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Maarit Lindholm-Teräväinen (poissa)kaupunkikehityslautakunta
Hannu Nokkala (paikalla klo 16.20 saakka) sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Esko Alakangas
Riihimäen Seudun Diabeetikot ry
Risto Järvenpää
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Reijo Kurkela
Riihimäen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Esko Mäkinen
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Kirsti Gåpå
varajäsen, Kanta-Hämeen AVH yhdistys
Raija Vuorela
Riihimäen seudun terveyskeskus
Leena Toivonen
sihteeri, Riihimäen kaupunki, vammaispalvelut
Timo Turunen (paikalla kohdassa 4) palvelupäällikkö, Riihimäen kaupunki, aikuisten
sosiaalihyvinvoinnin palvelut
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Alakangas ja Risto Järvenpää.
3. Hämeen Setlementin järjestötyöhankkeen esittely / järjestökoordinaattori Suvi Silvola
Hämeen Setlementillä on 30–40 työntekijää ja toimintaa Forssassa, Hämeenlinnassa,
Riihimäellä ja Lahdessa. Hämeen Setlementti tekee monipuolista työtä järjestöjen
parissa, mm. terveystietotupa, maahanmuuttajien työpolku. Meidän Häme
järjestötyöhankkeen tavoite on kehittää järjestöjen yhteistyötä Riihimäen seudulla.
Paitsi sote-järjestöjä myös kulttuuriyhdistyksiä on mukana. On toivottu mm. yhdistysten
hallitusten jäsenten yhteistä tapaamista, mikä toteutuu Setlementin organisoimana
yhdistystoimijoiden ja kunnan yhteisenä seminaarina ja sen jälkeen
hallitusten/johtokuntien tapaamisena 4.10. klo 12–16 Vihreässä Talossa
(ilmoittautumislista kiersi kokouksessa).
Meidän Häme -hankkeen sivut ovat ilmestyneet tällä viikolla, osoite
www.meidanhame.fi. Sivustolle on tarkoitus kerätä laajasti alueella toimivien
yhdistysten tiedot, kuten yhteyshenkilöt ja ilmoitukset toiminnasta. Tarkoituksena myös
luokitella yhdistykset eri kriteerein, jotta niiden löytäminen olisi helppoa. Sivuilta on
mahdollisuus luoda linkki yhdistyksen omille kotisivuille. Hanke järjestää opastusta
palvelun käyttöön eri paikkakunnilla. Suvilta osoitteesta
suvi.silvola@hameensetlementti.fi tai Hämeen Setlementin sivuilta voi tilata itselleen
hankkeen uutiskirjeen. Setlementin tehtävänä on informoida yhdistyskenttää myös
maakunta- ja sote-uudistuksesta. Keskustelussa tuli esiin idea, voisiko Meidän Häme
hanke toimia yhdyspintana maakunnan vammaisneuvoston toimintaan.

Vammaisneuvosto toivoi vammais- ja potilasyhdistyksille omaa koulutustilaisuutta
Riihimäelle Meidän Häme -yhdistyssivujen käyttöön. Sovittiin koulutuspäivästä
alustavasti marraskuulle Riihimäen kirjastoon esim. viikolla 45 perjantaina klo 12–14.
Silvola varmistaa vielä ajankohdan sihteerille.
4. Sote-kuljetuspalvelujen tilanne
Palvelupäällikkö Timo Turunen kertoi maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen ja
sote-kuljetusten tilanteesta. Turunen pahoitteli, että kuljetuspalvelut eivät ole kesän
muutoksen jälkeen toimineet siten, kun on ollut tarkoitus. Ongelmia kyytien
järjestymisessä tarkoitetulla tavalla on edelleen, ja niitä on yritetty ratkaista.
Hämeenlinna on isäntäkunta, joka on hoitanut kilpailutuksen. Lisäksi hankinnan
valmistelussa on ollut mukana muiden kuntien, liikenneministeriön ja sosiaali- ja
terveysministeriön edustajat. Liikennepalvelulain uudistus 1.7.2018 pakotti kunnat
toimimaan, koska taksien asemapaikkavelvoite ja päivystysvelvoite poistuivat ja hinnat
vapautuivat. Tampereen Aluetaksi voitti kyytien välityspalvelun eli
kuljetuspalvelukeskustoiminnan, johon liikennöitsijät saivat liittyä.
Turunen kertoi, että kuljetuspalvelukeskuksen toiminnassa on ollut ongelmia mm.
henkilöstön riittävyydessä, ohjelman toiminnassa ja puhelinpalvelun ruuhkautumisessa.
Hankinnan ohjausryhmässä Riihimäki on tuonut esiin ongelmat ja näkemyksensä. Osa
ongelmaa on taksien riittämättömyys alueella. Sopimuksen takseille takaama
hinnoittelu on kuitenkin suhteellisen hyvä verrattuna muihin paikallisiin taksihintoihin.
Inva-varustelluista autoista on erityisesti pulaa. Järjestelmä ei myöskään pysty
estämään sitä, että taksit saattavat valikoida kyytejä.
Turunen totesi, että vanhaan taksikorttijärjestelmään ei voi siirtyä ilman välityspalvelun
ja kuljetusten kilpailutusta. Vantaa sai toiminnastaan EU-tuomioistuimelta
muistutuksen, kun toimi näin.
Keskusteltiin tilanteesta. Risto Järvenpää toi esiin kahden tunnin etukäteistilausajan,
joka on ongelmallinen silloin, kun asiakas ei etukäteen tiedä kyytitarvettaan tai sen
ajankohtaa. Timo Turunen kertoi, että hankinnassa on haettu tehokkuutta matkojen
yhdistelyjen avulla. Riihimäen kokoisessa kunnassa yhdistelyllä ei ole suurta
taloudellista merkitystä. Turunen oli ehdottanut ohjausryhmässä, voisiko osa matkoista
olla ns. pikamatkoja (ilman etukäteistilausaikaa). Tähän ei ohjausryhmässä ollut muilla
kunnilla halua. Riihimäki ei voi yksin irrottautua hankinnan yhteisistä perusteista.
Turunen otaksui, että asia voitaneen ottaa ohjausryhmässä esille myöhemmin.
Turunen oli tiedustellut ohjausryhmässä myös mahdollisuutta pienentää
liikennöintialuetta, mutta sekään ei ole mahdollista.
Turunen toi esiin, että keskuksen pitää lähettää asiakkaalle jokin toinen taksi, jos
sopimuksen piirissä olevia autoja ei ole vapaana. Uusia liikennöitsijöitä otetaan
sopimuksen piiriin syyskuun loppuun saakka, tämän toivotaan helpottavan autopulaa.
Tampereen Aluetaksille on palkattu koordinaattori, joka seuraa kyytien toteutumista.
Turunen kertoi, että Tampereen Aluetaksi on järjestämässä uutta tiedotustilaisuutta
alueen taksiyrittäjille, yksi tapaaminen on ollut jo aiemmin. Hankinnan ohjausryhmään
kutsutaan jatkossa edustaja Hämeenlinnan vammaisneuvostosta ja Riihimäen
vanhusneuvostosta.
Sihteeri muistutti, että asiakaspalautetta kuljetusten toimivuudesta tarvitaan edelleen,
jotta kaupungilla on ajantasainen kuva siitä, miten tilanne kehittyy. Palaute pyydetään

välittämään Tampereen Aluetaksille palautelinkin kautta tai taksitarkastajalle sekä
Riihimäen kaupungille Leena Toivoselle/Timo Turuselle.
5. Riihimäen vammaisneuvoston edustajien (1-3 henkilöä) valinta Kanta-Hämeen
maakunnan vammaisneuvoston valmisteluun
Hannu Nokkala toi esiin että edustus Riihimäeltä on tärkeä ja sen tulisi olla vahva.
Päätettiin, että vammaisneuvoston edustajina valmisteluun osallistuvat puheenjohtaja
Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen, sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajajäsen MarjaLiisa Saarinen ja sihteeri Leena Toivonen.
6. Lausuntopyyntö koskien Vanhuspalvelulain mukaista suunnitelmaa (liite)
Keskusteltiin edellisen suunnitelman toimenpide-ohjelma-osiosta ja sen toteutumisesta.
Sihteeri kirjasi keskustelun, jonka pohjalta laaditaan vastausluonnos, jonka sihteeri
lähettää sähköpostitse kommentoitavaksi jäsenille. Lopullinen lausunto koostetaan
kommenttien pohjalta.
7. Järjestökuulumiset
Jätettiin käsittelemättä, koska muita asioita oli runsaasti.
8. Tiedotus- ja muut asiat
Sihteeri tiedotti, että EU:n vammaiskortilla saa matkustaa maksutta Riihimäen
paikallisliikenteessä.
Puheenjohtaja toi esille Lopen kunnan tiedustelun seudullisen vammaispoliittisen
ohjelman päivittämisestä. Päätettiin, että puheenjohtaja vastaa Lopelle, että ohjelmaa
ei olla seudullisesti päivittämässä. Vammaispoliittisten ohjelmien laatimisesta
seudullisesti voisi keskustella maakunnallisen vammaisneuvoston valmistelun
yhteydessä. Riihimäen vammaisneuvosto on esittänyt hyvinvointisuunnitelman
laatimisen yhteydessä, että Riihimäki tekee jatkossa oman vammaispoliittisen
ohjelman.
Tarja Simonen kertoi, että Riihimäen kaupungin liikennesuunnittelija Anna-Maija
Jämsén on järjestämässä tilaisuutta, johon on tulossa Invalidiliiton asiantuntijoita
käsittelemään katuympäristön esteettömyyttä. Tilaisuuteen tulee kutsu
vammaisneuvostolle.
9. Seuraavat kokoukset
25.10.2018 klo 15–17
22.11.2018 klo 15–17
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05.
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