Liikkumista tukevat palvelut
Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät pysty 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.
Kunta tarjoaa liikkumista tukevaa palvelua ohjauksella ja henkilökohtaisilla
kuljetuspalvelulipuilla. Yhteystiedot

Kuljetuspalveluliput
Kuljetuspalvelu haetaan kirjallisesti kuljetuspalvelun hakulomakkeella ”Kuljetuspalveluhakemus”.
Hakemus lähetetään Vöyrin kunnan sosiaalitoimistoon. Kuljetuspalvelupäätöksen ollessa myönteinen
sosiaalihuoltolain mukaan, päätöksentekijä lähettää hakijalle keltaisia kuljetuslippuja ja voinette itse
valita taxiautoilija.
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään kunnan vahvistaman määrärahan puitteissa ja
sosiaalisiin syihin perustuvan harkinnan mukaan ensi sijassa yksinasuville vanhuuseläkeläisille, jotka
eivät eri syistä pysty käyttämään julkisia kulkuneuvoja tai palvelutaksia ja joilla ei ole omaa autoa tai
omaisia, jotka voisivat hoitaa kuljetuksen. Muutkin eläkeläiset voivat tulla kyseeseen.
Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteena voi olla fyysinen vamma tai
pitkäaikainen sairaus, joiden vuoksi julkista liikennettä on vaikea käyttää ilman kohtuuttoman suuria
vaikeuksia; liikkumisen ongelmat tai ympäristön hahmottamisen ongelmat; alentunut kyky liikkua yksin;
tai sosiaaliset syyt.
1) Kuljetuspalvelua voidaan harkinnan mukaan myöntää avuksi ikääntyneille ja muille, jotta he
pääsevät ulos asunnostaan ja esim. sosiaalisen toiminnan pariin, kyläilemään sukulaisten ja
ystävien luo sekä asiointiin, mikäli asiakas ei voi käyttää palvelutaksia.
2) Hakemukseen liitetään mukaan lääkärinlausunto tai esimerkiksi fysioterapeutin lausunto, jossa
hakijan liikunta- ja toimintakyky on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisäksi hakemukseen liitetään kopio
verotustodistuksesta. Kuljetuspalvelun tuloraja vahvistetaan vuosittain kunnan budjettiin otetun
määrärahan mukaan. Vuoden 2018 tuloraja: 1200 €/kk (brutto). Lopullinen päätös
kuljetuspalvelun myöntämisestä tehdään kuitenkin asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin
perusteella. Tulot tai toimintakyvyn arviointi eivät vaikuta päätökseen, jos hakija on sotainvalidi,
joka invaliditeettiaste on vähintään 20 %. Taloudelliset seikat eivät vaikuta päätökseen, jos hakija
on sotaveteraani.
3) Kuljetuspalveluna myönnetään yleensä enintään 24 yhdensuuntaista matkaa vuodessa (12
meno-paluumatkaa). Liput voi käyttää yksi kerrallaan tai kaikki yhdellä kertaa. Asiakas itse päättää.
4) Lipuilla on kiinteä hinta. Lippua ei voi muuttaa käteiseksi. Jos matka maksaa esim. 8 € ja asiakas
maksaa sen lipulla, hän ei saa takaisin vaihtorahana 2 euroa. Kuljetuspalveluliput ovat
henkilökohtaisia ja voimassa vain kuluvan vuoden. Vuodenvaihteessa on tehtävä uusi hakemus.

5) Kuljetuspalvelulippuja saa käyttää matkoihin kotikunnassa sekä matkoilla Vöyri kunnan
lähikuntiin. Lähikunnat ovat Uusikaarlepyy, Kauhava, Isokyrö, Mustasaari ja Vaasa. Jos matka
suuntautuu yllä mainitun alueen ulkopuolelle, sosiaalitoimistoon on toimittava vapaamuotoisen
hakemuksen. Hakijalle annetaan kirjallinen päätös.
6) Lippuja ei saa käyttää sairauden yhteydessä tehtäviin matkoihin tai sairaala-/lähisairaala-,
terveyskeskus-, poliklinikka-, fysioterapia- tai muihin lääkärissäkäynteihin. Tällaisiin matkoihin
haetaan korvausta Kelalta.

Matkat terveyskeskuksiin ja sairaaloihin
Jos sinulla on sairautesi perusteella oikeus KELAn maksamiin taksimatkakorvauksiin, sinun on tilattava
taksi erityisestä tilauskeskuksesta, puhelinnumerosta 0600 399 411 (Vaasan sairaanhoitopiiri).
KELA - taksi: 0600 399 411

Kun tilaat taksin tilauskeskuksesta, maksat ainoastaan matkan omavastuuosuuden. Jos tilaat taksin
muusta numerosta kuin tilauskeskuksesta, sinun on ensin maksettava matka kokonaan itse ennen kuin
voit hakea korvausta KELAlta.

Tilaa kuljetus hyvissä ajoin
Tilaa kuljetus heti, kun olet saanut vastaanottoajan. Voit tilata useita kuljetuksia yhdellä soitolla, jos
sinulla on parin viikon sisällä monta sairaanhoidon vastaanottoaikaa. Voit pyytää saada oman
kotikuntasi taksin.
Kun soitat tilausnumeroon, sinua pyydetään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
nimi ja henkilötunnus
osoite josta sinut noudetaan
määränpää, esim. sairaala tai terveysasema
kellonaika jolloin sinun on oltava perillä
tieto mahdollisista apuvälineistä joita sinulla on mukanasi (esim. pyörätuoli)
tieto siitä, tarvitsetko terveydentilasi vuoksi saattajan
puhelinnumero josta sinut tavoittaa.

Tilauskeskus ilmoittaa puhelun aikana, mihin aikaan sinut noudetaan. Samassa taksissa voi olla useita
matkustajia.
Ilmoita tilauskeskukselle mahdollisimman pian, jos tilaukseen tulee muutoksia tai se peruuntuu
kokonaan.

Muista!

Näytä kuljettajalle KELA-korttisi ennen kuin matka alkaa.
Laita talteen terveydenhuollosta saamasi todistus, joka oikeuttaa taksikuljetukseen (Todistus
matkakorvausta varten SV67 tai muu selvitys siitä, miksi sinulla on oikeus käyttää taksia). KELA voi
myöhemmin pyytää sinua lähettämään todistuksen.

TULOSTA SIVU

