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1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET KULJETUKSET
Vammaisneuvoston työvaliokunta toteaa lausuntonaan, että:
 Asiakkaalla pitäisi olla oikeus käyttää vammaispalvelulain mukaisia
kuljetuspalvelumatkoja Oulun ja siihen rajoittuvien kuntien ulkopuolella tarvittaessa ilman
eri hakemusta, kun ne tapahtuvat myönnettyjen matkojen puitteissa.
 Matkojen määrä 54 matkaa/3 kuukautta on hyvä uudistus, sillä se antaa asiakkaalle
enemmän joustoa matkojen käyttöön.
 Lisämatkojen myöntämisperusteisiin tulisi lisätä niiden tarve esim. yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen yms.
 Asiakasmaksun palauttamisen tulisi tapahtua automaattisesti MPK:n tietojen perusteella,
koska MPK:ssa on tieto siitä, kuinka monta matkaa asiakas on kuukauden aikana
käyttänyt, vrt. KELA
 Yhden aikuisen ja perheen lasten tulisi voida matkustaa maksutta, kun he matkustavat
yhdessä kuljetuspalveluasiakkaan kanssa.
 Tuttu Taksi -oikeuden saaneella asiakkaalla tulisi olla oikeus tilata kuljetus suoraan tietyltä
taksilta.
 Avustajana toimivalta henkilöltä, joka on kuljetuspalvelujen käyttäjä, ei tule mennä
kuljetuspalvelumatkaa. Häneltä ei tällöin tule periä omavastuuta.
 Oikeus 15 minuutin pysähdykseen yhdellä yhdensuuntaisella matkalla on hyvä asia
asiakkaan kannalta.
 Kuka maksaa matkan siinä tapauksessa, että taksi on lähtenyt hakemaan asiakasta, joka
on perunut matkan?
 MPK:n asiakasprofiiliin pitäisi voida merkitä tieto, jos asiakas haluaa käyttää vain
tietynlaista taksia, esim. pyörätuolin käyttäjät haluavat käyttää invataksia, jossa on ns. 2pylväshissi.
 Mikäli asiakas ei saa yhteyttä MPK:een, tulee hänen voida tilata matka suoraan taksilta,
Asiakkaan näytettyä kuljetuspalvelukorttinsa voi kuljettaja periä normaalin omavastuun.
Tällöin ei tarvita korvausten hakemista Oulun kaupungilta jälkikäteen.

2. SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUKSET
 Saattajana tulee voida olla myös toinen asiakas, mikäli hän kykenee toimimaan saattajana.
 Yhdensuuntaisen matkan kustannusten yläraja 50 euroa pitää poistaa.
 Vanhusneuvoston edustus seurantaryhmässä olisi perusteltua.
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3. PITKÄAIKAISESSA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN
ASIAKKAIDEN/POTILAIDEN KULJETUSPALVELU
 Neljä matkaa vuodessa on todella vähän.
 Asiakkaalla tulisi olla oikeus kahteen yhdensuuntaiseen matkaan lähikuntiin.
Oulussa 7.3.2016
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