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Sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen (puhelin 044 497 0100), vanhustyönjohtaja Tuula Niska (puhelin 044 497 0130):
Sosiaalihuoltolain (710/1982) mukainen kuljetuspalvelu on kunnan harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen etuus. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiakkaan
omatoimisuuden tukemiseen ja päivittäisasioiden hoitamiseen. Etuus on tarkoitettu sellaisille vanhuksille tai vammaisille, joilla on liikkumisvaikeuksia, mutta jotka eivät kuitenkaan ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun.
Muhoksen kunnan vanhuspalveluissa on otettu käyttöön sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut 17.1.2002 sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä §19, tilanteessa jossa todettiin Mimmi- palvelubussikuljetusten olevan joiltain osin riittämättömät vanhusasiakkaiden asioimiskuljetusten osalta. Tuolloin päätettiin
asiointimatkojen myöntämisestä tapauskohtaisen harkinnan perusteella, jolloin
osa matkoista on voinut olla kimppakyytejä ja osa palveluauto Mimmin matkoja.
Asiakas on maksanut linja-autotaksan mukaisen omavastuuosuuden. Käytännöksi
on muodostunut palvelun myöntäminen, siten että asiakas on saanut kaksi yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa palvelulinja matkojen lisäksi.
Vanhuspalveluissa on tullut tarve tarkistaa sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämisen perusteita. Tällä hetkellä asiakkaita on yli 130 ja määräraha on käytetty jo alkuvuodesta loppuun. Vuoden 2014 talousarviossa kuljetuspalveluiden järjestämiseen on varattu 23.700 euron määräraha ja tilin käyttöprosentti on heinäkuun lopussa 58,6. Ko. määrärahasta yksilökuljetuksiin on varattu
16.000 euroa ja sen käyttöprosentti on 86,9.
Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun kohdentamiseksi vanhuspalvelujohtaja ehdottaa, että palvelun myöntämisessä otetaan käyttöön tuloharkinta ja kriteereitä tarkennetaan 1.10.2014 alkaen. Kuljetuspalvelun myöntämisen edellytys on
jatkossa, että yksinäisen henkilön bruttotulot jäävät alle 1100 euroa/kk ja pariskunnan yhteiset tulot alle 1700 euroa/kk. Tuloina huomioidaan samat tulot kuin
kotihoidon asiakasmaksua määrättäessä. Kuljetuspalveluna voidaan myöntää 8 yhdensuuntaista asiointimatkaa kuukaudessa taksikuljetuksena niille henkilöille, jotka eivät asu palvelulinjan varrella ja/tai joilla ei ole kulkuyhteyttä palvelualueen
keskustaan. Matkat myönnetään kalenterikuukautta kohden, eikä niitä voi siirtää
muille kuukausille. Kuljetuspalvelumatkoja ei voi käyttää terveydenhuollon
matkoihin, jotka KELA korvaa. Sosiaalihuoltolain mukaisessa laitoshoidossa tai
asumispalveluissa asiointi ja kohtuulliset yksilölliset kuljetuspalvelut taajamassa
kuuluvat palvelukokonaisuuteen. Muiden kuin asiointimatkojen myöntäminen
perustuu yksilökohtaiseen harkintaan ja on sidottu budjettiin varattuun määrära-

haan.
PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Sosiaali- ja terveyslautakunta
päättää ohjeistaa sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden järjestämistä
1.10.2014 alkaen seuraavasti:
1.
Kuljetuspalvelun myöntämisen edellyttää, että yksinäisen henkilön bruttotulot jäävät alle 1100 euroa/kk ja pariskunnan yhteiset tulot alle 1700 euroa/kk. Tuloina huomioidaan samat tulot kuin kotihoidon asiakasmaksua
määrättäessä.
2.
Kuljetuspalveluna voidaan myöntää 8 yhdensuuntaista asiointimatkaa kuukaudessa taksikuljetuksena niille henkilöille, jotka eivät asu palvelulinjan
varrella ja/tai joilla ei ole kulkuyhteyttä palvelualueen keskustaan. Matkat
myönnetään kalenterikuukautta kohden, eikä niitä voi siirtää muille kuukausille.
3.
Kuljetuspalvelumatkoja ei voi käyttää terveydenhuollon matkoihin, jotka
KELA korvaa.
4.
Sosiaalihuoltolain mukaisessa laitoshoidossa tai asumispalveluissa asiointi
ja kohtuulliset yksilölliset kuljetuspalvelut taajamassa kuuluvat palvelukokonaisuuteen. Muiden kuin asiointimatkojen myöntäminen perustuu yksilökohtaiseen harkintaan ja on sidottu budjettiin varattuun määrärahaan.
5.
Asiakasmaksuna peritään linja-autotaksan mukainen omavastuuosuus.
PÄÄTÖS: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen.
_______________

