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1. Yleistä
Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista säädetyn lain (VpL) 8 §:n nojalla
kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine
saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua
suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.
Vammaispalveluasetuksen (VpA) 4 §:n perusteella kuljetuspalveluihin niihin liittyvine saattajapalveluineen kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen
osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään
kuuluvat kuljetukset. Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön
asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset.
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu kuuluu kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden
piiriin ja siihen on laissa mainitut edellytykset täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä subjektiivinen
oikeus.
Kunnan velvollisuudesta järjestää vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalveluita niihin liittyvine
saattajapalveluineen on säädetty vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa. Kuljetuspalveluiden
sisällöstä, laajuudesta ja järjestämisestä on erikseen säädetty vammaispalveluasetuksen 4-6 §:ssä.
Kuljetuspalvelu on tarkoitettu korvaamaan sellaista julkista joukkoliikennettä, joka ei ole vaikeavammaisen käyttäjän kannalta riittävän esteetöntä tai omatoimisesti saavutettavaa. Kuljetuspalvelu
ei ole kuitenkaan tarkoitettu korvaamaan julkisen liikenteen puutteita.

2. Vammaispalvelujen toissijaisuus suhteessa muuhun lainsäädäntöön
Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään, jos vammainen henkilö ei saa
riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla. Eli vammaispalvelulaki on
toissijainen muun lainsäädännön nojalla järjestettäviin palveluihin nähden. Kuljetuspalvelupäätöstä
harkittaessa tarkistetaan aina asiakkaan oikeus sosiaalihuoltolain 23 §:n mukaisiin liikkumista tukeviin
palveluihin ja tuen riittävyys.
Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää terveydenhoidon, sairaanhoidon
tai kuntoutuksen matkoihin, koska näiden korvaus perustuu sairasvakuutuslakiin ja korvaus haetaan
Kelalta. Jos henkilö on vammautunut liikenne- tai työtapaturmassa, korvaus haetaan vakuutusyhtiöltä. Näitä matkoja ovat esimerkiksi lääkäri, laboratorio- ja terapiakäynnit. Päiväkoti- ja peruskoulumatkat sekä esim. kehitysvammaisten ja vanhusten päivätoimintakuljetukset eivät myöskään
kuulu vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden piiriin.
3. Kuljetuspalvelun hakeminen ja palvelutarpeen arviointi
Kuljetuspalvelun tarpeen arviointi aloitetaan asiakkaan hakemuksesta. Kuljetuspalvelun tarpeen
arviointi perustuu asiakkaan elämäntilanteen, elinympäristön ja hänen vammasta tai sairaudesta
aiheutuneen toimintarajoitteen kartoittamiseen. Kuljetuspalvelun tarpeen arvioinnin tueksi tarvitaan
lääkärintodistus, josta tulee ilmetä vamma ja/tai sairaus, joka rajoittaa hakijan liikkumismahdollisuuksia ja muuta toimintakykyä ja estää häntä käyttämästä liikkumisessaan julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuutonta vaikeutta. Lääkärintodistukseen tulee sisältyä mahdollisimman laaja-

alainen arvio hakijan liikkumiskyvystä ja siinä odotettavissa olevista muutoksista. Lääkärintodistuksen
tulee yleensä olla alle kuusi (6) kuukautta sitten laadittu. Tarvittaessa voidaan hakemukseen liittää tai
vammaispalveluista voidaan pyytää lisäksi fysioterapeutin tai muun asiantuntijan konsultaatiolausunto.
Kuljetuspalvelun edellytyksenä oleva vaikeavammaisuuden määrittely ei perustu pelkästään lääkärin
tai muun asiantuntijan arvioon, vaan arvioinnissa otetaan huomioon vamman tai sairauden aiheuttamat toimintakykyä rajoittavat vaikeudet siinä ympäristössä ja elinolosuhteissa, joissa asiakas toimii.
Arviointia varten asiakas tavataan kotikäynnillä ja laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelma. Kokonaisarviossa selvitetään miten edellä mainituista syistä johtuvia, asiakkaan
liikkumisessa esiintyviä haittoja voidaan vähentää kuljetuspalvelujen avulla.

4. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun myöntämiskriteerit
Kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja 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 §). Liikkumisen
suhteen vaikeavammaiseksi arvioidulla henkilöllä on subjektiivinen oikeus vammaispalvelulain
mukaiseen kuljetuspalveluun. Vammaispalveluissa ei käytetä tulo- ja varallisuusharkintaa.
Kuljetuspalvelujen tavoitteena on edistää vaikeavammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja toimintamahdollisuuksia. Kuljetuspalvelujen avulla heille järjestetään liikkumismahdollisuuksia samoin
henkilökohtaisin kustannuksin kuin julkisia joukkoliikennevälineitä käyttävillä henkilöille. Kuljetuspalveluilla tuetaan vammaisten henkilöiden omatoimista suoriutumista.
Kuljetuspalvelu on tarkoitettu korvaamaan sellaista julkista joukkoliikennettä, joka ei ole vaikeavammaisen käyttäjän kannalta riittävän esteetöntä tai omatoimisesti saavutettavaa. Vammaispalvelulain perusteella myönnetään kuljetuspalveluja vain vaikeavammaisille henkilöille. Vaikeavammaisuus voi olla fyysisistä tai psyykkisistä syistä johtuvaa. Pitkäaikaiseksi vammaksi tai sairaudeksi
katsotaan pääsääntöisesti vähintään vuoden kestävä tila. Kuljetuspalvelua ei myönnetä yleensä
sairaudesta toipumisen ajaksi tai kuntoutusvaiheeseen.
Vammaispalvelulaki ja -asetus eivät sisällä vamma- ja sairausluetteloa. Pelkästään ikääntymisestä
johtuvat toimintarajoitteet ja liikkumisen vaikeudet eivät ole kuitenkaan vaikeavammaisuutta.
Ikääntymisestä aiheutuva toimintakyvyn aleneminen ei ole riittävä syy vammaispalvelulain mukaisen
kuljetuspalvelun myöntämiselle. Ikääntymisestä aiheutuvien toimintarajoitusten perusteella voidaan
myöntää sosiaalihuoltolain mukaisia liikkumisen tuen palveluita kun niitä koskevat Oulun kaupungin
myöntämisperusteet täyttyvät.
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleville henkilöille myönnetään kuljetuspalvelut ensisijaisesti
sosiaalihuoltolain perusteella hyvinvointilautakunnan hyväksymän erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

5. Matkojen määrä
Kuljetuspalveluja on järjestettävä vammaispalvelulain tarkoittamalle vaikeavammaiselle henkilölle
siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien
matkojen lisäksi vähintään kahdeksantoista (18) yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa
matkaa kuukaudessa (VpA 6 §).

Kunnan velvollisuus järjestää kuljetuspalvelu määräytyy kuukausikohtaisesti. Erityisistä
palvelusuunnitelmassa perustelluista syistä matkojen määrää voidaan erillisen päätöksen perusteella
yksilökohtaisesti tarkastella myös enintään kolmen kuukauden jaksotusajalla.
Työ- ja opiskelumatkat myönnetään hakemuksen perusteella tarpeen mukaan.
Mikäli vaikeavammainen henkilö hakee matkoja enemmän kuin asetuksen tarkoittama
vähimmäismäärä (18 yhdensuuntaista matkaa/kk), on hänen perusteltava vammasta tai sairaudesta
aiheutuva lisämatkojen tarve. Lisäedellytyksenä on, että kyse on tavanomaisiin elämäntoimintoihin
kuuluvasta välttämättömästä liikkumistarpeesta.

6. Vammaispalveluna myönnettävät matkat
6.1 Alueellinen ulottuvuus
Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja voi tehdä Oulun kaupungin alueella ja Ouluun
maantieteellisesti rajoittuviin lähikuntiin. Vammaispalvelulaissa tarkoitettuja Oulun lähikuntia ovat:
Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Pudasjärvi, Tyrnävä ja Utajärvi.
Asiakkaalla on palvelusuunnitelman mukaisesti oikeus käyttää harkinnalla jokapäiväiseen elämään
kuuluvia kohtuullisia kuljetuspalveluita kotimaassa Oulun ja sen lähikuntien ulkopuolella tapahtuvilla
vammaispalvelulaissa tarkoitetuilla asiointi- ja vapaa-ajanmatkoilla (asioiminen, yhteiskunnallinen
osallistuminen, virkistys, kuntoutukseen osallistuminen). Näiden matkojen tulee tapahtua asiakkaalle
myönnettyjen asiointi- ja vapaa-ajanmatkojen määrän puitteissa. Matkoja Oulusta edellä
tarkoitetuille paikkakunnille ja takaisin Ouluun ei korvata. Koska ko. matkoja asiakas ei voi tilata
matkapalvelukeskuksen kautta tehdään matkoista asiakkaan hakemuksesta erillinen viranhaltijan
päätös, jossa määritellään tarkemmin matkojen käyttöoikeus.

6.2 Asiointi- ja vapaa-ajan matkat
Kuljetuspalveluina suoritettavat asiointi- ja vapaa-ajan matkat on tarkoitettu siirtymiseen paikkoihin,
joissa asiakas asioi, osallistuu harrastuksiin tai muuhun sosiaaliseen toimintaan. Kuljetuspalvelu on
tarkoitettu henkilökuljetuksiin, eikä sitä voi käyttää pelkästään tavaroiden tai esineiden kuljettamiseen.
6.3 Työmatkat
Kuljetuspalvelua myönnetään välttämättömiin työmatkoihin. Työmatkalla tarkoitetaan pääsääntöisesti matkaa kotoa työpaikalle ja takaisin kotiin. Mikäli asiakas työskentelee työpäivän aikana
useassa eri toimipaikassa korvataan ainoastaan työpäivän ensimmäinen matka kotoa toimipaikkaan
ja päivän viimeinen matka toimipaikasta kotiin. Työpäivän aikana tapahtuvat, työntekoon liittyvistä
siirtymistä johtuvat matkat kuuluvat työnantajan korvattaviksi.
Vammaispalvelulain mukaisia työmatkoja voi tehdä asuinkunnan alueella ja vammaispalvelulaissa
tarkoitetuista lähikunnista.
Kuljetuspalvelua myönnetään välttämättömiin työmatkoihin yleensä kaksi yhdensuuntaista matkaa
työpäivää kohden. Työmatkat myönnetään työsuhteen keston ajaksi. Hakemuksen liitteeksi on toimitettava kopio työsopimuksesta.
Loma-ajalle työmatkoja ei myönnetä. Niin ikään harrastustoimintaan ja vapaaehtoistyöhön ei voi
saada työmatkoja.

6.4 Opiskelumatkat
Kuljetuspalvelua myönnetään välttämättömiin opiskelumatkoihin. Opiskelumatkalla tarkoitetaan
pääsääntöisesti matkaa kotoa opiskelupaikalle ja takaisin kotiin. Opiskelumatkoja myönnetään
opiskelun ajalle. Opiskelupäivän aikana tapahtuvat opiskeluun liittyvät siirtymistä edellyttävät matkat
kuuluvat oppilaitoksen korvattaviksi. Vammaispalvelulain mukaisia opiskelumatkoja voi tehdä
opiskelijan asuinkunnan alueella ja vammaispalvelulaissa tarkoitetuissa lähikunnissa. Kuljetuspalvelua
myönnetään välttämättömiin opiskelumatkoihin yleensä kaksi yhdensuuntaista matkaa opiskelupäivää kohden. Opiskelumatkoja hakeva asiakas toimittaa todistuksen opinto-oikeudestaan ja
opintojen etenemisestä lukuvuosittain.
Opiskeluksi katsotaan perusopetuksen jälkeinen opiskelu, joka tähtää tutkintoon tai johtaa
ammattipätevyyden suorittamiseen esimerkiksi:
- lukion suorittaminen
- opiskelu ammattioppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa, korkeakoulussa ja yliopistossa
- opiskelu, jolla tuetaan integroitumista ja tai valmentaudutaan ammatillisiin opintoihin sekä
- työvoimaviranomaisten järjestämä koulutus.
Loma-ajalle opiskelumatkoja ei myönnetä.
6.5. Asiakasmaksut
6.5.1. Asiakasmaksun määrä
Vammaispalvelulain mukaisena palveluna tehdystä matkasta peritään asiakasmaksuna julkisen
liikenteen taksan mukainen maksu, jonka asiakas maksaa itse autonkuljettajalle. Asiakasmaksun
perusteena käytetään Oulun joukkoliikenteen Waltti- ja vyöhykehinnaston mukaista kuljettajalta
ostettavan kertalipun hintaa Oulun joukkoliikenteen toimialueella (Oulu, Ii, Kempele, Liminka,
Lumijoki, Muhos, Pudasjärvi ja Tyrnävä ) ja muualla Matkahuollon hinnaston mukaista kuljettajalta
ostettavan vakiovuoron kertalipun hintaa.
Työ- ja opiskelumatkoista perittävä asiakasmaksu on puolet julkisen liikenteen edellä olevan
mukaisesti määräytyvästä maksusta.
Sotiemme (1939-45) veteraaneilta, sotainvalideilta, sotaleskiltä ja partisaanien uhreilta ei peritä
omavastuuosuutta liikuttaessa Oulun kaupungin alueella ja lähikunnissa.
6.5.2. Asiakasmaksun palauttaminen
Mikäli asiakkaan asiointi-, työ- ja opiskelumatkojen kuukausittaiset omavastuut ylittävät
kuukausilipun hinnan, tulee asiakkaan tehdä asiakasmaksun palauttamisvaatimus Oulun kaupungin
palveluohjausyksikköön hänelle soveltuvan kuukausilipun hinnan ylittävältä osalta kuukausittain tai
kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jona matkat on tehty. Joulukuussa
tehdyistä matkoista palautus on haettava kuitenkin viimeistään seuraavan vuoden tammikuun
loppuun mennessä. Maksun palauttamisesta tehdään viranhaltijan muutoksenhakukelpoinen päätös.
Hakemuksen liitteenä tulee olla maksutositteet. Palveluohjausyksikön työntekijä selvittää yhdessä
asiakkaan kanssa hänelle soveltuvan kuukausilipun hintoineen.

Asiakkaan mukana kuljetuspalvelumatkoilla matkustavat perheeseen kuuluvat alle 12-vuotiaat lapset
eivät maksa omavastuuosuutta. Mikäli kuljetuspalvelumatkasta aiheutuu muita lisäkuluja, maksaa
asiakas ne itse. Normaaleista liikkumisen apuvälineistä ei peritä lisämaksua.
6.6. Saattajapalvelu ja avustajan matkat
Saattamisella tarkoitetaan välittömästi ennen matkaa, matkan aikana ja välittömästi matkan jälkeen
tapahtuvaa avustamista. Saattajapalveluja tulee olla, jos henkilö tarvitsee toisen henkilön apua niin
paljon, että taksin tai invataksin kuljettajan antama apu ei ole riittävä (terveydentilasta johtuva
peruste). Asiakkaan mukana maksutta voi kulkea yksi sellainen henkilö saattajana / avustajana, joka
on kykenevä toimimaan saattajana. Mikäli asiakkaan tosiasiallisena saattajana toimii toinen
kuljetuspalvelun asiakas hän ei menetä kuljetuspalvelumatkaa matkalta, jolla toimii saattajana. ( KHO
9.9.2015:131, taltio 2370)
Saattajapalvelusta tehdään viranhaltijan päätös.
6.7. Muiden mukana kulkevien matkat
Kuljetuspalveluasiakkaan kanssa samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet voivat matkustaa
kuljetuspalveluasiakkaan mukana. Perheenjäsenet maksavat liikenne- ja viestintäministeriön taksaasetuksen 1-taksan ja ko. matkustajien määrään perustuvan taksaluokan välisen erotuksen matkan
hinnasta.
6.8. Tuttu taksi-oikeus
Tuttu taksi-oikeus voidaan myöntää hakemuksen perusteella yksilöllistä harkintaa käyttäen.
Hakemuksessa tulee esittää tarkat, yksilökohtaiset perustelut oikeuden saamiseksi. Hakemuksen
käsittelee kuljetuspalvelupäätöksiä tekevä palveluohjauksen viranhaltija.
Tuttu taksi-oikeuden saanut asiakas voi matkapalvelukeskuksen kautta tilata kuljetuksen tietyltä
palveluntuottajalta.
6.9. Kimppakyydit
Mikäli useampi kuljetuspalvelua käyttävä matkustaa samassa taksissa, menee kaikilta asiakkailta
pääsääntöisesti kuljetuspalvelumatka ja kaikki asiakkaat maksavat oman omavastuuosuutensa.
Määritellylle kuljetuspalveluasiakkaiden ryhmän jäsenelle voidaan erityisistä palvelutarpeenarvioinnissa ilmenevistä syistä tehdä palvelusuunnitelmaan perustuen viranhaltijanpäätös, joiden
perusteella ryhmään kuuluvalla asiakkaalla on oikeus käyttää kimppakyytiä sosiaaliseksi
kuntoutukseksi luokiteltavissa matkoissa siten, että yhdensuuntaista matkaa kohden vain yksi asiakas
käyttää kuljetuspalveluoikeutensa. Kaikki kyydissä olevat maksavat omavastuuosuuden. Kimppakyyti
myönnetään pääsääntöisesti samasta osoitteesta lähteville ja samaan osoitteeseen meneville
matkoille.
6.10. Pysähdykset
Yksisuuntaiseen matkaan voi sisältyä yksi asiakkaan matkan varrella oleva lyhyt enintään 15 minuutin
pysähdys, jonka aikana asiakas voi esimerkiksi suorittaa lyhyen tarpeen mukaisen asiointikäynnin.
Pysähdyspaikan tulee olla suunnitellun reitin varrella. Asiakkaan tulee ilmoittaa matkaa tilatessaan
tarvitsemansa pysähdys, esimerkiksi pysähdys pankkiautomaatille.

6.11. Kuljetuspalveluoikeuden käyttäminen linja-automatkoilla
Kuljetuspalveluasiakkaan kanssa voidaan tehdä henkilökohtainen sopimus joidenkin
kuljetuspalvelumatkojen tekemisestä linja-autolla ilman omavastuumaksua (esimerkiksi
näkövammaiset, jotka pystyvät käyttämään julkisia liikennevälineitä saattajan avulla). Mikäli
asiakkaalla on saattajaoikeus, voi myös saattaja matkustaa mukana ilman asiakasmaksua.

6.12. Matkan tilaaminen ja peruuttaminen
Asiakkaan on ilmoitettava kuljetusta tilattaessa tarkat osoitetiedot, mihin hän kuljetuksen tilaa
(kaupunginosa, kadun/tien numero ja asuinrapun tunnistetieto). Asiakkaalle puhelu maksaa
puhelinoperaattorin perimän paikallispuhelumaksun.
Kun asiakkaan kyydillä on ehdoton perillä oloaika, esimerkiksi juna- tai linja-autoon liittyvien
jatkoyhteyksien vuoksi, matka tulee tilata hyvissä ajoin. Kyyti on tilattava mieluiten jo edellisenä
päivänä tai viimeistään tuntia ennen tarvittavaa kyydin tuloaikaa. Ehdotonta perillä oloajan vaadetta ei
voi käyttää esimerkiksi ostoksilla käyntiin.
Tilatun matkan peruuntumisesta on ilmoitettava viipymättä Matkapalvelukeskukseen
6.13. Olosuhteiden muutokset
Kuljetuspalveluja saavan tai hänen asioitaan hoitavan henkilön on ilmoitettava Oulun kaupungin
palveluohjaukseen kaikista kuljetuspalveluun liittyvistä muutoksista, esimerkiksi toimintakyvyn
muutokset, muutokset työ- ja opiskelutilanteissa, muutto toiselle paikkakunnalle tai
pitkäaikaishoitoon siirtyminen. Jos muutokset edellyttävät, kuljetuspalvelupäätöstä tarkistetaan.

7. Erityiskysymyksiä
7.1. Järjestämistapa
Vammaispalvelulaki ei sääntele sitä, kuinka kuljetuspalvelut on järjestettävä. Lähtökohtana on,
ottaen huomioon vammaispalvelulain 1 §:ssä säädetyt lain tavoitteet, että vammaisilla henkilöillä
olisi samankaltaiset, yhdenvertaiset mahdollisuudet liikkumiseen kuin muillakin kuntalaisilla.
Kunnalla on oikeus järjestää palvelu (kuljetukset) harkitsemallaan tarkoituksenmukaisella tavalla,
esimerkiksi taksikuljetuksina, kutsutaksikuljetuksina, palvelulinjoja käyttäen tai matkojenyhdistelykeskuksen avulla.
Vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelujen järjestämisessä on kuitenkin riittävässä määrin
otettava huomioon vammaisen henkilön yksilöllisen avun tarpeet liikkumiseen sekä yksilölliset
sairaudesta tai vammasta aiheutuvat rajoitukset.
7.2. Matkapalvelukeskus (Mpk)
Oulun kaupungin järjestämät vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumasta tukevat
palvelut tilataan pääsääntöisesti matkapalvelukeskuksesta (Mpk). Mpk yhdistelee samaan suuntaan
samaan aikaan kulkevien asiakkaiden matkoja.
Kuljetuspalveluasiakkaille tehdään hakemuksen käsittelyn yhteydessä esille tulleiden tietojen
perusteella asiakasprofiili Mpk:n käyttämään tietojärjestelmään. Asiakasprofiilista käyvät ilmi

asiakkaan henkilötiedot, apuvälineet, avustamisen tarve, kommunikoinnin erityispiirteet, päätöksen
voimassaoloaika, myönnettyjen matkojen määrä ja tarkoitus sekä kuljetuspalvelun käyttöalue.
Asiakkaalle annetaan nimellä ja asiakasnumerolla varustettu tunnistekortti, jolle ei ladata matkoja
vaan kortti toimii näyttökorttina kuljettajalle palvelun käyttäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi.
Kortti esitetään kuljettajalle, tarvittaessa yhdessä henkilökortin kanssa.
Kuljetuspalvelumatkan tilataan puhelimitse matkapalvelukeskuksen puhelinnumerosta kaikkina
vuorokauden aikoina. Kuulo- ja puhevammaisia varten on käytössä tekstiviestinumero, jonka saa
Matkapalvelukeskuksesta tai palveluohjauksesta.
Mikäli asiakas ei 15 minuutin kuluessa saa yhteyttä Matkapalvelukeskukseen, on asiakkaalla oikeus
tilata matka suoraan taksista ja hakea kustannukset korvattavaksi kuittia vastaan Oulun kaupungilta
(Palveluohjauksesta). Mikäli taksi ei saavu paikalle tilauksen mukaiseen aikaan, tulee asiakkaan olla
ensisijaisesti yhteydessä Matkapalvelukeskukseen asian selvittämiseksi.
Paluumatkan voi tilata samalla kertaa, mikäli paluuaika on tiedossa. Jos matkaa ei voi tilata
etukäteen, matkojenyhdistelykeskus järjestää soveltuvan kuljetuksen mahdollisimman pian tilauksen
vastaanottamisesta.
Matkapalvelukeskus noudattaa asiakastietojen käsittelyssä viranomaisten salassapitosäännöksiä.

7.3. Tavarankuljetus
Kuljetuspalvelu ei ole tarkoitettu tavarakuljetukseen, jossa asiakas ei ole mukana. Asiakkaalla voi olla
kuljetuksessa mukana välttämättömät apuvälineet sekä tarvittavat muut tavarat (esim. ostoskassi,
matkalaukku, lastenrattaat). Esim. huonekaluja, isoja kodinkoneita tai tilaa vieviä rakennustarvikkeita
ja muuttolaatikoita ei kuljetuspalvelulla saa kuljettaa. Tällaiset kuljetukset on asiakkaan maksettava
kokonaan itse.
Kuljettaja kantaa autoon tai autosta määränpäähän sellaiset tavarat, jotka hän pystyy viemään sisälle
samalla, kun saattaa asiakasta. Lisäksi kuljettajan tulee huolehtia perille myös mukana olevat
apuvälineet.
7.4. Palvelun käyttöön liittyvät epäselvyydet
Mikäli asiakas on ylittänyt viranhaltijan päätöksessä myönnetyn matkamäärän tai käyttänyt matkoja
päätöksen vastaisesti, peritään matkoista aiheutuneet kustannukset asiakkaalta. Perinnästä tehdään
muutoksenhakukelpoinen viranhaltijan päätös, jossa ilmoitetaan perittävä määrä ja perintään
liittyvät muut ehdot.

Mikäli asiakkaalla esiintyy toistuvasti epäselvyyksiä tai ongelmia kuljetuspalvelujen käytössä ja
tilanne ei korjaannu asiakkaalle ensisijaisena annettavan henkilökohtaisen ohjauksen ja
neuvonnan sekä viimesijaisena annettavan kirjallisen huomautuksen jälkeen, siirrytään
viranhaltijan päätöksellä käytäntöön, jossa asiakas maksaa itse matkansa. Kuittia vastaan
asiakas voi hakea kuljetuspalvelupäätöksen mukaisista hyväksyttävistä matkoistaan
korvauksen Palveluohjausyksiköstä.

7.5. Seurantaryhmä
Kuljetuspalvelun kehittämistä ja seurantaa toteuttaa ryhmä, jossa on jäsenenä Oulun kaupungin,
vammaisneuvoston, taksipalveluja tuottavan ryhmän edustaja, Oulun Logistiikan ja Oulun
kaupungin hyvinvointipalvelujen edustaja (t). Tarvittaessa seurantaryhmään voidaan kutsua myös
muita keskeisiä tahoja.

