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1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 17 
 

2. Kempeleen kuljetuspalvelut, uusi taksikortti, Kaisa Kuusikko 
Kaisa kertoi kuljetuspalveluiden kilpailutuksesta sekä sen myötä tulleesta 
taksikortista. Taksikortteja on tällä hetkellä 177 kpl vammaispalvelujen kautta. 
Uuden järjestelmän kautta saadaan koko ajantasaista tietoa korttien käytöstä, 
kustannuksista sekä miten jakaantuu (esim. vapaa-ajan matkat, työ-
/koulumatkat).  
Kortin suhteen on tullut positiivista palautetta. Kortti on helppo käyttää.  
(taksiyrittäjät ovat tyytyväisiä verraten entiseen kuljetuspalveluvihkoon). 
Sosiaalityöntekijä Kaisa Kuusikko syöttää kortille tiedot, kun on tehnyt 
päätöksen. Kortteja valmistetaan kerran viikossa tiistaisin eli tämä vaikuttaa 
kortin saamiseen. Henkilöllä on kuitenkin oikeus palveluun hakemuksen 
saapumisesta lähtien eli jos kortti ei ole tullut, mutta on tarve palvelua käyttää, 
maksaa asiakas rahalla ja kulut korvataan asiakkaalle. Jos kortti joutuu hukkaan, 
se pystytään heti sulkemaan ja näin estetään väärin käytökset. 
Kempeleen kuljetuspalvelumallin mukaisesti asiakkaat pystyvät itse 
vaikuttamaan, mistä tilaavat taksin ja käyttävätkö tuttua kuljettajaa 
(taksiyrittäjän on pitänyt olla mukana kilpailutuksessa). Asiakkaat saa listauksen 
takseista ja numeroista, mistä voivat kyydin tilata. Malli on asiakaslähtöinen. 
Kuljetuspalveluidenkäyttämiseen ja  kustannuksiin on vaikuttanut korona-aika.  
Jos on palautetta kuljetuspalveluista, risuja tai ruusuja asiasta, voi aina soittaa 
vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Kaisa Kuusikolle. 

 



 

 

3. Kempeleen uusi pappila, Anna Keränen 
Anna Keränen oli estynyt tulemaan paikalle. 

 
4. Muut asiat 

Keskusteltiin kehitysvammahuollon kehityksestä vuosien varrelta. Muisteltiin 
Tahkokankaan tulo Ouluun ja kuinka Oulun seudun kehitysvammaiset asiakkaat 
asuivat ennen Tahkokangasta mm. Rovaniemellä Kolpaneella. Keskusteltiin 
laitosten purkamisesta sekä sen onnistumisesta ja todettiin, että tällä hetkellä 
entinen Tahkokangas, nykyinen Konsti, ei toimi kuten pitäisi. Konstissa on 
asiakkaita pitkäaikaisessa asumisessa, koska tarvitsee eritäin vahvan tuen ja tällä 
hetkellä Oulun seudulla ei ole tällaista yksikköä. 
 
Keskusteltiin POPSote- asiaa ja sovittiin, että sihteeri välittää tietoa, mikäli tulee 
uutta ja kutsuu kokousta koolle, jos tulee uusia kutsuja työpajoihin tms. koskien 
POPSotea. 

 
5. Seuraava kokous 

Vaalien jälkeen asetetaan uusi vammaisneuvosto ja sen selvittyä kutsutaan 
neuvosto koolle. Sihteeri kutsuu kokouksen kokoon. 

 
6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 18.20 
 

 


