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Hyvä kuljetuspalvelun käyttäjä

KULJETUSPALVELUT 1.7.2018 ALKAEN
Liikennepalvelulain 1.7.2018 muutoksesta huolimatta kuljetuspalvelujen jatkuminen turvataan
Keski-Uudellamaalla.

Matkojen tilaaminen ja taksikortin käyttö
Kuljetuspalveluja käyttävät henkilöt tilaavat taksin Lähitaksin välityskeskuksesta, suoraan Lähitaksiin kuuluvalta autoilijalta tai Lähitaksin auton voi ottaa esimerkiksi taksiasemalta.
Taksikortit toimivat entiseen tapaan Lähitaksin autoissa. Kortit toimivat toistaiseksi myös Taksi
Helsingin autoissa.

Matkat Lähitaksin alueen ulkopuolella ja laskutettavat matkat
Mikäli teet matkoja muualla kuin Lähitaksin toiminta-alueella, voi matkoja tehdä edelleen, mikäli matkan hinnoittelu ei ylitä kesäkuussa 2018 voimassa olevia taksitaksoja. Sopimukset kiinteähintaisista matkoista voivat myös olla edelleen voimassa.
Kunnan kuljetuspalvelusta vastaavien työntekijöiden kanssa voi tarvittaessa selvittää, miten
matkat jatkossa järjestetään, jos palvelua ei toteuta Lähitaksiin kuuluva autoilija.

Siirtymävaiheen yhteistyö Lähitaksi Oy:n kanssa
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kunnat ovat tehneet Lähitaksi Oy:n kanssa väliaikaisen
sopimuksen taksimatkojen toteuttamisesta 1.7.2018 jälkeen. Sopimus koskee vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella järjestettäviä kuljetuspalveluja. Väliaikaisen sopimuksen
arvioidaan olevan voimassa ainakin kevääseen 2019 asti.
Sopimuksella turvataan palvelujen jatkuminen uuden lainsäädännön tullessa voimaan. Uusi
laki poistaa henkilöliikenteestä hinnoittelun, asemapaikan ja lupien määrän sääntelyn. Käytännössä tämä tarkoittaa taksiliikenteen vapautumista kilpailulle.
Lähitaksi Oy sitoutuu tuottamaan kuljetuspalvelut siten, että sillä on käytössään riittävä, asianmukainen ja viranomaismääräykset täyttävä kalusto, luvat toiminnan harjoittamiseen sekä riittävä ja ammattitaitoinen asiakkaiden erityistarpeet ymmärtävä henkilöstö.
Palvelua on käytettävissä ympärivuorokautisesti ja viikon jokaisena päivänä omien tarpeiden
mukaisesti.

Yhteistä hankintaa valmistellaan
Lähitaksi Oy:n kanssa solmittu sopimus on väliaikainen, koska taksiliikenteen vapautuessa kunnat joutuvat arvioimaan uudelleen tapansa järjestää kuljetuspalvelunsa ja kilpailuttamaan kuljetukset.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä selvitetään kuljetuspalvelun järjestämisen erilaisia
vaihtoehtoja. Kuntayhtymä on valmistellut omaa toimintamallia, jossa Keski-Uudenmaan sote
-kuntayhtymä järjestäisi matkapalvelutoimintansa itse tai kilpailuttaisi palvelut markkinoilta.
Vaihtoehtona on ollut esillä Helsingin koordinoiman matkapalvelukeskustoiminnan ja yhteisen
liikennöinnin hankinta yhdessä useiden muiden Uudenmaan kuntien kanssa. Kumpi näistä
kahdesta mallista valitaan, ratkeaa tulevana syksynä.
Samanaikaisesti valmistelemme Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhteisiä kuljetuspalvelujen soveltamisohjeita, jotka tulisivat voimaan vuoden 2019 alussa. Kaikista kuljetuspalveluja
koskevista muutoksista tiedotetaan asiakkaille.
Hankintaa, järjestämistapoja ja soveltamisohjeita valmisteltaessa mukana on palvelujen käyttäjiä ja heitä edustavia yhteisöjä sekä alueen vammais- ja vanhusneuvostot.

Lisätietoja
Lisätietoja kuljetuspalveluista ja mahdollisista muutoksista antavat:




Vammaispalvelut Anita Myllymäki p. 040 314 5798
Hoito- ja hoivapalvelut Marianne Heinola p. 040 314 5742
sähköposti: etunimi.sukunimi@mantsala.fi

Kuntayhtymän kuljetuspalveluhankinnoista voi olla yhteydessä myös:


Palvelujohtaja Erja Pentti, p. 040 825 5917, erja.pentti@kuudensote.fi

