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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 

Sijainti: Etäpalaverina Teams -kokouksena 

Päivämäärä: 8.3.2021 

Klo: 12.30-13.50 

 

  

Läsnä:              Mirja Mäki-Kulmala, puheenjohtaja 

                        Tarja Al Hanan (Midia Al Hananin varajäsen) 

  Sirpa Herronen 

  Jori Kortelainen 

    Leena Lehto 

    Helena Pihlajasaari 

    Minna Vilhunen 

    Marjut Niskanen, sihteeri 

                        Vierailijat: Jarmo Pasanen   

 

Poissa:            Midia Al Hanan  
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Asialista: 

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen laillisesti kokoon 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

2. Taksikilpailutus, Jarmo Pasanen 
Jarmo Pasanen vieraili kokouksessa kertomassa  
taksikilpailutusprosessin tämän hetken tilanteesta.  
 
Kilpailutus koskee sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain 
mukaisten kuljetusten kilpailuttamista. Hankkeen tavoitteena on 
turvata kaikkien vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten 
kuljetuspalvelujen yhdenvertainen, luotettava ja toimiva 
mahdollisuus lakisääteisiin asiointimatkoihin, sekä säännöllisiin työ- 
ja opiskelumatkoihin heille myönnettyjen matkaoikeuksien 
mukaisesti.  
 
Välityskeskuksen tarjouskilpailutukseen (9.9.-22.10.20) saapui 
tarjouksia 6kpl. Samansisältöisiä kuntien hankintapäätösten 
mukaisia tarjouksia oli kaksi, joista voitti Keski-Suomen 
Matkojenyhdistelykeskus Oy, jonka kanssa tehtiin väliaikainen 
hankintasopimus markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.  
 
Kuljetuspalvelun tuottajat kilpailutetaan dynaamisessa 
hankintajärjestelmässä (DPS) alueittain. Ensimmäisessä vaiheessa 
halukkaat jättävät osallistumishakemuksen ja toisessa vaiheessa 
käydään tarjouskilpailu hakemusten jättäneiden ja järjestelmään 
hyväksyttyjen välillä. Ilmoittautuminen järjestelmään avattiin 
8.10.20. Tarjouskilpailu hyväksyttyjen välillä on avoinna 18.2.2021-
10.3.2021.  Järjestelmään on ilmoittautunut Laukaasta 13 autoilijaa.  
 
Seuraavaksi vertaillaan kuljetuspalvelujen tuottajien jättämät 
tarjoukset, tehdään edullisuusjärjestys, pystytetään 
välitysjärjestelmä, testataan, tehdään sopimukset kuljettajien 
kanssa, sekä tehdään ja jaetaan ohjeistukset käyttäjille. 
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Omataksioikeus ei muutu, mutta taksi saattaa muuttua. Oikeus 
voidaan myöntää vain niille takseille, jotka ovat ilmottautuneet DPS 
järjestelmään ja jättäneet tarjouksen.  
Palvelujen aloitus on 1.6.2021. 
 
Vammaisneuvostosta esitettiin Jarmolle pyyntö saada tiedot 
kuljetuspalvelujen tilausta, sekä kyydin- ja tilausten välitystä 
koskevan kilpailutuksen sisällöstä. Jarmo lupasi toimittaa kuvaukset 
vammaisneuvostolle tiedoksi. 
 

3. Kuvausteksti vammaisneuvoston toiminnasta kunnan 
hyvinvointikertomukseen, koskien kautta 2017-2017 

Kunnan hyvinvointikertomukseen laadittiin lyhyt kuvausteksti 
vammaisneuvoston toiminnasta. Kuvausteksti liitteessä 1. 

 
4. Kuntastrategian teemat vammaisneuvoston näkökulmasta; mitä 

haluaisitte, että otetaan huomioon tulevassa kuntastrategiassa 
Vammaisneuvosto sai tehtäväksi miettiä omalta osaltaan 
kuntastrategian teemoja ja toiveita uuteen strategiaan. Nämä 
kirjattiin lähetettäväksi valtuuston 19.3.21 pidettävään seminaarin, 
liite 2. 
 

5. Uusia jäseniä ehdotettu vammaisneuvostoon: 
Vammaisneuvostoon on ehdotettu lisättäväksi kaksi uutta jäsentä. 
Asia on esitetty Niku Latva-Pukkilalle.  

 
6. Hissisuunnitelma on tehty vammaisneuvoston suosituksen pohjalta 

Vuolakkeen kiinteistöön. 
Vammaisneuvostolta pyydettiin kannanottoa loppuvuodesta 2020 
Vuolakkeen muuttamisesta asumisyksiköksi. Vammaisneuvosto 
tutustui muutos-suunnitelmaan, sekä kiinteistöön ja jätti 
kannanottonsa 8.12.2020. Kannanotossa suositeltiin mm. 
hissisuunnitelman tekemistä mahdollisia tulevaisuuden tarpeita 
varten. Esille tuotiin myös suojatien tarpeellisuus tien ylityksen 
turvaamiseksi. Hissisuunnitelma on nyt tehty ja toimitettu 
vammaisneuvostolle. Suojatie asia on myös edennyt käsittelyssä 
eteenpäin. 

 
7. Muut ajankohtaiset asiat: 

- Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että tulevien kuntavaalien 
äänestyspaikat olisivat kaikkien kuntalaisten esteettömästi 
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saavutettavissa. Vammaisneuvosto esittää 
keskusvaalilautakunnalle toiveen kiinnittää erityistä huomiota 
vaalipaikkojen estettömyyteen. 

- THL  järjestää striimattuina viisi kuulemistilaisuutta, jotka koskevat 
lainsäädännön uudistamisen eri alueita. Tilaisuudet ovat kaikille 
avoimia. Lisätietoa löytyy: https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-
kasikirja/ajankohtaista/vammaispalvelulainsaadannon-uudistus, 
sekä thl.fi/valas. Tulossa olevat tilaisuudet:  

24.3.2021  klo.12-15  Henkilökohtainen apu, valmennus, tuki 

19.4.2021  klo.12-15  Liikkumisen tuki, taloudellinen tuki 

19.5.2021  klo. 12-15 Lyhytaikainen huolenpito, päiväaikainen 
toiminta 

8.6.2021    klo.9-12     Palveluprosessi 

14.6.2021   klo.9-13    Pykäläluonnosesittely 

 

- Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 25.5. klo 12.30 alkaen. 
 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


