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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kontiolahti 31.8.2018
Pirkko Jokinen

Saini Kinanen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Kunnan tietoverkossa 31.8.2018
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Sakari Kela
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vammaisneuvosto 31.08.2018 § 14
Puheenjohtajan ehdotus:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin.
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Pöytäkirjantarkastajat
Vammaisneuvosto 31.08.2018 § 15
Puheenjohtajan ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Valittiin Pirkko Jokinen ja Saini Kinanen.

3/2018

4

KONTIOLAHDEN KUNTA
Vammaisneuvosto

PÖYTÄKIRJA
§ 16

3/2018

5

31.08.2018

Kontiolahden vammaisneuvoston kannanotto kuljetuspalvelujen toimivuudesta
231/00.02.01/2017
Vammaisneuvosto 31.08.2018 § 16
Siun sote keroo sivuillaan kuljetuspalveluista seuraavaa:
"Kuljetuspalvelut vammaispalvelulain nojalla
Kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on erityisiä,
pitkäaikaisia vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai
sairautensa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman
kohtuuttoman suuria vaikeuksia.
Vaikeavammaisten kuljetuspalveluina järjestetään jokapäiväiseen
elämään kuuluvat kuljetukset, joita ovat työssä käymisestä ja
opiskelusta aiheutuvat kuljetukset sekä asioimiseen,
yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen liittyvät
kuljetukset. Kuljetuspalvelua myönnetään asioimis- ja
virkistysmatkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin vähintään 18yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Matkat myönnetään
määräajaksi tai toistaiseksi.
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua ei myönnetä sellaisiin
terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada sairausvakuutuslain
mukaista korvausta (esim. lääkäri, laboratorio, röntgen, kuntoutus).
Jokapäiväiseen elämään kuuluviksi kuljetuksiksi katsotaan
vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai
lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Lähikunnilla tarkoitetaan asuinkunnan
maantieteellisiä rajakuntia.
Asiakkaalta peritään linja-autoliikenteen kulloinkin voimassa olevan
linja-autoliikenteen vakiovuorotaksan suuruinen omavastuuosa, joka
määräytyy kuljetun kilometrimäärän mukaan.
Vammaispalvelulain mukaan kuljetuspalveluun tulee tarvittaessa
sisältyä myös saattajapalvelu.
Kuljetuspalvelut sosiaalihuoltolain nojalla
Harkinnanvaraisen sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukevan
palvelun avulla tuetaan kotona selviytymistä. Sosiaalihuoltolain
liikkumista tukevaa kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja
virkistysmatkoihin asiakkaille, jotka eivät kykene itsenäisesti
käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun
toimintakykyä alentavan syyn vuoksi.
Liikkumista tukevia palveluja ei myönnetä sellaisiin terveydenhuollon
matkoihin, joihin voi saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta
(esim. lääkäri, laboratorio, röntgen, kuntoutus). Julkisen liikenteen
puuttuminen asuinalueelta ei oikeuta saamaan liikkumista tukevia
palveluja. Palveluliikenne on ensisijainen liikkumista tukeva palvelu.
Sosiaalihuollon liikkumista tukevissa palveluissa matkaoikeus on
enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa
asuinkunnan alueella. Matkan pituus voi olla korkeintaan 20 kilometriä.
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Asiointiajan ja saattajaoikeuden tarve arvioidaan hakemuksen
perusteella (enintään 45 min).
Ennen palvelun myöntämistä asiakkaalle laaditaan tulo- ja
varallisuusselvitys. Sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen
haitta-aste on vähintään 20 %, myönnetään sosiaalihuoltolain
mukainen liikkumista tukeva kuljetuspalvelu ilman tulo- ja
varallisuusharkintaa.
Pohjois-Karjalan Matkojenvälityskeskus (MYK)
Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Nurmeksen ja Outokummun
asiakkaille. 1.10.2017 alkaen myös Lieksan, Juuan, Kiteen, Valtimon,
Ilomantsin ja Polvijärven asiakkaille.
• Ma–pe klo 6.40–17.00 numerosta 013 267 7000
• Tekstiviestitilaus numerosta 050 310 8587
• Sähköpostitilaus: Otsikoksi "Tilaus", osoitteeseen myk(at)jns.fi
• Muuna aikana ainoastaan puhelimitse numerosta 013 267 7000 /
Taksi Itä-Suomi
• Kyydin välitys tapahtuu vuorokauden ympäri".
Lisäksi Siun sote on julkaissut vammaispalvelulain mukaisista
kuljetuspalveluista erillisen asiakasohjeen, joka jaetaan esityslistan
oheismateriaalina.
Puheenjohtajan ehdotus:
Vammaisneuvosto käy keskustelun kuljetuspalvelujen toimivuudesta ja
päättää mahdollisesti asian johdosta tehtävästä kannanotosta Siun
sotelle.
Päätös:
Päätettiin, että puheenjohtaja Risto Savolainen on yhteydessä
Joensuun kaupungin vammaisneuvostoon yhteisen kannanoton
valmistelemiseksi. Asiaan palataan kannanottoa koskevan luonnoksen
valmistuttua.
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Vuoden 2019 toimintasuunnitelman valmistelu
231/00.02.01/2017
Vammaisneuvosto 31.08.2018 § 17
Kontiolahden kunnan vammaisneuvoston toimintasäännön 2 §:n 10
-kohdan mukaan vammaisneuvoston tehtävänä on
toimintasuunnitelman ja -kertomuksen valmistelu vuosittain.
Puheenjohtajan ehdotus:
Vammaisneuvosto käy keskustelun vuoden 2019 toimintasuunnitelman
painopistealueista.
Päätös:
Vammaisneuvosto nimesi toimintasuunnitelmaa valmistelemaan
työryhmän, johon nimettiin Risto, Kauko, Pirkko ja Sakari. Työryhmä
kokoontuu 4.10.2018 kello 11.00 kunnanhallituksen kokoushuoneessa.
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Ajankohtaiset asiat
Vammaisneuvosto 31.08.2018 § 18
Puheenjohtajan ehdotus:
Keskustellaan vammaisneuvoston toimialaan liittyvistä ajankohtaisista
asioista:
- syksyn seminaarit
Päätös:
Keskusteltiin seminaarin järjestämisestä. Tehdään yhteistyötä
eläkeläisneuvoston kanssa. Ajatuksena olisi henkilökohtaiseen
terveydenhoitoon keskittyvä seminaari (esim. lääkehoidon
kokonaisuus).
Merkittiin tiedoksi Vammaiskortti tutuksi -tilaisuuden kutsukirje.
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Seuraavan kokouksen aika ja paikka
Vammaisneuvosto 31.08.2018 § 19
Puheenjohtajan ehdotus:
Sovitaan seuraavan kokouksen aika ja paikka.
Päätös:
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 26.10.2018 kello 11.00
valtuustosalissa.
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