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1. Kokouksen avaus 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

2. Henkilöliikennelogistikko Tapio Heinosen tilannekatsaus koskien nykyisiä 

kuljetuspalveluja 

Kuljetukset –pp.sarja (liite) 

Sopimukset 30.6.2019 saakka voimassa. 

Länsi-Uudenmaan kunnat mukana yhteishankinnassa; Hanko, Lohja, Raasepori, Inkoo, 

Siuntio, ja Karviainen (Karkkila ja Vihti). 

Lähitaksin kanssa on suorahankintasopimus, autoilijasopimuksia on tehty n. 166 kpl, lisäksi 

ylivuotona ovat mukana kaikki Lähitaksin autot. 

KELA –kuljetukset 
Koko Uudenmaan maakunnan alueen Kela-kuljetukset siirtyivät 1.4.2019 Menevä Oy:lle. 

Osa alueen autoista/autoilijoista on siirtynyt Menevä Oy:lle ajamaan KELA –kuljetuksia ja 

sote -kuljetuksia. 

Lähitaksin automäärä on pysynyt samana, mutta alueiden ja vuorojen myötä kuljetusten jär-

jestäminen vaikeaa hiljaisina aikoina. 

Tilanne nyt ja kuljetuksen jatko 

Tilanne nyt 
Nykyisiä sopimuksia ollaan jatkamassa, kunnes Espoon kilpailuttama liikenne alkaa vuoden 

2020 aikana? 

Lähitaksi ja kunnat seuraavat autojen jakautumista ja tilannetta, että kuljetukset saadaan 

hoidettua hyvin. 



Kuljetuskäytäntöä on tarkennettu mm. yhdistettyjen kuljetusten taksojen osalta. 

Tulevaisuus 
On pystyttävä varautumaan muutoksiin autojen paremman saatavuuden lisäämiseksi, var-

sinkin hiljaisemmilla alueilla ja aikoina, mm. sopimusten kautta (aluksi kokeilu Hangossa). 

Pyritään parantamaan palvelua niin taksin tilauksien kuin myös kuljetusten suhteen, asia-

kastyytyväisyys tärkeää. 

Kutsu- ja palveluliikenne  

Sosiaalihuoltolain 1301/2014 ja asetuksen 9 §:n tarkoittamia kuljetuspalveluja järjestetään 

henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä.  

Toimiva joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjes-

tää kaikille soveltuva liikkuminen. Molemmat liikenteet tulevat kilpailutukseen syksyllä 2019. 

Tavoite on saada kutsu- ja palveluliikenne jatkossa integroitua muuhun kunnan ostamaan 

liikenteeseen, mm. koulukuljetuksiin. Yhteistyötä tulevaisuudessa tehdään naapurikuntien 

kanssa liikenteen mahdollisista yhtymäkohdista niin hankinnan kuin myös liikennöinnin suh-

teen. Tavoitteena on myös liikenteen parempi yhteensopivuus vuoroliikenteen kanssa, mm. 

syöttökuljetuksen osalta. Uusia käyttäjäryhmiä markkinoidaan mukaan, mm. lasten kanssa 

kotona olevat vanhemmat. 

 

Kutsuliikenne 

Kutsuliikenteen palvelu on avointa kaikille lähiseudun asukkaille lähitaajamassa asiointiin. 

Kutsuliikenteen palveluauto on tilava ja ajanmukaisilla invavarusteilla varustettu. Kutsulii-

kenne palvelee ympäri vuoden. Haku voidaan tehdä tarvittaessa ovelta. 

 

Ajopäivät ovat: Nummi ja Saukkola maanantaisin, Karjalohja tiistaisin, Pusula keskiviikko, 

keskiviikkoisin vakiokuljetus Pusulasta klo 13 Karkkilaan ja takaisin klo 15.00 ja Sammatti 

torstaisin. Kesällä kun vuoroliikenne supistuu, asiointiyhteydet Pusulasta ja Saukkolasta 

myös Lohjan keskustaan ja Karkkilaan. 

 

Ajot suoritetaan arkisin klo 8.30 -16 välisenä aikana. Hinta 3,30 €, (Matkahuollon minimitak-

san mukaan). VPL-ja SHL -kortin omaavalle maksuton palvelu. Varaus kyydityksestä on 

tehtävä edellisenä arkipäivänä virka-aikaan. Kuljettaja laatii aikataulutuksen ja ilmoittaa 

haku- ja paluuajan. 

 

Palveluliikenne 
Palveluliikenne on Lohjalla kantakaupungin alueella liikennöivä avoin joukkoliikennepalvelu. 

Palveluliikenne liikennöi pääasiassa Lohjan keskustan ja lähikeskusten välillä (Lehmijärvi, 

Pauni, Lohjansaari ym.)  

Asiointiyhteys liikennöintialueilta on tiistaista perjantaihin kerran viikossa Lohjan keskus-

taan.  Matkan hinta Matkahuollon minimitaksan mukaan 3.30€ ja autossa käy myös matka-

huollon matkakortit.  VPL-ja SHL –kortin omaavalle maksuton palvelu. Kaupungintalolta ja 

muista kaupungin palveluyksiköistä on aikatauluja saatavissa. 

 

Kotihoidon, kaupungin kotisivujen ja kaupungin somen kautta kutsu- ja palveluliikenteen ai-

kataulut on ilmoitettu kuntalaisille. Myös kirjastojen, terveysasemien ja kauppojen ilmoitus-

tauluille on laitettu edellisenä vuosina ilmoituksia Lohjan kutsu- ja palveluliikenteestä. Kul-

kureitit aloittavat toimintansa 3.6.2019. Vammaisneuvoston oman Facebook –sivujen kautta 

voidaan myös levittää tunnettuutta. Kyläasiamiehen kautta on myös tietoa saatavilla näistä 

palveluista. 

 

 



Kuljetussopimus päättyy 30.6.2019; asia uudesta sopimuksesta tulevaan sote ltk:aan 

22.5.2019, 

VPL:n mukaisen kuljetuspalvelun toimintaohje: Espoon hallinnoiman SHL- ja VPL kuljetus-

palveluja koskeva ohjeistus käsitellään Espoon sote-lautakunnassa  25.4.2019 ja Lohjan 

sote-lautakunnassa  22.5.2019. 
(LIITE: Lohjan Vammaisneuvoston lausunto Länsi-Uudenmaan vammaispalvelu- ja sosiaa-

lihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun toimintaohjeeseen) 

 

 
3. Budjettitilanne 

Tilanne 9.4.2019 (liite); 111€ edellisen kokouksen kahvituskulut näkyvät 9.4.2019 men-

nessä neuvoston kuluina. Luottamushenkilöjäsenien palkkiot menevät lähettävältä tahon 

budjetista. 

 

 
4. Uudenmaan vammaisneuvoston kuulumiset ja muut puheenjohtajan ajankoh-

taisterveiset, Eeva Ristseppä 
Tammikuu: UVAN toimintasääntöjen yhdenmukaistusprosessi on vielä käynnissä.  

Helmikuu: KELA –kuljetuksista Uudellamaalla vastaava Menevä Oy:n Antti Veijola kertonut 

tilausjärjestelmä uudistuksista, ajojen ketjutuksista, sekä tiedon etteivät autot voi tulevai-

suudessa kieltäytyä tilatuista ajoista. Tällä varmistetaan taksin saatavuus jokaiselle asiak-

kaalle. Tilaajan henkilötunnus pitää kertoa tilausta tehdessä, (eivät jää kuljettajan järjestel-

mään tietosuojalain mukaisesti muistiin) ja apuvälinemerkinnät tulevat näkymään kuljetta-

jan puhelimessa. Netti- ja tekstiviesteillä tehdään tilaukset, sovellukset ovat myös saata-

vissa esim. älykännyköihin. KELA on tiedottanut vakioasiakkailleen muutoksista, esim. 

Lohjan taksit on tiedotettu asiakkaille, sekä kuntia on tiedotettu: https://www.lohja.fi/ajan-

kohtaiset/uudenmaan-maakunnan-alueen-kela-kuljetukset-siirtyvat-1-4-2019-meneva-

oylle/. Matkan osuus voidaan lisätä kunnan kautta laskuun, jos esim. kuljetettavalla ei ole 

rahaa. Asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa kuljettavaa taksia. Kuljettajat saavat Menevä 

Oy:n kautta suomen kielen kurssin tarvittaessa. Osoite pitää pystyä sanomaan, eikä kirjoit-

tamaan autossa, (teknisten taitojen palvelu autossa). Uudellemaalle on haettu tuhatta 

uutta kuljettajaa keväällä 2019. UVAn seuraava kokous on huhtikuussa. Kesäkuussa ko-

kous on Lohjan Apuomenassa 3.6.2019.  

 

 
5. Muut asiat 

Puheenjohtaja laittaa sihteerille PDF –muodossa olevat esityslistat, lausunnot ja muut tar-

vittavat asiakirjat, mitkä halutaan yleisesti nähtäville vammaisneuvoston kotisivulle.  

 

Neuvoston ulkopuolisten henkilöiden kokouksiin kutsuminen; voidaan kutsua asiantuntijoita 

alustamaan kokouksiin, sekä julkisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. 

 

Puheenjohtaja osallistuu eri tilaisuuksiin ja koulutuksiin neuvoston valtuuttamana, esim. 

11.4.2019 sähköpostitse lähetettyyn THL:n tilaisuuteen 4.-5.6.2019. 

 

Neuvostossa mietitään vuorolistausta liittyen koko ryhmän lausuntojen laatimiseen. 

 

Voimassa oleva Vammaispoliittinen ohjelma on tehty Lohjalla v.2012 edellisen kerran; asia-

kirja on virkamiesten, neuvoston, kuntalaisten yhdessä laatima ohjelma.  

 



Vammaistenpäivän juhla on 3.12.2019; Jalavan koululla järjestettävä juhla, ohjelma tulee 

koululta, tarjottavat koordinoidaan seuraavassa kokouksessa, järjestöt ehdottavat esteettö-

myyspalkittavien nimiä.  

 

Helppo liikkua –kampanja; Helppo liikkua on Invalidiliiton toiminnallinen kampanja, jossa 

etsitään paikkoja, joissa on helppo tai hankala liikkua. Helppo liikkua -sivuston karttapalvelu 

auttaa muun muassa löytämään helpon liikkumisen paikkoja ympäri Suomea. 

https://www.invalidiliitto.fi/helppo-liikkua 

 
6. Loppuvuoden kokoukset 

18.9.2019 klo 14-16, kokoushuone Riihi, Monkola, Karstuntie 4, 08100 Lohja   

13.11.2019 klo 14-16, kokoushuone Riihi, Monkola, Karstuntie 4, 08100 Lohja 

 
7. Kokouksen päätös 

klo 13.45 

 
 

Muistion vakuudeksi    18.4.2019 

 

 

 

Eeva Ristseppä    Jaana Perheentupa 

puheenjohtaja    sihteeri 

 
 

 


