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Asia Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi vammaisuuden perusteella 
 järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta  

 
 
 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö pitää luonnosta hallituksen esitykseksi laeiksi vammai-
suuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttami-
sesta tavoitteiltaan hyvänä ja perusteiltaan kannatettavana.  
 
On myös hyvä, että laki luonnoksen nimessä jo viitataan siihen, että kyse on erityispal-
veluista eli palveluista, joita järjestetään erikseen yhteiskunnan varoin kun yleiset, kaikil-
le tarkoitetut palvelut eivät ole esteettömiä tai tällaisia yleisiä palveluja ei ole riittävästi 
saatavilla. 
 
Luonnokseen laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sisältyy 
liikkumisen tukea ja palveluja koskeva 17 §. Kyseisen pykälän ensimmäisen momentin 
sanamuoto ” esteetöntä julkista joukkoliikennettä” olisi syytä korjata sanamuotoon ” es-
teetöntä julkista liikennettä”. Julkinen liikenne on laajempi käsite kuin joukkoliikenne ja 
se kattaa myös uudet liikenteen palvelut kuten liikenne palveluna - konseptin (Mobility as 
a Service = MaaS). Liikenne- ja viestintäministeriö on pyrkinyt monin eri tavoin edistä-
mään sitä, että tällaisia uusia palveluja syntyisi. Tarkoituksena on ollut edistää muun 
muassa kokonaisia matkaketjuja ja useita liikennemuotoja kattavien, älykkäiden ovelta 
ovelle palvelujen syntyä.  
 
Saman pykälän 2 momentin sanamuotoa ”taksilla, invataksilla tai vastaavalla ajoneuvol-
la” olisi ministeriön käsityksen mukaan myös hyvä korjata niin, ettei siinä viitattaisi vain 
taksiliikenneluvan nojalla harjoitettavaan liikenteeseen tai henkilöautoihin. Sanamuoto 
voisi olla esimerkiksi ” hänelle soveltuvalla, esteettömällä ajoneuvolla”. Monessa kun-
nassa kuljetuspalvelut on kuitenkin hoidettu jo vuosia myös pienoislinja-autoilla, jossa 
kuljettajan lisäksi on paikkoja vähintään 9 matkustajalle (linja-auton kansainvälinen mää-
ritelmä).  
 
Ministeriö katsoo, että kuljetuspalveluita järjestävän tahon tehtävänä on huolehtia siitä, 
että kuljetuspalvelut hoidetaan asiakkaille sopivalla, asianmukaisella, esteettömällä ka-
lustolla, mutta laissa ei tulisi rajoittaa kuljetuspalvelujen hankintaa ja suunnittelua eikä eri 
yrittäjien mahdollisuuksia tarjota kuljetuspalveluita kutakin tarvetta ja erilaisia tilanteita 
varten. 
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Sitä, ettei laissa sitouduttaisi vain johonkin tiettyyn ajoneuvotyyppiin puoltaa myös se, et-
tä kun uusi laki liikenteen palveluista (320/2017) tulee voimaan 1.7.2018, tulee lupajär-
jestelmä kokonaisuudessaan muuttumaan.  
 
 
Muilta osin liikenne- ja viestintäministeriöllä ei ole asiassa lausuttavaa.  
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