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Vanhus- ja vammaisneuvoston kokous 

 

Aika Tiistai 29.1.2019 kello 13:00 

 

Paikka Siilinjärven Mummon kammari (os. Risulantie 8) 

 

Läsnä 

 

Viljo Nuutinen, puheenjohtaja, Eläkeliiton Siilinjärven yhdistys ry 

Arja Jolkin, Siilinjärven eläkkeensaajat ry 

Matti Pulkkinen, Siilinjärven Invalidit ry 

Erkki Miettinen, Siilinjärven kehitysvammaisten tuki ry 

Rauno Jääskeläinen, Siilinjärven eläkeläiset ry 

Riitta Vuorimaa, Siilinjärven Invalidit ry 

Erja Valkonen, Siilinjärven seurakunta 

Tanja Tilles-Tirkkonen, hyvinvointisuunnittelija, kokouksen sihteeri, Siilinjärven kunta 

Antti Jokikokko, sivistysjohtaja, Siilinjärven kunta 

 

Merja Rautiainen (osastonhoitaja, Mummon kammari) 

Hannele Papponen (sosiaalityöntekijä) 

Elina Pekonen (sosiaali- ja vammaispalvelujen päällikkö) 

 

Poissa Pekka Joutsenoja, varapuheenjohtaja, Siilinjärven sydänyhdistys ry 

Markku Heikkinen, kunnossapitomestari, Siilinjärven kunta 

 

 

Käsiteltävät asiat 

  

1. Kokouksen avaus ja läsnä- ja poissaolevien toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Kokouksen alussa todettiin 

kokouksen läsnäolijat ja poissaolijat. Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan päätösvaltainen. 

 

2. Kokouksen asialistan hyväksyminen 

Kokouskutsu ja asialista on lähetty kokoukseen kutsutuille sähköpostilla. Ehdotetaan asialistaan lisättäväksi 

kohtaan muut mahdolliset asiat keskustelu Siilinjärven yksityisten palvelukotien tilanteesta valtakunnan tasolla 

esiin nousseen keskustelun ja Siilinjärveltä tulleiden yhteydenottojen vuoksi sekä seuraavan kokouksen 

ajankohdan siirtäminen. Asialista hyväksyttiin em. muutoksin.  

 

3. Mummon kammarin toiminta (Merja Rautiainen) 

Muistion liitteenä Mummon kammarin toiminnan esittely. 

 

4. Voimaa vanhuuteen ohjelman toteuttaminen Siilinjärvellä (Tanja TT ja muut mukana olleet kertovat) 

Siilinjärvi on valittu mukaan Voimaa vanhuuteen mentoriohjelmaan. Ohjelman aloitustilaisuus järjestettiin 

21.1.2019 Kunnantalolla. Paikalla aamupäivällä oli yhteensä noin 30 henkeä: kunnan ja yhdistysten edustajia, 

valtuutettuja ja media. Tilaisuudessa käsiteltiin ikääntyneiden toimintakyvyn tukemista ja mentoriohjelman 
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Mummon Kammari ja Päivätoiminta
Risulantie 8


Hoiva- ja vanhuspalvelut


osastonhoitaja Merja Rautiainen


Uudet tilat käyttöön


• Kiinteistön omistaa Hoivatilat Oyj 


• 20 vuoden vuokrasopimus


• Toiminta kahdessa kerroksessa


– lyhytaikaishoito 1. kerroksessa


– Päivätoiminta, huolto ja yhteiskäyttötilat 0. kerroksessa


• Mummon Kammari muutti 20.12.2018 uusiin tiloihin osittain


• Päivätoiminta aloitti uusissa tiloissa 2.1.2019


• Loput Mummon Kammarin tilat käyttöön 31.1.
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Lyhytaikaishoitoa


• Lyhytaikaishoidon yksiköissä tarjotaan ikäihmisille intervallihoitoa 
sekä kuntouttavaa ja akuuttia lyhytaikaishoitoa


• Mummon Kammarissa ympärivuorokautisen hoivan paikkoja 30 
asiakkaalle, Kaaripolulla palvelukodissa lyhytaikaishoidon paikkoja 
on 5


• Asiakkaan hoito toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä mm. 
hoito- ja vanhuspalveluiden lääkärin, asiakasohjauksen, kotihoidon, 
fysioterapian kanssa 


• Viriketoiminta on osa jokapäiväistä hoitotyötä


Mistä asiakkaat?


• Asiakkaalle suunnitellaan yksilölliset, toistuvat hoitojaksot yksikössä 
SAS-päätöksen mukaisesti. 


• Intervallihoidossa
– pääsääntöisesti omaishoidon tuen asiakkaita, joiden hoitajat 


pitävät lakisääteisiä vapaapäiviään
– kotihoidossa olevia ikäihmisiä, joiden kotona selviytymistä 


tuetaan kuntouttavilla hoitojaksoilla 
• Kuntouttavalla lyhytaikaishoidolla tuetaan ikäihmisen sairaalahoidon 


jälkeistä kuntoutumista
• Akuutti lyhytaikaishoito on tarkoitettu äkillisiin kriisitilanteisiin, jolloin 


ikäihminen tarvitsee paikan välittömästi eikä sairaalahoidon tarvetta 
ole


• Tehostettuun palveluasumiseen jonottaminen, mikäli ei onnistu 
kotona kotihoidon tai omaishoitajan turvin
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Mummon Kammarissa henkilökunta


• Henkilökunta


– osastonhoitaja, joka myös Päivätoiminnan esimies


– 3 sairaanhoitajaa


– 13 +4 lähihoitajaa


– fysioterapeutti: toimintakyky mittaukset, yksilöllinen kuntoutus, 
apuvälineet


• ryhmäjumpat, asukkaiden apuvälineasiat ja lähetteelliset 
fysikaaliset hoidot muissakin asumispalveluyksiköissä


– Hoiva- ja vanhuspalveluiden lääkärin palvelut 2 h viikossa ja 
akuutit asiat tarvittaessa


– Viriketyöntekijän työpanos 1 päivänä viikossa


Tavoitteena toimintakyvyn ylläpitäminen


• Kuntouttava työote kannustaa ja ohjaa asiakasta toimimaan niin 
itsenäisesti kuin hän kykenee. 


• Toimintakykyä ylläpitävän työotteen tavoitteena on tukea ja edistää 
toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta ja mielekästä 
elämänhallintaa. Asiakas on itse aktiivinen toimija.


• Yksilöllisyys hoitotyössä on asiakkaan henkilökohtaisesta tilanteesta, 
toiveista sekä tarpeista lähtevää toimintaa. Lähtökohtana toiminnalle on 
asiakkaan persoonallisuuden, erilaisuuden ja eletyn elämän 
kunnioittaminen.


• Itsemääräämisoikeus tarkoittaa asiakkaan päätösvaltaa itseään 
koskevissa asioissa. Niin kauan kuin hän kykenee itse päättämään 
omista asioistaan, hänen tekemälleen ratkaisulle on annettava etusija 
laillisen edustajan tai muun läheisen mielipiteen 
asemasta. Päätöksentekokykyä arvioitaessa tarkastellaan, kuinka 
turvallisia itseään koskevia päätöksiä asiakas pystyy tekemään.
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Kuntouttava päivätoiminta


• ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa ryhmätoimintaa


• edistetään ikäihmisten toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia 
suhteita


• asiakkaat tulevat Pali-kyydillä


• päivän kuuluu ateriat ja kahvi


• ohjelmaa, joita voi olla käsityöt, musiikki, keskustelu, pelit ja visailut


• päivätoimintaan hakeudutaan asiakasohjauksen kautta


• asiakkaalla kokeilukerrat, joiden jälkeen palveluohjaaja tekee 
palvelusta päätöksen 


• 15-20 asiakasta / päivä


Havainnekuva yhteisistä tiloista





tanja.tilles-tirkkon
Tiedostoliite
MummonKammari.pdf
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sisältöä. Lisäksi pohdittiin eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Tilaisuutta ohjasi Minna Säpyskä-Nordberg 

Ikäinstituutista, joka toimii myös Siilinjärven kunnan mentorina ohjelman ajan.  

Iltapäivällä tilaisuus jatkui mukana olevien yhdistysten edustajien ja kunnan toimijoiden kanssa 

konkreettisemman toiminnan suunnittelun merkeissä. Aiemmin mukaan lähteneiden yhdistysten lisäksi 

mukana jatkossa on myös Hengitysyhdistys. Sovittiin työryhmän kokoon kutsumisesta 1.3.2019. Tätä ennen 

Ikäinstituutti lähettää Tanjan kautta yhdistysten täytettäväksi nykytilaa kartoittavan lomakkeen ja myös kunta 

täyttää oman lomakkeen.  

Vanhus- ja vammaisneuvostosta tilaisuudessa mukana olleet kokivat myös tilaisuuden olleen onnistunut. 

Erityisen tärkeänä koettiin yhdistysten välisen yhteistyön vahvistaminen ohjelmankin avulla. 

Aloitustilaisuudessa esitellyistä toiminnoista pohdittiin ikääntyneiden liikuntaraatia, joka on yksi ikäinstituutin 

ehdottamista toimivista käytännöistä. Ohjelmaan liittyen pohdittiin myös niiden ikäihmisten tavoittamista, jotka 

eivät ole minkään toiminnan/palvelujen piirissä. Tätä on keskeistä pohtia Voimaa vanhuuteen työssä ja löytää 

keinoja. Tässä kohtaa esiin tulee eläkeläisjärjestöjen ja taloyhtiöiden kautta tavoittaminen. Naapurista 

huolehtimisen ja taloyhtiöissä yhdessä tekemisen kulttuuri voisi olla eduksi ja tämän ympärille voisi järjestää 

vaikka kampanjan esim. ystävänpäivän yhteyteen. Tällä hetkellä Siilinjärvelle koulutettujen talojumppareiden 

koetaan olevan edistämässä yhteisöön kiinnittymistä. Siilinjärvellä järjestetään 20.2.2019 ensimmäinen 

järjestö- ja toimijafoorumin tapaaminen. Foorumin yhtenä toimintana voisi olla pohtia kuntalaisten 

osallistamista ja syrjäytymisen ehkäisyä myös erityisesti ikääntyneiden näkökulmasta. Yhtenä esimerkkinä 

osallistavasta toiminnasta nousi esiin myös KYS:n Olka-hanke.  

 

5. Palaute lautakuntien kokouksista (mukana olleet kertovat) 

Sosiaali- ja terveyslautakunta. Keskusteltu terveyskeskuksen rakennusprojektista. Sen paikaksi ehdotetaan 

melko lailla samaa paikkaa, jossa terveyskeskus nytkin sijaitsee. Kokouksessa lisäksi keskusteltiin, olisiko 

terveyskeskuksen yhteyteen mahdollista saada ikääntyneille tiloja osallistumiseen ja kokoontumiseen. 

Siilinjärvellä on kahden terveyskeskuksen malli jatkossakin. Sote-puolen asiakasmaksuihin tulossa hieman 

korotusta vanhuspalvelumaksuihin ja leikkauksia tulossa muun muassa vammaispalveluihin. Kokouksessa 

keskusteltiin myös omaishoidon hieman uudistuneesta tukijärjestelmästä.   

Tekninen lautakunta: Taivallahden katusuunnitelma ollut käsittelyssä. 

 

6. Tiedoksi vammaisneuvostojen kokouspäivät, 20.-21.3.2019 Helsingissä 

Todetaan, että Siilinjärven vanhus- ja vammaisneuvoston kokous 2/2019 järjestetään samana päivinä (21.3.), 

eikä näin ollen tähän Helsingin kokoukseen ole Siilinjärven neuvostosta osallistujia.  

 

7. Myk –palvelujen yhtenäistäminen (Hannele Papponen ja Elina Pekonen esittelevät) 

Tavoitteena Siilinjärven, Kuopion Leppävirran, Pielaveden, Tuusniemen ja Varkauden kanssa on ollut sopia 

yhteisiä käytäntöjä ja määrittelyjä kuljetuspalvelun järjestämiseen ja vammaispalvelulain- ja sosiaalihuoltolain 

mukaisten kuljetusten avaamiseen. Tavoitteena on saada yhtenäiset ja asiakkaan kannalta tasapuoliset 

käytänteet kuljetuspalveluihin koko Myk-alueelle ja tulevaan maakuntaan. Kuljetuskäytäntöjen 

yhtenäistämiseen liittyvä ohjeistus on muistion liitteenä.    

Vanhus- ja vammaisneuvostossa keskusteltiin kyytien, lähinnä sosiaalihuoltolain puitteissa myönnettävien 

kuljetusten saamisen korkeasti kynnyksestä. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspäätöksiä Siilinjärvellä on 

reilu 300. Monet ikääntyneet kokevat kyytiä tarvitsevansa, mutta eivät ole siihen oikeutettuja. Liikkumisen 

mahdollistaminen on tärkeää ikääntyneen sosiaalisenkin toimintakyvyn tukemisessa. Neuvostossa pohdittiin, 

että joissain tapauksissa kyydin mahdollistaminen voisi jopa säästää kustannuksia siinä, joita voi syntyä 

huonompi kuntoisen ikääntyneet yrittäessä liikkua itsenäisesti (sydänongelmat, kaatuminen).   




Kuljetuspalvelukäytänteiden yhtenäistäminen MYK- alueella  


(Kuopio, Leppävirta, Pielavesi, Siilinjärvi, Tuusniemi ja Varkaus) 
 


Kuopiossa 19.2.2018 pidetyssä tilaisuudessa, jossa olivat paikalla Mari Antikainen, Kaisu Matinniemi, Jarkko 


Mattila, Kauko Pursiainen, Ritva Vepsäläinen ja Päivi Pakarinen sovittiin, että Kuopion 


vammaispalveluyksiköstä Laura Eskanen ja Auli Syrjäkoski kokoavat Myk:essa mukana olevien kuntien 


vammaispalveluyksikön henkilöitä työryhmän, jonka tavoitteena on sopia yhteisiä käytäntöjä ja määrittelyjä 


kuljetuspalvelun järjestämiseen esimerkiksi kyytien yhdistelyyn (kuinka paljon asiakkaan matka-aika saa 


pidentyä yhdistelyn vuoksi, saako asiakkaan nouto- tai saapumisaikaa muuttaa yhdistelyn vuoksi jne) ja 


vammaispalvelulain- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten avaamiseen. Tavoitteena on saada 


yhtenäiset ja asiakkaan kannalta tasapuoliset käytänteet kuljetuspalveluihin koko Myk-alueelle ja tulevaan 


maakuntaan. Näitä määrittelyjä voidaan hyödyntää myös ihan käytännön tasolla tietojärjestelmän 


parametrien muokkaamiseen.  Ryhmä tekee tarvittaessa yhteistyötä Riitta Mönkkösen 


vammaispalvelutyöryhmän kanssa. 


 


Työryhmä on kokoontunut viisi kertaa ajalla 11.4.–8.11.2018. Työryhmään on kutsuttu edustajat Kuopiosta, 


Leppävirralta, Pielavedeltä, Siilinjärveltä, Tuusniemeltä, Varkaudesta ja Elyltä. 


 


1. Kuljetuspalvelupäätökseen liittyvät asiat 


1.1 Matkustusalue 


 Vpl- kuljetuspalvelupäätökset 


 Kotikunnan tai oleskelukunnan (esim. palveluasuminen tai opiskelu) alueella ja 


rajannaapurikuntien alueella  


 Poikkeuksena Kuopiossa 75 kilometriraja asiakkaan kotiosoitteesta naapurikunnan puolelle ( ei 


kolmannen kunnan puolelle ) 


 Poikkeuksena Tuusniemellä rajanaapurikuntien lisäksi Siilinjärven Vuorelan Kunnonpaikkaan 


 matkat vierailupaikkakuntien sisällä: Kuopiossa korvataan automaattisesti, muualla 


harkinnanvaraisesti tilanteen mukaan 


 Kuopio harkitsee, luopuuko automaattisesta korvauksesta ja siirtyy harkinnanvaraiseen 


 


 Shl- kuljetuspalvelupäätökset 


 kotikunnan tai oleskelukunnan alueella kaikissa kunnissa (Varkaudessa ja Leppävirralla ei ole 


Shl-päätöksiä lainkaan) 


 Kuopio harkitsee, onko tarvetta rajata matkustusoikeutta esim. lähimpään keskukseen 


 Kuopio harkitsee, jos asuu Palin liikennöintialueella – ei shl oikeutta 


 


     1.2. Matkojen määrä 


 Vpl- kuljetuspalvelupäätökset 


 kaikissa kunnissa 18 matkaa/kk 


 Kuopiossa Pali-autolla tehdyt kuljetuspalvelumatkat vähentävät vpl- matkojen määrää. 


Kuopiossa Pali on ensisijaisesti kuljetuspalvelun toteuttamista varten mutta myös muut kulkijat 


voivat sitä käyttää, jos kyytiin mahtuu. Muissa kunnissa Pali on ensisijaisesti avointa 


joukkoliikennettä.  


 Shl-kuljetuspalvelupäätökset  







 pääsääntöisesti 8 matkaa/kk  


 Siilinjärvellä shl- matkoja saa kerryttää 3 kk ajan 


 Kuopiossa asiakaspalautetta tullut liittyen kuljetuksiin vanhuspalvelun päiväryhmiin. Päiväryhmään 


kulkeminen kuluttaa vpl- ja shl-matkoja. Asiaa selvitetään vanhuspalveluiden kanssa. 


 


1.3. Shl-kuljetuspalvelun myöntämiskriteerit 


 Pielavedellä ja Siilinjärvellä on vahvistetut ohjeet, muissa kunnissa ei  


 Varkaudessa ja Leppävirralla ei myönnetä shl- kuljetuspalvelua lainkaan 


 


1.4. Kuljetusvälineen määrittely 


 Päätöksessä on määriteltävä, onko asiakkaalla invataksin käyttöoikeus 


 jos on invataksin käyttöoikeus, kuljettaja voi periä avustamislisän ja tarvittaessa porrasvetolisän 


(porrasveto on tarkoitettu satunaisiin tilanteisiin, joissa kuljettaja arvioi turvalliseksi ja 


mahdolliseksi auttaa asiakasta liikkumaan portaissa. Mikäli asiakas tarvitsee porrasvetoa 


säännöllisesti esim. asuu hissittömässä talossa, ei kuljettajaa voida velvoittaa suorittamaan 


porrasvetoa. 


 


1.5.  Saattaja 


 Saattajapalvelulla tarkoitetaan kuljetuspalvelumatkan aikana tapahtuvaa avustamista. 


Kuljetuspalveluun kuuluvalla saattajapalvelulla ei tarkoiteta sitä apua, jota asiakas tarvitsee kotona 


ennen lähtöä tai kohteessa.  


 Saattajaoikeus kuuluu kaikissa kunnissa ilman tarveharkintaa, paitsi Pielavedellä ja shl- asiakkailla 


Siilinjärvellä 


 Saattajana matkustavan on kyettävä toimimaan saattajana, josta johtuen saattajana ei voi toimia 


toinen kuljetuspalveluasiakas 


 


1.6. Avustamisoikeus 


 Lain mukaan kuljetuspalveluun ei kuulu taksinkuljettajan suorittama avustaminen matkan 


ulkopuolella esim. asiakkaan kotona ja kaupassa.  


 kuljetuspalveluun ei liity avustaminen vrt henkilökohtainen avustaminen  


  taksinkuljettaja saa toimia avustajana tietyn ajan ja laskuttaa vaikka asiakkaalla on oma saattaja 


mukana Tuusniemellä, Pielavedellä ja Leppävirralla. 


 Pielavesi selvittää tarkemmin käytäntöjä 


 päätöksissä pitäisi jatkossa erottaa kuljetuspalvelupäätös ja henkilökohtaisen avun päätös 


 


1.7. Vakiotaksioikeus (omataksioikeus, tuttutaksioikeus) 


 asiakkaalla oikeus käyttää aina samaa autoa 


 harkinnanvarainen, tarve sairauteen tai vammaan perustuva 


 


1.8. Oikeus käyttää muita kuin sopimusautoja 


 harkinnanvarainen, tarve sairauteen tai vammaan perustuva 


 


1.9. Suoratilausoikeus 


 asiakkaalla on oikeus tilata kyyti suoraan autosta 







 harkinnanvarainen, tarve sairauteen tai vammaan perustuva 


 


1.10. Heti-kyydit 


 Asiakkaalla oikeus tilata kyyti noudattamatta ennakkotilausaikaa 


 harkinnanvarainen, tarve sairauteen tai vammaan perustuva 


 


1.11. Yhdistelykielto 


 samaan kyytiin ei yhdistellä muita matkustajia 


 harkinnanvarainen, tarve sairauteen tai vammaan perustuva 


 


1.12. Oikeus tilata kyyti tekstiviestillä  


 harkinnanvarainen, tarve sairauteen tai vammaan perustuva 


 


1.13. Asiakkaan omavastuun maksun määräytyminen 


 Asiointi- ja virkistysmatkoilla käytetään edelleen vanhaa Matkahuollon kilometripohjaista taulukkoa 


vastaavaa hinnoittelua 


 opiskelu- ja työmatkojen omavastuun yhtenäistäminen siten että omavastuu olisi 0-12 km matkalla 


1,20 e ja 12 km–  2,40 e 


 


1.14. Pali- matkat 


 Vain Kuopiossa vähentää vpl- ja shl- matkoja 


 omavastuumaksu  


 Kuopiossa ei omavastuumaksua 1.1.2018 alk. 


 muualla pieni maksu 


 


1.15. Pohjois-Savossa niin kuin muissakin maakunnissa tavoitellaan tulevaisuudessa entistä tehokkaampaa 


henkilökuljetusjärjestelmää ja digitaalisten mahdollisuuksien parempaa hyödyntämistä pääministeri Sipilän 


hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä erilaisten lakisääteisten kyytien 


(Kela-kyydit, koulukyydit, sote-kyydit) yhä laajempaa yhdistelyä ja niiden avaamista kaikille käyttäjille haja-


asutusalueilla, jossa ei ole avointa joukkoliikennettä. Tämä koskee siten myös vammaispalvelu- ja 


sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja. Edelleen jää kuitenkin sellaisia asiakkaita, joiden kyytejä 


ei voi yhdistellä asiakkaan sairaudesta tai vammasta johtuen. 


 koskee siis haja-asutusalueen kyytejä 


 edellyttää uudenlaista tietojärjestelmää, jossa näkyvyys laajasti henkilöliikenteeseen, sellaista 


järjestelmää ei ole vielä käytössä missään 


 tässä vaiheessa periaatteiden määrittely ei ole vielä ajankohtaista 


 


 2. MYK:en toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen - operatiivinen toiminta (kuljetuspalvelupäätöksen 


jälkeinen toiminta) 


 


2.1. Matkan tilaaminen  


Tilausvaihtoehdot: 


 samalla voi tilata useamman kyydin, rajoituksia ei ole 


 soittamalla 







 taksitilaukset viimeistään 1,5 tuntia ennen noutoaikaa. Tuusniemellä on  käytössä pidempi 


ennakkotilausaika, olisiko mahdollisuus yhtenäistää. 


 pali-tilaukset ennen palin lähtöaikaa 


 sähköposti 


 tilaus viimeistään edelliseen arkipäivään klo 14.00 mennessä, maanantain tilaus perjantaihin klo: 


14.00 mennessä 


 tekstiviesti 


 sovitaan asiakaskohtaisesti, perustuu asiakkaan sairauteen ja vammaan, tällä hetkellä ei vielä ole 


ns. tilausvaihtoehto kaikille 


 Mykissä on yksi puhelin, jota voidaan tähän tarkoitukseen käyttää, mutta puhelinnumero annetaan 


vain niille asiakkaille, joille tämä oikeus on myönnetty. Käytössä tällä hetkellä vain yhdellä 


asiakkaalla. 


 


Peruutusvaihtoehdot: 


 soittamalla 


 heti kun tietää että ei pääse lähtemään 


 sähköposti 


 heti kun tietää että ei pääse lähtemään ja huomioitava että Mykin ollessa suljettuna kyydit 


peruttava puhelimitse 


 tekstiviesti 


 sovitaan asiakaskohtaisesti. Oikeus myönnetään vain sairaudesta ja vammasta johtuvista syistä. 


 heti kun tietää että ei pääse lähtemään ja huomioitava että Mykin ollessa suljettuna kyydit 


peruttava puhelimitse 


 


Noutoaika 


 Asiakasta pyydetään olemaan lähtövalmiina jo ennen sovittua noutoaikaa, kyyti saapuu mahdollisesti 


10 minuuttia ennen noutoaikaa tai viimeistään 10 minuuttia noutoajan jälkeen.  


 


2.2. Matka-aika ja matka 


 Enimmäismatka-aika: alle 30 min kestävä suoramatka voi matkojen yhdistelyn vuoksi pidentyä enintään 


15 min. Yli 30 min kestävä suoramatka voi matkojen yhdistelyn vuoksi pidentyä enintään 50 %.   Esim. 


Kuopion keskusta – Matkus, matka-aika henkilöautolla suorinta reittiä 10 min. Jos yhdistely lisää matka-


aikaa, sallitaan matkan kestoksi enintään 10 + 15 min. Silti vielä nopeampi kuin paikallisbussi ja 


kuljetuspalvelullahan on tarkoitus kompensoida sitä, ettei sairauden/vamman takia pysty käyttämään 


julkista liikennettä.  


 Asiakkaan tulee aina lähteä tilaamalleen kuljetuspalvelumatkalle – kuljettaja ei hoida asiakkaan asioita 


asiakkaan puolesta  


 Poikkeamat 


 yhdensuuntaisen matkan aikana saa tehdä yhden enintään 15 min. pysähdyksen, joka on matkan 


varrella esim. pankkiautomaatti, postilaatikko 


 Yhdensuuntaisen matkan määrittäminen: esim. jos asiakas menee kotoa kauppaan ja sieltä apteekkiin 


ja sieltä toiseen kauppaan ja sitten kotiin, asiakkaalta menee 4 matkaa ja 4 omavastuuta. 


 


 


 







 Saattaja  


  saattajan pitää lähteä asiakkaan luota tai matkan varrelta, jos noudetaan erikseen – menee 


asiakkaalta aina matka ja omavastuu ylimääräisen poikkeaman mukaan. Asiakkaan tulee olla itse 


kyydissä. / Pohditaan, että saattajan tulisi aina lähteä asiakkaan kanssa samasta osoitteesta ja 


jäädä samaan osoitteeseen. 


 saattaja tulee kyetä toiminaan saattajana ja auttamaan esim. asiakkaan kassit autoon 


 toinen kuljetuspalveluasiakas ei voi toimia saattajana 


 kuljettaja vastaa esim. pyörätuolin/apuvälineiden kyytiin laittamisesta ja sitomisesta, sekä 


turvavöistä.  


 


 Kimppakyytiläiset 


 tilausvaiheessa tiedettävä montako muuta asiakasta lähtee kyytiin kuljetuspalveluasiakkaan ja 


saattajan lisäksi (laskutuksen oikeellisuuden todentaminen) 


 jokainen ns. muu matkustaja maksaa kyydistä jako-osuuden mukaan esim. jos kyydissä on asiakas, 


saattaja ja yksi muu matkustaja, muun matkustajan osuus on 1/3 kyydin kokonaishinnasta  


 MYKin kautta laitetaan auto kuljetuspalveluasiakkaille ja loput paikat täytetään ns. muista 


matkustajista, ylimääräistä autoa ei tilata MYKin kautta ns. muille matkustajille 


 


 Eläimet  


 autoilijalla on oikeus kieltäytyä ottamasta lemmikkieläintä kyytiin (ei koske avustajakoiria eikä 


opaskoiria).  Asiakas maksaa tarvittaessa autolle lisämaksun lemmikkieläimen kuljettamisesta.  


 terapiakoira rinnastetaan lemmikkikoiraksi 


 


 Suuret tavarat 


 asiakkaan mukana saa olla välttämättömät apuvälineet 


 ei muuttokuormia eikä huonekaluja tai isoja kodinkoneita (joita ei voi kuljettaa linja-autossa) 


 


 Asiakkaan häiritsevä käyttäytyminen, joka ei johdu asiakkaan sairaudesta tai vammasta 


 kuljettajalla on oikeus kieltäytyä ottamasta asiakasta kyytiin, jos tämä käyttäytyy uhkaavasti tai 


häiritsee muita matkustajia.  


 kuljettajalla on oikeus kieltäytyä ottamasta asiakasta kyytiin, jos asiakas on niin epäsiisti, että auto 


joudutaan asiakkaan jälkeen siivoamaan. 


 


2.3. Matkan päättyessä 


 Maksaminen 


 asiakkaan tulee maksaa aina omavastuu, ei saa ajaa velaksi 


 asiakas maksaa aina omavastuun suoran matkan mukaan (yhdistelykyyti) 


 kuljettaja saa periä maksun tarvittaessa ennen matkan alkua 
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Neuvossa myös todettiin, että paikalla olevien ja heidän verkostojen näkökulmasta Myk-kuljetukset ovat 

toimineet hyvin. Toki tähän paljon ammattitaitoa vaaditaan ja tämä otettava huomioon kilpailutuksissa. Esim. 

näkövammaisten kohdalla on tärkeää, että kuljettaja ymmärtää vamman erityispiirteet kyyditettävää 

noudettaessa.  

 

8. Vanhusten viikon (6.-13.10.2019) ja vammaisneuvoston työryhmien valinta 

Ehdotetaan vanhusten viikon työryhmään: joku vanhuspuolelta (kysymys aiheesta Seija Leppäselle), Erja 

Valkonen, Tanja Tilles-Tirkkonen, Viljo Nuutinen ja Rauno Jääskeläinen. Erja ja Tanja kokoavat ryhmän ja 

Erja koordinoi viikon järjestelyä. Pyydetään järjestelyihin mukaan myös Anita Heino (Kansalaisopisto). 

Aloitetaan suunnittelu maaliskuussa.  

Ehdotetaan vammaisten päivän työryhmä: Raija Hallikainen (evl), Riitta Vuorimaa, Matti Pulkkinen, Tanja 

Korhonen, Raija Hassinen ja Maija Taskinen. Tavoitteena aloittaa maaliskuussa suunnittelu. Tanja 

Korhonen ollut aiemmin vetovastuussa ja häntä pyydetään tähän rooliin tänäkin vuonna. Ehdotetaan, että 

Tanja K ja Raija H kutsuvat vammaisten päivän työryhmän koolle. Vuonna 2018 järjestetty vammaisten 

päivä koettiin onnistuneena. Pyörätuolitanssi oli ollut erityisen onnistunut. Viime vuonna erityinen 

kohderyhmä oli ollut kehitysvamma ja tämä vuonna ehdotetaan muuta esiin nostettavaksi.  

Sovittiin budjetista, että vanhusten viikon arvioitu osuus olisi 2000 euroa ja vammaisten päivän arvioitu 

osuus noin 1000 euroa.  

 

9. Muut mahdolliset asiat 

Valtakunnan tasolla on noussut keskusteluun yksityisten palveluasumisen yksiköiden toiminta. Keskustelu 

valtakunnan tasolla on koskenut Esperin ja Attendon toimintaa ja siinä havaittuja puutteita. Vanhus- ja 

vammaisneuvostolle on tullut yhteydenottoja Siilinjärven alueella asuvilta ikääntyneiltä huolesta hoidon 

laadusta myös Siilinjärvellä. Vanhus- ja vammaisneuvostossa halutaan nostaa esiin, kuinka valvonta-asiat 

toimivat Siilinjärven kunnan alueella toimivissa yksityisissä yksiköissä. Siilinjärvellä tarkastuskäyntejä hoitaa 

Seija Leppänen. Pyydetään Seijaa mukaan seuraavaan kokouksen kertomaa valvonnan toteuttamisesta.  

 

Neuvoston kevään viimeinen kokous oli aiemmin sovittu 9.5.2019 järjestettäväksi. Sovitaan nyt tuo kokous 

siirrettäväksi 2.5.2019 klo 13 alkaen kunnantalolla (kokoushuone 1). Seuraava kokous toteutuu alkuperäisen 

aikataulusuunnitelman mukaan 21.3. klo 9 alkaen kunnantalolla (kokoushuone 1).  

 

10. Kokouksen päättäminen 

   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50 ja esitti kiitokset osallistujille.  

 

 

Muistion kirjasi Tanja Tilles-Tirkkonen, hyvinvointisuunnittelija  

    Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri  

 

 

Jakelu  Vanhus- ja vammaisneuvosto 

Siilinjärven kunnan verkkosivut 


