
 
 

 

 

 

Vammaisneuvoston kokousmuistio 

Aika 9.3.2020 klo 18-20 

Paikka Rauman kaupungintalo, kokoushuone 8 

Läsnä Matti Pitkänen, Rauman Invalidit ry, puheenjohtaja 
 Marja Antola, Rauman Kuulo ry 
 Pasi Aalto, Rauman seudun Psoriasis ry 
 Riina Peltomaa, Rauman Seudun Neuroyhdistys ry 
 Katja Raittinen, Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry 
 Matti Iso-Pärnä, Rauman Seudun CP-yhdistys ry 

Mirja Ylijoki, kaupunginhallituksen nimeämä edustaja 
Risto Peltonen, liikennepäällikkö, vierailija (läsnä klo 18-19.40) 
Anna Kivimäki, vs. vammaistyön päällikkö, sihteeri 
 

1 § Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi vammaisneuvoston kokouksen ja toivotti vieraan tervetulleeksi. Käytiin lyhyt 

esittelykierros. 

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin Matti Iso-Pärnä ja Marja Antola. 

4 § Kokouksen asialista 

Hyväksytään. Lisätään muihin asioihin MS-päivä. 

5 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Käytiin läpi, ei huomauttamista. 

6 § Kuljetuspalveluiden järjestäminen 

Esitetty kysymyksiä liikennepäällikkö Risto Peltoselle liittyen SOTE-kyyteihin. 
 
Onko sote-kyyteihin mahdollisuus saada samanlainen suorasoitto-oikeus kuin kelatakseihin? 
Mahdollisuus suorasoitto-oikeuteen on, mutta kriteerit sen saamiselle ovat tiukat ja voivat erota 
Kelan suorasoitto-oikeus kriteereistä. Tällä hetkellä taksikyydit jakautuvat taksikuskeille 
tasaisemmin, kuin silloin kun suorasoitto-oikeus oli laajassa käytössä. Tämä mahdollistaa 
kannattavan taksitoiminnan useammalle taksille. 
 
Miten tulisi toimia, kun aikataulut venyvät ja muuttuvat. Mitä asiakas voi näissä tehdä? Ongelmista 
ja häiriöistä taksikuljetuksissa voi ilmoittaa omalle sosiaalityöntekijälle tai vammaistyön päällikölle. 
Jos omiin sovittuihin aikatauluihin tulee muutoksia, tulee näistä soittaa heti kyydinvälitykseen. 
 
Onko kuskeista pulaa? Autoja on tiettyihin aikoihin vähän liikenteessä. Raumalla kuitenkin edelleen 
käytössä ”perinteisiä” taksiyrityksiä. Uuden kilpailutuksen myötä pelko siitä, tarjoavatko raumalaiset 
taksiyritykset. Jos näitä yrityksiä ei enää saada mukaan kilpailutukseen, on 24/7 palvelutakuuta 
yhä vaikeampi toteuttaa.  



 
 

 

 

 

 
Tilauskäytäntö eri (sote-taksi, kela-taksi); milloin perillä, vai lähtöaika, miksi? Taksia tilatessa 
sovittaessa. Esimerkiksi, jos tietty aikataulu sovittaessa taksin pitää olla ajoissa määränpäässä. 
 
Voiko matkaa jatkaa samalla taksilla matkustusrajojen jälkeen? Asiaa ei ole sääntökirjoihin 
kirjoitettu, mutta varmasti sovittavissa. 
 
Onko kuljettajilla päivystysvelvollisuutta? Päivystysvelvollisuutta ei ole. Kuljettaja voi lähteä myös 
kotoaan kyyditsemään.  
 
Tarvitseeko kuljettajan ottaa sote-kyyti? Näkevätkö he tarjolla olevat sote-kyydit? Kyytejä ei 
sopimussääntöjen mukaan saisi hylätä. Uusi laki tämän mahdollistaa, ja välillä kuljettajat valikoivat 
kyytejä.  Sote-kyydeissä tämä ei kuitenkaan ole sallittua. Jos tällaista valikointia ilmenee, 
puututaan siihen. Tarkkaa tietoa siitä, mitä kuskit vapaista kyydeistä näkevät, ei ole.  
 
Aikataulut ei pidä, kyytien yhdistely; asiakas ei tiedä yhdistelystä. Asiakas myöhästynyt, koska auto 
ollut myöhässä ja ollut yhdistelyjä, jotka pidentäneet matkaa. Yhdistely ei saa pidentää matkaa 
kohtuuttomasti.  
 
Hinta vaihtelee, vaikka ihan sama matka. Matkan kokonaishintaan vaikuttaa monet asiat, kuten 
pysähdykset, hidas ajo, avustus jne. Omavastuuhinta vaihtelee samalla matkalla myös, miksi? 
Selvitetään mistä kyse. Omavastuun pitäisi perustua oikeasti ajettuihin kilometreihin ja 
omavastuutaulukkoon. Vaadittu, että taksissa pitäisi olla tarvittaessa pahvinen omavastuutaulukko, 
josta omavastuun voi tarkistaa suhteessa ajettuihin kilometreihin.  
 
Taksi saattaa myöhästyä, ei tule ajallaan. Palautetta omalle sosiaalityöntekijälle tai vammaistyön 
päällikölle, jos taksi myöhässä enemmän kuin 10 minuuttia.  
 
Tuleeko sote-matkat kalliimmaksi kuin tavalliset taksimatkat, koska pysähdyksen (esimerkiksi 
kaupassa) jälkeen alkaa uusi matka? Nykylainsäädännöllä ei luultavasti, koska taksit saavat itse 
määritellä matkojen hinnan. Sote-matkat on kilpailutettu ennen uutta lainsäädäntöä ja 
kilpailutuksessa sovittu tietyistä hinnoista. 
 
Kyydinvälityksessä asiakasprofiili, joka kertoo asiakkaan tarpeista. Miksi nämä tiedot eivät aina ole 
menneet taksin kuljettajalle vai miksi tämä ei aina toimi? Kyydinvälityksessä voi tulla inhimillisiä 
virheitä, johtuen esimerkiksi siitä, että kyydinvälitystä käyttää myös muut kunnat ja heillä nämä 
asiakaskohtaiset tiedot voidaan kirjoittaa eri kohtaan. Näitä kyllä mielellään selvitetään, jos 
ongelmia ilmenee. 
 
Onko joka taksissa kuittikone? Kaikilta ei saa kuittia? Kuljettajan pitää antaa kuitti asiakkaan näin 
halutessa.  
 
Sote ja kela-taksilla eri tilauskeskus, miksi? Kyseessä eri yritykset, jotka vastaavat 
kyydinvälityksestä. 
 
Kaupungin sopimus, millainen sopimus on? Sopimus on noin 40 –sivuinen. Löydettävissä 
valiokunnan esityslistan liitteenä.  
 
Kuljettajan ammattitaito; vaihtelee. Paikallistuntemus vaihtelee. Tämä on totta, koska kaikki 
kuljettajat eivät ole paikallisia. Uusi taksilaki ei velvoita niin hyvää paikallistuntemusta kuin aiempi 
laki. 
 
Miksi vammainen ei ole yhdenvertainen terveen ihmisen kanssa? vertaa YK:n vammaissopimus ja 
yhdenvertaisuuslaki. Miksi vammaisen pitää odottaa kyytiä tunti? Tämä auttaa palvelun 



 
 

 

 

 

takaamisessa ja sen, että autoja on saatavilla. Vammaispalvelulain mukaiset kunnan järjestämät 
kuljetuspalvelut korvaavat julkista joukkoliikennettä, jota ihminen ei voi vammansa tai sairautensa 
vuoksi käyttämään. Julkinen joukkoliikenne kulkee tietyn aikataulun mukaisesti, eikä ole asiakkaan 
tilattavissa, joten sote-kyydit ovat jopa joustavampia kuin julkinen joukkoliikenne. Yksityishenkilönä 
taksin tilaaminen tapahtuu samalla tavalla kaikilla. Tavoitteena, että joukkoliikennekin tulisi 
yhdenvertaisemmaksi Raumalla. 
 
Sote-kyytejä pystytään valvomaan tarkkaan, koska autoissa on gps-paikantimet ja kyydinvälityksen 
puhelut tallennetaan. Tämän takia ongelmista ilmoittaminen on tärkeää.  
 
Onko kaupunki kuullut kilometrikukkarosta? Tulee ajankohtaiseksi, jos matkat suuntautuvat 
kauemmas kuin oman kaupungin alueelle. Tällä hetkellä ei kuitenkaan suunnitelmissa Rauman 
kaupungilla. 
 
Mirja kertoi, että valitukset sote-takseista ovat vähentyneet koko ajan.  

7 § Invalidiliiton helppo liikkua viikko 18.5.-22.5.2020 

Teemana tänä vuonna taksin käytön haasteet. Materiaalit tulee ensi kokoukseen, jolloin asiaa 
käsitellään uudelleen. Risto Peltoseen voidaan olla yhteydessä ja hän on suostuvainen 
osallistumaan viikon ohjelmaan. 

8 § Oikeudet, yhdenvertaisuus ja osallisuus -luento 

Luentotilaisuus keskiviikkona 11.3.2020. Aihe etukäteismateriaalin perusteella laajentunut 
oikeuksiin, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen. Hieman huolestuneita ollaan siitä, kuinka paljon 
osallistujia saadaan, koska markkinointiin ei ole voitu käyttää juuri rahaa, eikä tämän vuoksi 
esimerkiksi lehtimainosta ole ollut. 

9 § Vyt ja vammaisneuvoston yhteiskokous 20.4.2020 

Sovittu yhteisestä tapaamisesta 20.4.2020 kaupungintalolla kokoushuone 8. Yhteisessä 
kokouksessa käsitellään vammaisten asioita laajemmassa porukassa. Tarkoituksena miettiä, miten 
yhteistyötä voitaisiin lisätä. Vammaisneuvosten asialistalle halutaan vammaisten ihmisten asioita. 
Yhteistyön kautta saadaan myös laajempi osallistuja määrä ja joukko, jota edustetaan. Tämä 
saattaa edesauttaa yhteistyötä esimerkiksi päättäjien kanssa. 

10 § Vammaispoliittinen ohjelma 

Sihteeri esitteli vammaispoliittisen ohjelman periaatteet ja esimerkkejä tehdyistä vammais-
poliittisista ohjelmista. Keskustelua: Lisäisi yhdenvertaisuutta ja selventäisi vammaisten oikeuksia. 
Tällaiset ohjelmat ovat nykyaikaa. Jaetaan ohjelma kaikille vammaisneuvoston jäsenille. Palataan 
asiaan myöhemmin, kun jäsenet ovat tutustuneet aiheeseen. 

11 § Vammaisneuvoston koulutus 

Puheenjohtaja on käynyt koulutuksesta Invalidiliiton puolesta ja Matti Iso-Pärnä on ollut Turussa. 
Yhdistysten kautta koulutukseen on voinut päästä, mutta kaupungin kautta koulutuksia ei juuri ole 
ollut. Nyt tulossa Olli Salinin luentotilaisuus ja VANE:n vammaisneuvostopäiville on joskus 
osallistuttu. Viime vuoden VANE:n vammaisneuvostopäiville ei osallistuttu. 
 
Vuoden 2020 vammaisneuvostopäiville toivotaan mahdollisuutta osallistua. Myös striimatut 
koulutukset voisivat olla hyviä, koska tämä mahdollistaa useampien osallistumisen. Seuraaville 
vuosille toivotaan lisää koulutusmäärärahoja, jotta kattavampi koulutus olisi mahdollista. Myös 
majoitukset ja matkat tulisi huomioida budjetissa.  



 
 

 

 

 

12 § Vammaispalveluiden kuulumiset 

Sihteeri/vammaistyön päällikkö kävi läpi vammaispalveluiden kuulumiset. 
Uusi sosiaalityöntekijän virka saatu, tämän myötä uudet kirjainjaot. 
Talous, viime vuoden toteuma, tämän vuoden budjetti. 
Kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen kilpailutus käynnissä. 

13 § Järjestöjen kuulumiset ja terveiset 

Pasi Aalto, Rauman seudun Psoriasis ry kertoi heidän liiton kuulumiset. Psoriasis vaikuttaa paljon 
henkiseen hyvinvointiin ja siksi tähän halutaan kiinnittää yhdistyksessä huomiota. 
 
Marja Antola, Rauman Kuulo Ry – ajankohtaisena tällä hetkellä kuuloapupalvelu, jolla tuetaan 
kuulovammaisten palveluiden saamista. Huulilta luku-kurssi tulossa. Järjestön keskeisenä 
tavoitteena antaa itsetuntoa jäsenille. 
 
Matti Iso-Pärnä, Rauman CP-yhdistys. Tällä hetkellä hiljaiseloa. Vanhoja jäseniä muuttanut pois, 
eikä uusia ole tullut. 
 
Mirja Ylijoki, KH-edustaja. SOTEVASSA pyritään pysyä budjetissa ja tämän takia joudutaan 
tekemään myös vaikeita päätöksiä. Työmäärä on kova. Puheenvuoron perusteella keskusteltu 
terveydenhuoltopalveluiden siirtämisestä Satakunnan sairaanhoitopiirille. 
 
Katja Raittinen, Rauman Seudun diabetesyhdistys ry. Tällä hetkellä diabetesliiton uusi strategia 
lausuntokierroksella ja huhtikuussa kokous, jossa tästä päätetään. Ollut diabetesliiton 
yhteyshenkilöiden tapaamisessa Tampereella. Huoli siitä, että Satakunnan sairaanhoitopiiri ei ole 
valmis panostamaan diabetesosaamiseen ja esimerkiksi diabetesosaamiskeskukseen. (vrt. 
pohjanmaa tai Tampere). Tietoja Mansikkapaikan kokoontumistilan korvaavasta paikasta ei ole 
saatu. Kukaan ei ole myöskään pyytänyt Mansikkapaikan avainta takaisin. Yhdistys päättänyt, 
etteivät he enää käytä järjestötaloa, järjestötalon käytöstä perittävän hinnan korotuksen vuoksi.  
 
Riina Peltomaa, Rauman Seudun Neuroyhdistys. Ei ole voinut kunnon vuoksi aktiivisesti 
osallistumaan illalla järjestettäviin jäsentapahtumiin. Nyt Neuroliitosta tulossa edustaja kertomaan 
ajankohtaisista asioista neuroliitosta ja kuntoutuksesta.  
 
Matti Pitkänen, Invalidiyhdistys. Aktiivinen kesäkausi alkamassa. Yhdistyksen mökillä käy myös 
paljon vieraita. Joka viikko kolmena päivänä viikossa jotain toimintaa liitontoimistolla Raumalla. 
Toiminta Rauman invalidiyhdistyksen on hyvin aktiivista. Myös Invalidiliitto järjestää erilaisia 
tapahtumia ja koulutuksia. Valtuuston tapahtumat työllistävät myös omalta osaltaan.  

14 § Muut asiat 

Poselli 

Ramppi muokataan sellaiseksi, että siitä tulee ramppitaso, ei kaksi erillistä kourua, kuten tällä 
hetkellä. 

Mammografiaseulonta/ magneettirekka 

Kerrottu Anna Sorvanniemen (Rauman terveyspalvelut, ylilääkäri) vastaus magneettirekan 
esteettömyysongelmiin. Magneettirekkaan on tulossa hissi. Silti voi olla, että magneettirekka ei 
sovellu kaikille vammaisille. Heidän ohjataan toiseen yksikköön, jossa esteettömyys toteutuu 
paremmin. 



 
 

 

 

 

Maailman MS-päivä 30.5. 

Kansainvälinen teema on #connection. Suomen teema on ”Tarvitsemme toisiamme”. Neuroliitto 
toteuttaa striimattaman luennon 26.5.2020, tavoiteena koota yhteen vastasairastuneita alue-
katsomoihin. Luennoitsijana Jan-Henry Stenberg. Aiheena sairauteen sopeutuminen/ 
tukiverkostojen ja tiedon merkitys sopeutumisessa. Raumalla Rauman neuroyhdistys toteuttaa 
tämän Järjestötalolla klo 17-20. Aloitetaan tilaisuus kahvitarjoilulla ja jatketaan iltaa jäsenillalla.
  

15 § Seuraava vammaisneuvoston kokous 

Pidetään 20.4.2020 kaupungintalon kokoushuoneessa 8. 

16 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.20. 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
Matti Pitkänen  Anna Kivimäki 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
Marja Antola   Matti Iso-Pärnä 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja  


