
    MATKALASKU   
                                    (asiakas mukana) 
 
 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 
Eskoontie 52 
60280  SEINÄJOKI 

   

   

          käännä ! 

 
Maksun saajan tiedot: 

 
 
Matkan erittely: 
Päivämäärä Asiakkaan nimi Kulkuneuvo Kilometrit yht. 

(meno/paluu) 
 á € Yht. 

€ 
 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Matkareitti _________________________________________________________ 
 
Matkan 
tarkoitus/yksikkö ____________________________________________________ 
 
Perustelut, __________________________________________________________ 
jos käytetty 
muuta kuin _________________________________________________________ 
halvinta 
kulkuneuvoa_________________________________________________________ 
 
Paikka ja aika _________________________________________________   ____ / ____ 20____ 

 

Laskuttajan allekirjoitus     ________________________________________________________  

 

Toimittajanumero  ________________________________________ 

Tilikohta 5462 ___________________________________________ 

   Arvonlisävero 1692 _______________________________________ 

Vastaanottaja ____________________________________________ 

   Numerotarkastaja _________________________________________  

Hyväksyjä _______________________________________________

Nimi 
 

 

Lähiosoite 

 

 

Postinumero 

Postitoimipaikka 

 

Puhelinnumero 

 

 

Pankkitilinumero 

IBAN 
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Matkakorvauksen hakeminen ja myöntäminen erityishuollon palveluihin liit-
tyvissä matkoissa 
 
 
Yleisperiaate 
 
Eskoo korvaa asiakkaan matkakulut halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan, otta-
en huomioon asiakkaan terveydentila ja toimintakyky. Matkat korvataan yleisten kulkuneuvojen tai 
oman auton käytön mukaan. 
 
Matkakorvausta on haettava kuuden (6) kuukauden sisällä matkasta. Matkalaskun mukaan 
liitetään alkuperäiset kuitit käytettäessä yleisiä kulkuneuvoja tai erityisajoneuvoa. 
 
Matkakorvauksen määrä oman auton käytössä on 0,20 €/km.   
 
Korvaus erityisajoneuvon käytöstä 
 
Jos perustellusti katsotaan, että asiakas ei voi sairautensa tai toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi käyt-
tää yleisiä kulkuneuvoja tai henkilöautoa, voidaan matkasta aiheutuneet kustannukset korvata eri-
tyisajoneuvon kustannusten mukaan. Erityisajoneuvolla tarkoitetaan erilaisia takseja tai ambulans-
sia. 
 
Erityisajoneuvon käytölle tarvitaan aina kuntayhtymän lupa. 
Lupa on pyydettävä ennen matkaa. 
 
Asiantuntijapalveluihin liittyvissä matkoissa lupa erityisajoneuvon käytölle pyydetään sosiaalityön-
tekijältä tai kuntoutussuunnittelijalta puhelimitse. Peruste erityisajoneuvon käytölle on kirjattava 
matkalaskuun.  
 
Laitoshoitoon ja asumispalveluihin liittyvissä matkoissa asiakas pyytää luvan ao. yksikön esimiehel-
tä yksittäisten matkojen osalta. Mikäli asiakas käyttää toistuvasti erityisajoneuvoa, esim. lyhytaikai-
seen hoitoon liittyvissä matkoissa, päätös matkojen korvaamisesta erityisajoneuvolla tehdään  
erityishuollon johtoryhmässä ja kirjataan asiakkaan erityishuolto-ohjelmaan. Erityishuolto-
ohjelmaan kirjattavien matkojen osalta asiakas hakee ja perustelee erityisajoneuvon tarpeen erilli-
sellä lomakkeella. 
 
Mikäli matkakorvaus maksetaan suoraan taksiyrittäjälle, on laskun liitteenä oltava matkalaskuloma-
ke, johon asiakas on kirjannut perusteen taksin käytölle. 
 
Matkalaskulomakkeen toimitusohje 
 
Täytetty ja allekirjoitettu matkalaskulomake jätetään käynnillä tai lähetetään postitse ylläolevalla 
osoitteella vastaanottaneelle Eskoon työntekijälle. 
  
 
 
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 39 § (17.9.1982/702) 
 
Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta 3 §  
 
Eskoon sosiaalipalvelujen ky:n erityishuollon johtoryhmä 26.10.2015 § 47 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519#a17.9.1982-702
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770988#a988-1977



