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PERUSTIEDOT

 Perusturvalautakunta päätti 31.05.2018 § 42, että Kirkkonummen 
kunta ei hanki Helsingin matkapalvelukeskukselta matkojen 
välitystoimintaa eikä osallistu Helsingin johdolla valmisteltuun 
kuljetusten yhteiskilpailutukseen vaan osallistuu Länsi-Uudenmaan 
kuntien kanssa toteutettavaan yhteiskilpailutukseen.

 Kilpailutus toteutettiin yhteistyössä Länsi-Uudenmaan kuntien tai 
kuntayhtymien eli Espoon, Lohjan, Kirkkonummen, perusturvakunta-
yhtymä Karviaisen, Raaseporin, Kauniaisen, Hangon, Siuntion ja 
Inkoon kanssa. 

 Kilpailutuksen tuloksena on yhteinen palvelumalli, jossa Espoo 
järjestää palvelut ja jokainen kunta vastaa omasta osastaan 
kuljetuskustannuksia.



PERUSTIEDOT
 Länsi-Uudenmaan Kulkukeskuksen tavoitteena on tuoda asiakkaille 
varmuutta kuljetusten saantiin ja laatua palveluun. 

 Lisäksi yhteistyöllä tavoitellaan yhdenmukaista palvelua Länsi-
Uudenmaan alueella, kustannusten hallintaa, päästöjen vähentämistä, 
kuljetusten yhdistelyasteen kasvua

 Asiakkaat saavat myös vaikuttamismahdollisuuksia ja voivat 
esimerkiksi arvioida kuljettajan toimintaa heti kuljetuksen jälkeen.

 Kuntia veloitetaan omien asiakkaiden kuljetus- ja tilauskustannuksista 
toteuman mukaan. 

 Lisäksi Espoo veloittaa kuntia kuluista, joita syntyy palvelun 
järjestämisestä. Nämä kulut jaetaan kuntien asiakasmäärien mukaan.



PERUSTIEDOT
 Kuljetusten välityspalvelu käynnistyy väliaikaisella sopimuksella FCG 
Smart Transportation Oy:n kanssa. Kuljetusoperaattorin 
hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen ja 16.6.2020 
markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen.

 Espoo on valittanut markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen 17.7.2020. KHO:n käsittelyn ajaksi on tehty 
väliaikainen sopimuksen FCG Smart Transportation Oy:n kanssa.

 Päätös vammaispalvelu ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten 
hankinnasta on tehty 26.11.2020.



PERUSTIEDOT

 Kirkkonummen perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 
10.12.2020 edetä ns. kulkukeskushankkeen kanssa äänin 6/5.

 Kokouksen pöytäkirja: https://bit.ly/3akOmM8

 Kulkukeskus aloittaa kuljetukset Espoossa 2.2.2021. Muissa kunnissa 
kuljetukset alkavat maaliskuussa. 

 Asiassa on vielä monta avointa kysymystä.



Linkit

 Kulkukeskuksen infosivu ajankohtaisine tietoineen: 
https://bit.ly/2Wqqhv7



AVOIMET 
KYSYMYKSET?



AVOIMET KYSYMYKSET

 Miten vammaisten käy?

 Miten paikallisten taksiyrittäjien käy?

 Maksaako tämä enemmän Kirkkonummelle?

 Kahmiiko Espoo kaikki edut itselleen?

 Onko takseja saatavilla, tulevatko ajallaan, saavatko kuljettajat
avustaa vammaisia?

 Pääseekö tästä sopimuksesta irti, jos tilanne huono?

 Asia Kirkkonummen kunnanhallituksessa 21.12.2020, otetaanko se 
siellä otto-oikeudella uudestaan käsittelyyn? Asiasta ainakin tehty yksi 
oikaisuvaatimus.
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