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3.5.2021 Vanhuspalvelut 

Hyvinvointikeskus 

Torkontie 2   
37800 Akaa  

OHJE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSTUEN HAKEMISEEN 

YLEISTÄ: 

Lukekaa tämä ohje, jos haette Akaan kaupungilta sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen 

tukea.  

Hakiessanne sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea, pyydetään teitä ilmoittamaan 

bruttotulonne €/kk. 

KULJETUSTUKIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT JA HAKEMUSTEN PALAUTUSOSOITE 

Lisätietoja sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetustuesta saatte Ikäneuvon 
neuvontanumerosta  

p. 040 733 3949

Ohje- ja hakemuslomake lähetetään pyydettäessä. Hakemuslomake saatekirjeineen löytyy 

myös Akaan kaupungin Internet-sivulta. 

Sosiaalihuoltolain mukaiset hakemukset liitteineen palautetaan osoitteella: 

Akaan kaupunki  
Hyvinvointikeskus / Asiakasohjaajat 
Torkontie 2 
37800 Akaa 

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISEN TUKI 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 23 §:n mukaan ’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’.  

Julkista liikennettä täydentää Akaan kaupungin järjestämä asiointiliikenne. Palvelubussi 
hoitaa asiointiliikennettä joka arkipäivä, eri päivinä eri osissa kaupunkia. Varsinaisen 
asiointiliikenteen lisäksi palvelubussi suorittaa aamuisin ja iltapäivisin koulu- ja 
toimintakeskuskuljetuksia. Tällöinkin bussia samoin kuin koululaiskuljetuksia hoitavaa isoa 
linja-autoa voivat käyttää kaikki joukkoliikenteen tarvitsijat. Asiointiliikenne poikkeaa 
tarvittaessa, aikataulun puitteissa, reitiltä noutamaan matkustajaa jopa kotipihasta. 
Asiointiliikenteen aikataulut löydät sivuiltamme: www.akaa.fi sekä www.urjala.fi. 

http://www.akaa.fi/
http://www.urjala.fi/
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Urjalassa joukkoliikennettä on julkisen liikenteen lisäksi täydennetty koulupäivinä kahdella 

asiointikuljetuksen reitillä (Huhdin- ja Nuutajärven reitit). Koulujen loma-aikoina 

asiointikuljetus samoilla reiteillä vain keskiviikkona ja perjantaina. 

Liikkumisen tuessa on kyseessä ns. määrärahasidonnainen palvelu. Jokaisen hakijan 
kohdalla arvioidaan yksilöllinen palvelutarve ja huomioidaan hakijan bruttotulot. 

Kuljetustuki oikeuttaa pääsääntöisesti kahdeksaan yhdensuuntaiseen asiointi- ja 

virkistysmatkaan oman kunnan alueella. Taksi perii kuljetuspalvelua saavalta 

omavastuuosuuden, joka on Akaan kaupungin alueella voimassa oleva joukkoliikenteen 

taksa. Urjalassa maksu on matkahuollon taksan mukainen. www.matkahuolto.fi. 

Mikäli heikentyneestä toimintakyvystänne aiheutuu yksilöllisiä erityisiä tarpeita 

matkustamiseen (mm. oikeus yksin matkustamiseen, oikeus nk. tuttutaksin käyttämiseen), 

tulee niistä keskustella erikseen alueenne asiakasohjaajan kanssa. 

http://www.matkahuolto.fi/

