään, josta korvataan 

kustannukset asiakkaalle omavastuuosuudella vähennettynä. 

Mikäli kaksi tai useampi palveluun oikeutettua henkilöä matkustaa samassa taksikuljetuksessa, jokaiselta 

laskutetaan omavastuuosuus ja jokaiselta vähenee käytettävien matkojen määrä. Saattajana toimivalta 

henkilöltä ei peritä omavastuuosuutta. Henkilö, jolle on myönnetty liikkumisen tuen / kuljetuspalvelu, ei voi 

toimia saattajana. Kuljetuspalvelumatkalla voi poikkeuksellisesti saattajan tai avustajan lisäksi matkustaa 

samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä, jos heillä on sama lähtöosoite ja määränpää. Jokaisesta 

ylimääräisestä matkustajasta laskutetaan linja-autotaksan mukainen maksu:  

- kaksi alle 12-vuotiasta lapsimatkustajaa vastaa yhtä aikuista 

- alle 4-vuotiaat matkustavat maksutta  

- alle 12-vuotiaat matkustavat lastenlipun hinnalla 

Omavastuuosuus määritetään päivittäisissä työ- ja opiskelumatkoissa kuukausilipun tai seutulipun hinnan 

suuruiseksi ja muiden matkojen osalta omavastuuosuus määräytyy yhtymähallituksen vahvistaman taksan 

mukaisesti. Opiskelumatkoissa omavastuuosuus ei saa ylittää normaalia opiskelijoiden matkakustannusta ko. 

opiskeluasteessa. Työmatkoista peritään aina omavastuu yksilöllisen päätöksen mukaisesti. Opiskelu- ja 

työmatkojen omavastuut veloitetaan päätöksen mukaisesti opiskelijalta kuukausittain jälkikäteen.  

 

8 MATKAN TILAAMINEN  
Matkat tilataan välityskeskuksesta soittamalla, tekstiviestillä, sähköpostilla tai mahdollisesti erikseen 

ladattavalla sovelluksella. Välityskeskuksen yhteystiedot toimitetaan asiakkaille päätöksen mukana erillisessä 

ohjeessa, ja ne ovat myös kuntayhtymän internet-sivuilta osoitteesta 

www.kessote.fi/palvelut/vammaispalvelut/kuljetuspalvelut . Asiakkaan tulee olla valmiina lähtöön sovittuna 

aikana. Autoa voi joutua odottamaan jonkun aikaa muun liikenteen / palvelun takia. 

 

9 OLOSUHTEIDEN MUUTOKSET  
Palvelua saavan henkilön on ilmoitettava palveluista vastaavalle viranhaltijalle kaikista muutoksista (esim. 

toimintakyvyn muutokset, yhteystietojen muutokset, muutto toiselle paikkakunnalle, pitkäaikaishoitoon 

siirtyminen). Jos muutokset edellyttävät, niin kuljetuspalvelupäätös tarkistetaan. Kun asiakkaan 

kuljetuspalvelujen tarve päättyy, kuljetuspalvelupäätös lakkautetaan. 

http://www.kessote.fi/palvelut/vammaispalvelut/kuljetuspalvelut

