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Muistio 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Osoite Puhelin   
Karstuntie 4 (019) 3690  
08100 LOHJA 
 

 
 
 
Vammaisneuvosto 
 

Aika: 16.4.2018 klo 12.00 -14.15 

Paikka: Kaupungintalo Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone  
Kahvi- ja voileipätarjoilu 
 

Kutsutut Kirsi Ihalainen 
Liisa Mononen 
Minna Mäenpää 
Eeva Ristseppä 
Raija-Liisa Tuononen 
Raija Sassi 
Ana Gutierrez Sorainen 
Annmarie Kuurto 
Sanna Laaksonen 
Hannele Maittila 
Heli Ranta-Salonen, esittelijä 
Elina Lindström, johtava sosiaalityöntekijä 
Tapio Heinonen, henkilöliikennelogistikko  
Jaana Perheentupa, sihteeri  

Poissa Katri Piiparinen 
Suvi Viluksela 
Terttu Kautinen 

  
 

1. Kokouksen avaus 
Varapuheenjohtaja Kirsi Ihalainen avasi kokouksen.  

 

2. Kuljetuspalvelujen kilpailutus henkilöliikennelogistikko Tapio Heinonen; 
 

VPL ja SHL kuljetukset 1.7.2018 jälkeen 
 
Uusi liikennepalvelulaki tuli voimaan 1.1.2018, mutta merkittävin osa siitä alkaa vasta 
1.7.2018 
 
-Enimmäishinnoittelun poistuminen taksiliikenteestä. 
-Turvattava kunnissa VPL ja SHL kuljetuskustannusten ennakoitavuus. 
-Kuntien on kuljetusten maksajina mietittävä kuljetusratkaisut viimeistään 1.7.2018 
mennessä. 
-Sote- ja maakuntauudistus voimaan (todennäköisesti) 1.1.2020. 
-Yhteistyö kuntien kesken Länsi-Uudellamaalla. 
 

Kunnilla eri vaihtoehtoja yhteistyökumppaniksi: 
 
- Ns. Helsingin –malli 
  - Välityksen ja liikennöinnin kokonaispaketti. 
- Kuntalogistiikka 
  - Oma välitysjärjestelmä, oma järjestelmä. 



- Lähitaksin kanssa tehtävä yhteistyö. 
  - Vähiten muutoksia käyttäjän näkökulmasta. 
 
 

Kuntayhteistyö 
 
Lähtökohtaisesti on aloitettu neuvottelut talvella 2018 VPL ja SHL kuljetusten järjes-
tämisestä, ns. Lähitaksikuntien kanssa Länsi-Uudellamaalla (Inkoo, Siuntio, Kirkko-
nummi, Lohja ja Karviainen(Vihti ja Karkkila.) 
 
1.7.2018 Taxi Uusimaa-Nyland Oy yhdistyy Lähitaksiin, joten sen myötä myös Raa-
sepori ja Hanko tulleet mukaan yhteisiin neuvotteluihin 
 
Nyt neuvotellaan yhteistä mallia koko Länsi-Uudellemaalle, missä tavoitteena mennä 
mahdollisimman kevyellä järjestelmällä, ja lyhyellä sopimusajalla, uuden lain aloitus-
vaihe. Katsotaan mitä muutoksia mahdollisesti tulee ja varaudutaan niihin. 
 

Lähitaksi 
 
Lähitaksin kanssa suorahankintanasopimus kuljetusten välittämisestä. 
 
- Välitys Lähitaksista suorahankintana ja kuljetusten kilpailutus kuntien yhteishankin-
tana (Lohja hoitaa käytännön kilpailutuksen). Kilpailutuksessa esitetään autoilijoille 
sovittu alennus % nykytaksaan. 
   - Lähitaksi tapaamiset ti 17.4. ja to 19.4. välitysten suorahankinnasta, kuljetusten 
kilpailutuksesta, sekä yksityiskohdista mm. tilausmaksusta. 
   - Tarkoituksena, että nykyiset asiakaskortit säilyvät, mutta tilausnumero voi muut-
tua. 
   - Autoilijasopimukseen velvoite kuulua lähitaksin järjestelmään. 
   - Kuljetusten laatukriteerit osittain Lähitaksi-autoilija sopimuksen kautta, kuten ny-
kytilanteessa. 
- Sopimuskausi 1.7.2018 – 31.1.2019 (7 kk), optio 1.2.2019 – 30.6.2019 (5 kk) niin 
Lähitaksin, kuin myös autoilijoiden kanssa. 
- Selvitettävä uusien yrittäjien mahdollisuus päästä mukaan kuljetuksiin, Lähitaksin 
rinkiin. Uuden lain, ja tilaajan, tahtotilana on mahdollistaa kuljetukset myös uusille 
mahdollisille autoilijoille. 
- Uuden lain myötä voi tulla ennalta arvaamattomiakin, uusia yrittäjiä/toimijoita, sekä 
toimintamalleja alalle. 

- Asia menee sosiaali- ja terveyslautakuntaan käsittelyyn 24.4.2018. 
- Lähitaksi toimii nyt alueella, muuten olisi kilpailutettava uuden toimijan kanssa siir-
tymäajan taksiajot. Tämä Lähitaksi -malli turvaa alueellamme toimivat taksiyrittäjien 
ajot.  
- Käyttäjäkunnalle tehdään sopimuskaudella kysely jossa kerätään asiakaskunnalta 
kokemuksia, mm. kaluston toimivuudesta, toisen kotimaisen kielen taidoista, laatukri-
teereiden toimivuudesta ym. 
- Vaitiolovelvollisuus taksiyrittäjillä päättyy 1.7.2018. 
- Kirjallinen vammaisneuvoston jäsenten lausunto lähetetään 23.4.2018 Tuula Suo-
miselle, Tapio Heinoselle, Heli Ranta-Saloselle. Kuljetuspalveluista vammaisneuvos-
ton lausunnon tekevät: Eeva Ristseppä, Kirsi Ihalainen, Minna Mäenpää ja Liisa Mo-
nonen Hiidenseudun omaishoitajien kokoustilassa tiistaina 17.4.2018. Lausunto lähe-
tetään vammaisneuvoston muille jäsenille sähköpostitse mahdollisten lisäkomment-
tien saamiseksi.  
-Asiasta voi lähettää myös sähköpostia, tapio.heinonen@lohja.fi tai ottaa yhteyttä 
puhelimitse p.044 3861 090. 



 

3. Vammaispalvelujen palveluselostus johtava sosiaalityöntekijä Elina Lindström  
(liite) 
 

Vammaispalvelut kaupungin kotisivuilla www.lohja.fi on vammaispalveluiden hen-
kilöstön tehtävänkuvat ja yhteystiedot. 
 

Liikkumisen tuki 
- Julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla 
- Saattajapalveluna 
- Ryhmäkuljetuksina 
- Korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta 
kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset 
- Muulla soveltuvalla tavalla 
 

Periaatteita 
-Julkinen liikenne ensisijaista 
-Palveluliikenne ja kutsuliikenne ovat julkista liikennettä 
-Kipsi on tilapäinen haitta jalassa, ei oikeuta kuljetuspalveluun (voi ensisijaisesti käyt-
tää julkista liikennettä) 
-Ajokortin ottaminen pois ei oikeuta kuljetuspalveluun (voi ensisijaisesti käyttää julkis-
ta liikennettä). 
 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 
-Toimintaohje löytyy Lohjan sivuilta 
- Ensisijainen suhteessa vaikeavammaisten kuljetuspalveluun 
- Arviointi tapauskohtaisesti 
  

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu 
- Toimintaohje:www.lohja.fi->asukas->vammaispalvelut->vammaispalvelulain mukai-
nen kuljetuspalveluiden toimintaohje 1.5.2016 alkaen.  
- Henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairau-
tensa vuoksi voi käyttää julkista liikennettä. 
 

Vammaispalveluja 
- Henkilökohtainen apu 
- Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet 
- Päivätoiminta 
- Palveluasuminen 
- Harkinnanvaraiset tukitoimet (sopeutumisvalmennus, asumisvalmennus tai -
harjoittelu, päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet ja laitteet, esim. autoihin tar-
vittavat lisälaitteet). 
 

Vammaispalveluita eri ikäkausina 
jaoteltu palvelukohtaisesti: vauvaikä; lapsuus; nuoruus; aikuisuus 
 

Asiakkuudet 
->Hakemus/yhteydenotto-> palvelutarpeen arviointi (tapaaminen, kotikäynti)    -
>palvelusuunnitelma-> päätös ja päätöksen toimeenpano-> palvelun käynnistäminen, 
seuranta, arviointi 
 
 

Vammaispalvelut erityispalveluina 
-Palvelutarpeen arviointi 



-Sosiaalihuoltolaki ensisijainen 
- Vammaispalvelulaki+ erityishuoltolaki 
-Subjektiiviset oikeudet: esim. henkilökohtainen apu, vpl kuljetuspalvelu, asunnon 
muutostyöt 
 
  

4. Muut asiat 

- Edellisen vammaisneuvoston muistion hyväksyntä. 

 

- Kansainvälisen vammaistenpäivän 3.12.2018 työryhmään valitaan 4 henkilöä: 
työryhmänä suunnittelusta vastaavat: Annmarie Kuurto yhdyshenkilönä, Suvi Vilukse-
la, Liisa Mononen ja Kirsi Ihalainen.  
Paikkana on Jalavan koulu, joka esteettömyytensä vuoksi on valikoitunut tapahtuman 
pitopaikaksi. Ohjelmassa jaetaan mm. Lohjan esteettömyyspalkinto, myös Jalavan 
koululaisilla on omaa ohjelmaa tapahtumassa. 

 

 5. Tiedotusluonteiset asiat 

       

- EU:n vammaiskortti, (lähetetty sähköpostitse kortin esittely). Maksullinen kortti, 

jossa on lista julkisista toimijoista joilla on varaus erityisryhmien palveluun. Sivut ovat 
selkeät, ja sivuilta löytyy palvelukartta palvelun tuottajista ja heidän toiminnoista. 

-Laurea on toimittanut ”Esteetön Lohja” esteettömyysselvityksen Lohjan kaupungille. 
(liite) 

-Esteettömät äänestyspaikat Lohjalla 
Citymarketissa olleesta vaalitoimitustilasta presidentinvaaleissa oli tehty lausunto 
keskusvaalilautakunnalle ja kaupunginhallitukselle, jonka Kirsi Ihalainen luki kokouk-
sessa. Keskusvaalilautakunta ja kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen uusia vaali-
koppejaan esteettömämmiksi. 
- Seuraava kokous 3.9.2018; asialistalle mahdollisesti taksipalvelut uuden liiken-
nepalvelulakimuutoksen jälkeen. 

 
 

 Muistion vakuudeksi                 16.4.2018 
 
 
 Kirsi Ihalainen                                                              Jaana Perheentupa 
                        varapuheenjohtaja                sihteeri 

 
 


