
 
 

 

 

 

Vammaisneuvoston pöytäkirja 

Aika maanantaina 30.11.2021 klo 18.00-19.45 

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 8 

Läsnä Matti Iso-Pärnä, Rauman Seudun CP-yhdistys ry, puheenjohtaja 
 Katja Salonen, Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry 
 Helinä Ellä, Rauman Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 

Pasi Aalto, Rauman seudun Psoriasis ry 
Ritva Parjanen, Aivovammayhdistys ry 
Terhi Perkiö, Tules ry 
Mirja Ylijoki, kaupunginhallituksen nimeämä edustaja 
Vesa Kiiski, vammaistyön päällikkö, sihteeri 

  
Aki Keskinen, toimitusjohtaja FCG, pykälä 2   

 Harri Pettersson, Rauma Ula-Taksi, pykälä 2  
 

 

1 § Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.  

2 § Kyydinvälityskeskus FCG Smart Transportiton Oy  

FCG:n toimitusjohtaja Aki Keskinen esitteli yrityksen toimintaa yleisesti sekä kertoi Raumalla 

käyttöön otettavasta kyydinvälityksestä.  

FCG Smart Transportation Oy keskittyy erityisesti henkilöliikenteen ohjauspalveluiden 

tuottamiseen ja kehittämiseen. Alihankkija Intoit Oy on kehittänyt ja tuottanut tulevaisuuteen 

katsovia liiketoiminnan digitalisaatioratkaisuja. Intoit on kehittänyt yhdessä yhteistyökumppaneiden 

kanssa tilaus- ja välitysohjelmiston Movitin. Raumalla Movit on jo käytössä koululaisten 

kuljetuspalvelussa.  

Rauman kaupungin viranhaltijat tekevät päätökset sote-kuljetuspalveluun oikeutetuista asiakkaista 

ja luovat asiakasprofiilin. Asiakkaat tekevät tilauksen soittamalla kyydinvälitykseen, tekstiviestillä, 

sähköpostilla tai sovelluksella. Asiakkaat saavat joulukuun aikana uudet asiakasohjeet, jossa on 

kyydinvälityksen yhteystiedot. Asiakkaille suurimmat muutokset ovatkin välitysoperaattorin 

vaihtuminen sekä käyttöön tulevat uudet tilaustyökalut. Sovellusvaraus Rideit on matkustajien 

käyttöliittymä, josta matkustaja näkee omat matkatietonsa.  

Haasteena tulee jatkossakin olemaan ajoneuvojen saatavuus joissakin tilanteissa. Tätä 

kyydinvälitys ei pysty ratkaisemaan. Raumalla kyydinvälitys välittää edelleen ensisijaisesti kyydit 

päiväautoille; kyydinvälitysjärjestelmä etsii automaattisesti lähimmän auton.  

FCG on käytössä palautejärjestelmä, mikä käydään läpi yrityksessä sisäisesti sekä Rauman 

kaupungin kanssa. Kaikkiin kuljetuksiin voidaan palata jälkikäteen ja tarkastella, miksi matka ei 

ollut toteutunut toivotulla tavalla. Kyydinvälitystilauspuhelut nauhoitetaan.  

Kyydinvälityksen puheluiden vastausajan keskiarvo on alle 60 sekuntia. Lisäksi kuljettajille on oma 

linjansa, ja varmaan alussa tähän linjalle on kokemusten mukaan ruuhkaa. Rauman naapurissa 

Kessotessa on alun vaikeuksien jälkeen päästy muun muassa vastausajoissa kelpoon tulokseen.  



 
 

 

 

 

Osallistujien kysymyksiä, pohdintoja sekä vastauksia asiaan liittyen: 

Milloin linjat aukeavat? 

- Tarkkaa aikaa ei ole vielä sovittu, alustavasti 1.1. aamulla. FCG avannee linjan varausten 

tekoon ennen 1.1. jo aiemmin.  

Onko koeasiakkaita, jotka voisivat soittaa koesoittoja? 

- Kyydinvälitysjärjestelmää testataan tavallaan koko ajan, koska järjestelmä on käytössä 

koko ajan eri paikkakunnilla. Esimerkiksi Espoossa vastaava järjestelmä välittää noin 1 000 

matkaa päivässä. 

Aikataulu on haastava. Nyt on 3 välityskeskusta ja 1.1. alkaen 5.  

- Samat ajoneuvot todennäköisesti ajavat. Autoilijoiden on helppo tulla mukaan, sillä 

kyydinvälitys ei peri ylimääräisiä maksuja tai tilausten vastaanotto ei edellytä kalliita 

laitehankintoja. 

Mitkä ovat kyydinvälityksen välineet? 

- Kyydinvälitysohjelma toimii kahden eri karttasovelluksen avulla. Lisäksi annetaan 

aliasnimiä, kuten kauppakeskusten ovet.  

Eräänä sunnuntaina ei ollut yhtään inva-autoa ajossa. Voiko FCG edellyttää autoilijoita 

päivystämään? 

- FCG ei voi edellyttää päivystystä. Jos tietää jo aiemmin matkan, niin sen voi tilata jo 

ajoissa, jolloin matka voidaan tehdä. Rauman kaupunki ei ole vielä julkaissut 

tarjouspyyntöä liikennöitsijäkilpailutuksesta.  

Miksi kilpailutus on venynyt? 

- Kyydinvälityskilpailutus olisi pitänyt aloittaa aiemmin.  

Miten kyydinvälitys osaa palvella asiallisesti ja kiltisti ja tietää, minne mennään? 

- Kyydinvälityksen asiakaspalveluun panostetaan erityisesti, ja palautteet otetaan käsittelyyn 

ja opiksi, kun mahdollista. Karttasovellusten lisäksi vuoroissa on alueista vastaavat, jotka 

tuntevat alueen.  

Mitä jos ei saada sopimusta liikennöitsijöiden kanssa? 

- Rauman kaupunki ja liikennöitsijät tekevät sopimuksen keskenään. FCG ei ole mukana 

tässä sopimuskuviossa.  

Kessotessa on ollut ongelmia? 

- Elokuussa oli järjestelmäongelmia, jotka saatu korjattua. Nyt ongelmana ajoneuvojen 

puute, erityisesti lyhyillä matkoilla.  

Pystyykö asiakas sopimaan kuljettajan kanssa matkan? 

- Kaikki matkat tehdään kyydinvälityksen kautta.  

Mitä tarkoittaa ketjutus? 



 
 

 

 

 

- Yksi asiakas viedään kerralla samaan suuntaan samalla autolla. Vastaavasti yhdistelyssä 

samassa kyydissä useampia matkustajia matkalla samaan suuntaan.  

Jos tehnyt sovelluksen kautta tilauksen, näkeekö taksin? 

- Kun autoilija on hyväksynyt tarjotun matkan, niin asiakas näkee hakemaan tulevan auton 

rekisterinumeron.  

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

4 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin Pasi Aalto ja Helinä Ellä.  

5 § Edellisten kokousten muistiot 

Käytiin 11.10.2021 sekä 8.11.2021 kokousten muistiot yhdessä läpi. 

6 § Osallistuva budjetointi 2022 

Vuoden 2021 osallistuvan budjetoinnin kokemukset on kerätty ja kaupunginhallitus on päättänyt 

jatkaa myös vuonna 2022. Summa on edelleen 30 000 euroa. 

Rauman kaupungin vuoden 2021 talousarvion käsittelyssä lisättiin talousarvioon 

Kaupunginhallituksen kokouksessa 23.11.2020 määrärahat osallistavan budjetoinnin 

toteuttamiseksi nuorisovaltuustolle, ikäihmisten neuvostolle ja vammaisneuvostolle kullekin 10 000 

euroa. Osallistuvan budjetoinnin kokeilun valmistelutyöhön ja itse toteutukseen osallistuivat 

neuvostojen edustajina: Rea Poikonen, nuorisovaltuusto; Tuuli Lindström, ikäihmisten neuvosto 

sekä Vesa Kiiski, vammaisneuvosto. 

Vuoden 2022 työ alkaa ideointivaiheella tammi-helmikuussa.  

7 § Järjestöjen kuulumiset 

Rauman Seudun CP-yhdistys ry: Perinteinen keilavuoro jatkuu edelleen kerran viikossa. 

Tampereella ollut koulutus viikonloppuna; jäsen ja toimikato puhuttivat koulutuksessa.  

Rauman Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry: Syksyllä järjestetty 5 luentoa. Viime viikolla 
Iirolandiassa kertomassa yhdistyksen toiminnasta; osallistujia useita satoja. Vuoden viimeinen 
jäsenilta järjestetty.  

Aivovammayhdistys ry: Satakunnan Aivovammayhdistyksen järjestämä luento pidetty 

terveydenhoitoalan oppilaitoksessa. Osallistujia useita kymmeniä. Rauman toimintaryhmä 

kokoontuu vielä kerran tänä vuonna. Pikkujoulut ensi viikolla Porissa. Ritva on ollut mukana 

Satasoten kehittämistoiminnassa aktiivisesti kokemusasiantuntijana sekä satasairaalan Olka-

toiminnassa.  

Rauman seudun Psoriasis ry: Syksyllä saatu 3 hoitolampun kuljetus toimimaan hyvin koko 

maakunnassa. 12.12. jouluruokailu jäsenille Villa Talbossa.  

Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry:  

Tules ry: Koronapassi on otettu käyttöön isompiin tapahtumiin.  



 
 

 

 

 

8 § Muut asiat 

- Apuvälinemessut on siirretty Helsinkiin 11.-13.5.2022. 

- Missä mallissa on Posellin esteettömyys? Kesällä sihteerille vastattu, että tilanne 

rakennuslupavaiheessa. Sihteeri kysyy asiaa uudelleen; viimeksi kysytty keskikesällä 2021.  

9 § Seuraava vammaisneuvoston kokous 

Seuraava kokous on ma 17.1.2022 klo 18.00.  

10 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45. 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 
 
Matti Iso-Pärnä  Vesa Kiiski 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 
Pasi Aalto   Helinä Ellä   
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja  


