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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta 

 

Jyväskylä on kilpailuttanut vammaispalvelun järjestämän kuljetuspalvelun 

ensimmäisenä Suomessa vuonna 2001. Kuljetuksia valittiin hoitamaan Jyväskylän 

Seudun Tila-Autot. Kaksivuotisen sopimuksen julkistettua, heräsi valtava julkinen 

keskustelu. Asiasta otettiin yhteyttä myös vammaisneuvostoon (noin 300 

yhteydenottoa). Pääongelmana koettiin, että lähes kaikki kuljetuspalveluasiakkaat 

joutuivat käyttämään niin sanottua inva-taksia; tuolloin niin sanottua tavallista taksia 

myönnettiin vain harvoille. Toiseksi ongelmaksi koettiin kyydin tunnin järjestelyaika, 

joka koettiin liian pitkäksi ajaksi. Lisäksi tapahtui paljon järjestelyajan ylityksiä. 

Reklamaatiot menivät edelleen kuljetusten seurantaryhmälle, joka kokoontui 

keskimäärin kerran kuussa. (Paananen, 2006). 

 

Kuljetukset kilpailutettiin uudelleen sopimuksen umpeutuessa ja uudeksi 

liikennöitsijäksi valittiin Keski-Suomen aluetaksi. Tämän muutoksen yhteydessä 

aluetaksi sekä tila-autot perustivat Keski-Suomen matkojenyhdistelykeskuksen, joka 

on käytännössä toiminut lähinnä matkojen välityskeskuksena kuin kuljetusten 

yhdistelijänä. Tämän kuljetussopimuksen aikana ongelmana on ollut invataksin 

vähäinen saatavuus, josta on tullut kymmeniä reklamaatioita. (Paananen, 2006). 

 

Tämän opinnäytetyön tulosten tarkastelussa käydään osittaista vertailua kaupungin 

otantakyselyyn (joka kolmas asiakas otettu kyselyn piiriin), joka on tehty vuonna 

2005. Nämä vanhat ja uudet tulokset eivät ole kuitenkaan suoraan verrannollisia. 

Näitä aikaisempia tuloksia on kuitenkin pidetty liian ikääntyneisiin painottuneina, 

koska kaikista kaupungin kuljetuspalvelu saajista yli 70 prosenttia oli hyvin iäkkäitä. 

Tämän vuoksi tässä opinnäytetyössä käytetyssä kyselyssä ikäryhmäksi on rajattu 

korkeintaan 60-vuotiaat (Jyväskylän vammaisneuvosto, 2005). Vammaisneuvosto 

koki, että nuoremmilla voisi olla erilaiset liikkumisen tarpeet, jotka eivät näy 

aikaisemmissa kyselyissä. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksi vammaisneuvoston 

ehdotuksen uudesta kyselystä ja antoi sen vammaisneuvoston toteutettavaksi. 
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Kyselyssä ei käytetty otantaa kaikista vammaispalvelun asiakkaista, vaan otettiin 

huomioon kaikki kuljetuspalvelujen saajat. (Paananen, 2006). 

 

Vammaisneuvoston tekemässä kyselyssä haluttiin tietää millaisia ongelmia 

kuljetuspalvelujen käyttäjillä on eri kuljetusmuotojen ja niiden tilaamisten kanssa. 

Haluttiin myös selvittää kuljetusten laatukysymyksiä, kuten kuljetusten 

asiakaspalvelun laatua kuljetuksen hoitamisessa sekä kuljetuksen viihtyisyystekijöitä, 

kuten autojen turvallisuutta, autojen siisteyttä ja käytännöllisyyttä. Lisäksi haluttiin 

tietoa kimppakyydin käytöstä ja sen laadusta, koska tulevassa kuljetuspalvelu-

uudistuksessa, maakunnallisen yhdistelykeskuksen aikaansaamiseksi, ollaan menossa 

sen suuntaan. (Paananen, 2006). 

 

1.2 Yleinen keskustelu ja oma kiinnostus 

 

Jyväskylän seudun sanomalehdissä, kuten Keski-Suomalaisessa on käyty paljon 

keskustelua vammaispalvelulain subjektiivisesta oikeudesta kuljetuspalvelusta sekä 

sen toteutuksesta sekä vuonna 2005 että 2006. Itselleni nämä asiat konkretisoituivat 

koulutukseni aikana suorittamissani harjoitteluissa. Näihin paikkoihin asiakkaat 

saapuivat joko juuri vammaispalvelulain mukaan myönnetyllä kuljetuspalvelulla tai 

harjoittelupaikan kustantamalla kuljetuksella. Joka tapauksessa useita ongelmia löytyi. 

Kyydit saattoivat olla myöhässä, kuljettajilla ei ollut riittävän ajan tasalla olevia tietoja 

kuten osoitetta noudosta tai viennistä tai esimerkiksi pyörätuolit eivät olleet kunnolla 

kiinnitettyjä. Tietoja on saatettu joutua tarkistamaan joko asiakkaalta tai mahdollisesti 

matkojenyhdistelykeskuksesta. Nämä tuntuivatkin olevan yleisiä ongelmia.  

 

Kuljetuspalvelu on monelle elintärkeä palvelu. Monelle se mahdollistaa liikkumisen 

myös oman kodin ulkopuolella. Monesti koetaan, että kuljetuspalvelu on palvelua, 

jota myönnetään vain liikuntavammaisille. Palvelu on kuitenkin tarkoitettu myös 

muille, jotka eivät pysty itsenäisesti kulkemaan julkisella liikenteellä. Kaikki palvelua 

hakevat eivät kuitenkaan saa hakemaansa palvelua. Kuljetuspalvelun merkitystä 

tulisikin korostaa julkisessa keskustelussa, sillä monelta palvelua tarvitsevalta palvelu 

on evätty. Esimerkiksi Edilex lakitietopalvelun mukaan dementoituneelta vanhukselta 

oli palvelu evätty, vaikka hakijan muisti oli heikentynyt ja hänellä oli eksymysvaara 

vieraassa ympäristössä 
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(http://www.edilex.fi/content/oikeuskaytanto/kho/vuosikirjat/200501399/?search=1). 

Vastaavia tapauksia löytyy useita lisää. Edellä mainitsemassani tapauksessa henkilöllä 

ei siis ollut liikuntavammaa, joka olisi vaikeuttanut liikkumista, joten häntä ei pidetty 

vaikeavammaisena. Vammaispalvelulakiin liittyvässä asetuksen mukaan tulisi 

kuitenkin huomioida myös muut olosuhteet kuin liikuntavamma. Tämän 

tulkintavaaran vuoksi kuljetuspalveluista käyty keskustelu on erittäin ajankohtainen. 

 

Matkojenyhdistelykeskus on vielä suhteellisen tuore ilmiö. Ensimmäinen 

matkojenyhdistelykeskus perustettiin Kuopioon 1998. Matkojenyhdistelyn tavoitteena 

on lisätä esteettömiä kulkumahdollisuuksia ja parantaa kuljetuspalveluja haja-

asutusalueilla sekä järkiperäistää yhteisten varojen käyttöä (MYK, Kuopion 

matkojenyhdistelykeskus). Ongelmia tuntuu vielä olevan myös tällä osa-alueella 

liittyen kuljetuksiin esimerkiksi tilausten vastaanottamisessa. 

 

Nykyinen sopimus liikennöitsijän sekä Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja 

terveyspalvelukeskuksen välillä on sovittu ajalle 1.10.2003-30.9.2005, jonka jälkeen 

sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin 

irtisanomisajoin. (VPL-kuljetussopimus, 2003) Tämä opinnäytetyö voikin antaa syitä 

joko sopimuksen jatkamiseen tai sen purkamiseen ja antaa tietoa siitä, millä tavoin 

palvelu tällä hetkellä toimii ja palveleeko se asiakkaita ja heidän tarpeitaan. Tärkeintä 

kuljetuksien kannalta onkin ottaa huomioon itse käyttäjien kokemukset, jotta 

kuljetuksia voidaan kehittää asiakaslähtöisesti. Tämä korostaakin aiheen ajankohtai-

suutta. 

 

Yleisessä keskustelussa on tullut esille muun muassa kuljetuspalvelun evääminen. 

Ihmiset, jotka ovat palvelua hakeneet ensimmäistä kertaa, ovat saaneet kielteisen 

päätöksen. Lisäksi palvelu on evätty joiltakin, jotka ovat aikaisemmin saaneet 

kyseessä olevaa palvelua. Tytti Pöysti on kirjoittanut aiheesta Keski-Suomalaisen 

internetsivujen keskustelupalstalla kertoen siitä, kuinka hänen aikaisemmin saamat 

palvelut on nyt evätty jokavuotisessa tarkastuksessa 

(http://keskisuomalainen.protacon.fi/?alue=13&id=100095&threadid=100095&start=

&order=&noheader=0). Hän kertookin esimerkiksi siitä, kuinka palvelut on evätty 

ainoastaan lomakkeen perusteella, tapaamatta häntä. Näin ollen iso vastuu on myös 

lomakkeen täyttäjällä, minkä tason mukaan hän lomakkeen täyttää. Täytetäänkö 
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lomake sen mukaan, mikä on esimerkiksi hakijan toimintakyky parhaimmillaan vai 

huonoimmillaan. 

 

1.3 Tutkimuksen lähtökohdat 

 

Opinnäytetyöni on Jyväskylän vammaisneuvoston tekemä kysely Jyväskylän 

kaupungin kuljetuspalveluista. Opinnäytetyöni on kvantitatiivinen tutkimus, jonka 

tutkimusaineisto oli strukturoitu kyselomake, josta löytyi myös yksi avoin kysymys. 

Tulin mukaan projektiin vasta kyselyiden analysointi vaiheessa tammikuussa 2006. 

Jyväskylän vammaisneuvosto pyysi ammattikorkeakoulun opiskelijaa analysoimaan 

tulokset keväällä 2006 aikana. Tulokset haluttiin esitettäväksi vammaisneuvoston 

kokouksessa touko-kesäkuun aikana. Tulokset toimisivat taustatietona jatkettaessa 

kuljetuspalvelujen kehittämistä. Alustavat tulokset olivat esillä vammaisneuvoston 

istunnossa kesäkuun alussa. 

 

Jyväskylän kaupungin käyttämässä kyselylomakkeesta vammaisneuvosto laadittiin 

uusi versio, jonka vammaisneuvosto hyväksyi. Kysely lähetettiin kaikille niille alle 

60-vuotiaille ja 60-vuotiaille, joille vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu oli 

myönnetty. Aikaisempi kysely kuljetuspalveluja koskien oli lähetetty myös yli 60-

vuotialle ja tässä otannassa kaikille ei ollut myönnetty kuljetuspalvelua. Tästä syystä 

tässä kyselyssä valittiin otannaksi vain ne henkilöt, joille kuljetuspalvelu oli 

myönnetty Jyväskylän alueella. Kysely lähetettiin 325:lle, joista 224 vastasi kyselyyn, 

vastausprosentin ollen hyvä. Vastauslomakkeet analysoitiin SPSS-ohjelmalla. 

Tutkimusaineiston ollessa näin laaja, keskityn tässä työssä tuloksiin teorian sijasta, 

sitä kuitenkaan unohtamatta. 

 

Opinnäytetyötä tullaan käyttämään Jyväskylän kaupungin toimesta kuljetuspalvelujen 

kehittämiseen sekä arviointiin. Työstä saa hyvää pohjamateriaalia etenkin 

kuljetuspalvelujen kehittämiseen, mikäli selviä kehittämiskohteita löytyy. Varsinkin 

avoimen kysymyksen kohdalla esille voi nousta kohtia, jotka ovat aiheuttaneet 

tyytymättömyyttä vastanneiden joukossa. Opinnäytetyö on Jyväskylän kaupungin 

vammaisneuvoston käytettävissä, joka viekin työtä eteenpäin yhteistyötahoille. 
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2 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT 

 

2.1 Subjektiiviset palvelut 

 

Vammaisten asemaa tukee lainsäädäntö kuten vammaispalvelulaki sekä 

kehitysvammalaki. Nämä kaksi lakia ovat parhaillaan yhdistymässä, joten muutoksia 

palveluihin on luvassa. Vammaispalvelulaki on toissijainen laki suhteessa 

sosiaalihuoltolakiin. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään 

silloin kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia 

muun lain nojalla. (Räty, 2002, 49; Vammaispalvelulaki 5 §).  

 

Vammaispalvelulain 3 §:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille 

tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina 

kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Asetuksessa vammaisuuden perusteella 

järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 18.9.1989/759 toimintaperiaatteissa (1 §) 

vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet järjestetään siten, että ne 

tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan. Kunnan tulee huolehtia, että sen 

toteuttamat palvelut järjestetään niin, että vammaisten tarpeet otetaan huomioon jo 

suunnittelu- eikä toteuttamisvaiheessa, ja että yleiset palvelut ovat myös vammaisten 

käytettävissä ja saavutettavissa (Räty, 2002, 36). 

 

Vammaispalvelulain on tarkoitus edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja 

toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa 

vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Lain tarkoittamat palvelut ja tukitoimet 

perustuvat mm. vammaisuuden asteeseen ja palvelujen tarkoituksenmukaisuuteen. 

(Puumainen, 2003, tiivistelmä). 

 

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut jaetaan kahteen ryhmään, subjektiivisiin 

palveluihin sekä harkinnanvaraisiin palveluihin. Subjektiiviset oikeudet kuntien tulee 

järjestää niille, jotka ovat siihen oikeutettuja, huolimatta kunnan taloudesta (Räty, 

2002. 75). Harkinnanvaraiset oikeudet puolestaan voidaan myöntää harkinnan 

mukaan. Vaikka laki takaa oikeuden palveluihin, vammaispalvelulain 
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soveltamiskäytännöt vaihtelevat (Haarvi, 6/2006, 52). Subjektiivisiin palveluihin 

kuuluvat kuljetuspalvelu, tulkkipalvelut, asunnon muutostyöt sekä apuvälineet. 

 

Kuljetuspalvelu on eniten käytetty vammaispalvelu (Kumpulainen, 2001, tiivistelmä; 

Laulainen, 2004, 18, 31; Puumainen, 2003, 33) ja sen toteutukseen meneekin kunnissa 

selvästi eniten rahaa subjektiivisista palveluista. Yleisin tapa järjestää palvelut on 

ostaa palvelut yksityisiltä palveluntuottajilta (Haarvi, 6/2006, 37). Kunta voikin 

järjestää lakisääteisiä palvelujaan muun muassa siten, että yksityinen palveluntuottaja 

hoitaa kunnan puolesta palvelujen järjestämisen palveluja koskevan 

ostopalvelusopimuksen tai muun vastaavan sopimuksen, esimerkiksi maksusitoumus, 

perusteella (Räty, 2002, 39). 

 

2.2. Kuljetuspalvelu 

 

Kuljetuspalvelu on yksi vammaispalvelulain subjektiivisista palveluista. 

Vammaispalvelulain mukaan kuljetuspalveluun oikeutettuja ovat henkilöt, jotka eivät 

vammansa vuoksi voi käyttää joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttomia vaikeuksia 

(Suomen kuntaliitto, 2004, 33). Palvelut helpottavat selviytymistä, mutta palvelun 

tarvetta on huomattavasti tarjontaa enemmän (Haarvi, 6/2006, 38). Vammais-

palvelulain mukaiset kuljetuspalvelut on tarkoitettu joukkoliikennettä täydentäviksi 

(Yhteiskunnallisten kuljetuspalveluiden kehittämistyöryhmä, muistio 21.2.2002). 

 

Vammaispalvelulain mukaan vammaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai 

sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista 

elämän toiminnoista (Vammaispalvelulaki 2§; Räty, 2002, 43, 223). 

Kuljetuspalvelujen näkökulmasta vaikeavammaisella henkilöllä on erityisiä 

vaikeuksia liikkumisessa ja hän ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää 

julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia (Asetus 5§; 

Malm, 2004, 372; Määttä, 1981, 120). Vaikeavammaisuuden määrittely ei voi 

koskaan perustua yksin lääkärin tai terveydenhuoltohenkilöstön arvioon. Arviointi 

painottuukin lähinnä toiminnallisten rajoitusten selvittämiseen ja kuvaamisen sekä 

toisaalta vammaispalvelulain edellyttämän pysyvyyden arviointiin. (Räty, 2002, 45). 

Vaikeavammaiseksi ei voida kuitenkaan katsoa vain liikuntavammaisia. 

Vaikeavammaiseksi kuljetuspalvelun näkökulmasta voidaan katsoa myös 
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kehitysvammaiset, jotka eivät esimerkiksi tunne numeroita eivätkä osaa pysäyttää 

bussia vilkasliikenteisessä kaupungissa. Myös olosuhteet tulee ottaa huomioon. 

Epäselvissä tapauksissa asiakkaan tulee neuvotella korvauksista erikseen. (Malm, 

2004, 372). 

 

Kunnan tulee järjestää vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut 

niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta 

välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista 

(Vammaispalvelulaki 8§). Saattajapalvelu tulee järjestää, mikäli henkilö tarvitsee niin 

paljon apua, ettei taksin tai invataksin kuljettajan apu riitä (Räty, 2002, 87). 

Kuljetuspalveluihin ja niihin liittyviin saattajapalveluihin lasketaan kuuluviksi 

vaikeavammaisen henkilön työssäkäynnin, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen 

osallistumisen, virkistyksen tai muun syyn vuoksi tarpeelliset jokapäiväiseen elämään 

kuuluvat kuljetukset henkilön asuinkunnan tai lähikuntien alueella. (Suomen kuntaliit-

to, 2004, 33; Asetus 4§)) 

 

Vammaispalveluista tehdään kunnan sosiaalitoimistossa yksilöity päätös, joka 

perustuu sekä lääketieteelliseen näyttöön että sosiaaliseen harkintaan. 

Kuljetuspalvelujen osalta kunnan päätöksestä on muutoksenhakumahdollisuus 

hallinto-oikeuden lisäksi aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. 

(Yhteiskunnallisten kuljetuspalvelujen kehittäminen, 2003, 

http://www.elsa.fi/tietopankki/tietopankki_pdf/YHKE.pdf).  

Terveydenhuollon arvioinnissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi selvitys 

sairaudesta tai vammasta sekä mahdollisimman tarkka kuvaus vamman tai sairauden 

aiheuttamista toiminnallisista rajoituksista henkilön kyvylle selviytyä jokapäiväiseen 

elämään liittyvistä toiminnoista, selviytyminen laitoshuollon ulkopuolella sekä kuvaus 

toiminnallisten esteiden pysyvyydestä ja ennuste sairauden tai vamman kestosta. 

Sosiaalihuollon viranomaisen arvioinnista puolestaan voidaan ottaa huomioon 

esimerkiksi vammaisen henkilön fyysinen ympäristö (asunto, asuinympäristö, 

etäisyydet liikennevälineisiin, muihin palveluihin), tarvittaessa perhetilanne, 

tavanomaisesta elämästä suoriutuminen kyseessä olevan henkilön kohdalla sekä muut 

yksilölliset tekijät, joilla voi olla vaikutusta henkilön jokapäiväiseen suoriutumiseen. 

Lisäksi on hyvä huomioida taloudellisessa tuessa kustannusten kohtuullisuus, 

tarpeellisuus ja realistisuus sekä miten palveluilla ja tukitoimilla voidaan edistää lain 

tarkoituksen toteutumista. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstön 
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suorittamassa arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös hakijan oma näkemys ja 

kokemus sairaudesta tai vammasta. (Räty, 2002, 46–47, 75) 

 

Vaikeavammaiselle henkilölle tulee järjestää kuljetuspalveluja siten, että hänellä on 

mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen 

lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa (Asetus 6§). Näistä mat-

koista voidaan periä enintään julkisen liikenteen maksua vastaava kohtuullinen 

maksu.(Suomen kuntaliitto, 2004, 33; Räty, 2002, 77). Perittävä maksu on 

joukkoliikenteen maksua vastaava omavastuuosuus (Sosiaali- ja terveysministeriö, 

http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/3492/index.htx). 18 matkaa 

kuukaudessa ei siis ole myönnettävien matkojen enimmäismäärä, vaikka käytännössä 

näin usein on. Myönnettävät matkat ovat kuukausikohtaisia eikä niitä voi esimerkiksi 

siirtää seuraavalle kuukaudelle (Räty, 2002, 78). Vammaispalvelulain ja 

kehitysvammalain yhteen sovittamisen säännösluonnoksessa on kuitenkin esitetty 

mahdollisuus siitä, että kuljetuspalvelumatkojen toteutumisen seurantajakson tulee 

olla vähintään kuusi kuukautta. Tämä tarkoittaisi sitä, että vaikka matkat 

myönnetäänkin laskennallisesti kuukausikohtaisesti, olisi niitä mahdollisuus käyttää 

joustavasti siten, että matkojen määrän kuukausittainen vaihtelu olisi mahdollista. 

(Kumpuvuori, 2004, 33).  

Kunta voi järjestää kuljetukset taksikuljetuksina, yhteiskuljetuksina, palvelulinjojen 

tai matkojen yhdistelykeskuksien avulla tai näiden vaihtoehtojen erilaisina 

yhdistelminä. Vaikeavammainen ei voi itse määrätä tapaa, jolla hänen kuljetuksensa 

järjestetään. Kunnan tulee huolehtia, että vaikeavammaisen yksilölliset 

liikkumistarpeet otetaan huomioon ja että valitut keinot soveltuvat palveluun 

oikeutetulle henkilölle. Esimerkiksi pelkät yhteiskuljetukset eivät yleensä takaa 

vammaisille heidän liikkumistarvettaan vastaavia palveluita. Matkojen määrän vä-

hentämisen perusteena voi olla oma auto, mutta se ei riitä perusteeksi evätä 

kuljetuspalvelua kokonaan. (Malm, 2004, 372). Auto voi olla esimerkiksi suuren osan 

ajasta jollain muulla perheenjäsenellä käytössä, joten henkilö voi tarvita myös 

kuljetuspalvelua, eikä sitä tule kokonaan evätä. 

 

Puumaisen tutkimuksessa työikäisistä vammaisista kuljetuspalveluja sai 93 % niistä, 

jotka eivät perustoimintakykynsä puolesta selvinneet ilman avustajaa, ja loputkin 

ilmoittivat tarvitsevansa kuljetuspalvelua, vaikkeivät olleet sitä hakeneet (2004, 36). 

Valta-osa saaduista kuljetuspalveluista kohdentui asiointiin ja vapaa-aikaan liittyviin 
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kuljetuksiin (2004, 62). Myös tässä tutkimuksessa ongelmia on tuottanut lain 

tulkinnanvaraisuus esimerkiksi kohtuullisuuden tai tarkoituksenmukaisuuden 

arvioinnissa; vaikeavammaisuuden määrittely oli tuottanut ongelmia (2004, 63). 

 

Kuljetuspalvelujen tilaaminen on nykyisin useissa kaupungeissa keskitetty 

matkojenyhdistelykeskuksiin (MYK). Jyväskylässä Matkojenyhdistelykeskusta hoitaa 

osakeyhtiö, jolta kuljetuspalvelujen tuottajat ostavat yhdistelypalvelut. Jyväskylän 

kaupunki ostaa kuljetuspalvelut palveluntuottajilta. Kaupunki on tehnyt muun muassa 

sopimuksen vammaispalvelulain asiakkaiden kuljetusten hoitamisesta 

palveluntuottajien kanssa. Taksikuljetukset ovat matkojenyhdistelykeskuksen piirissä 

koko Jyvässeudun alueella. (Yhteiskunnallisten kuljetuspalvelujen kehittäminen. 

2003.http://www.elsa.fi/tietopankki/tietopankki_pdf/YHKE.pdf) 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA 

TUTKIMUSAINEISTOT 

 

3.1 Tutkimusongelmat ja tavoite 

 

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa vammaispalvelulain mukaan järjestetyn 

kuljetuspalvelun asiakkaiden kokemuksia ja tyytyväisyyttä Jyväskylän alueella. 

Lisäksi tarkoituksena on nostaa esille kehittämiskohteita eli asioita jotka asiakkaat 

ovat kokeneet ongelmiksi tai muuten toimimattomiksi. Pyrin tuomaan esille keinoja, 

joilla ongelmakohtia voidaan edelleen kehittää eli miten vastata asiakkaiden 

tyytymättömyyteen.  

 

Tärkeimmät tutkimusongelmat ovat  

- suosituimman kuljetusmuodon selvittäminen, niin käyttöasteen mukaan kuin 

tarkempien arvioiden mukaan 

- selvittää myönnettyjen matkojen käyttöaste, ja mahdolliset syyt matkojen 

käyttämiseen tai käyttämättä jättämiseen 

- kimppakyytien käyttö ja niiden käyttäjien kokemuksia siitä niin annettujen 

arvioiden kuin avointen kommenttienkin kautta 

- kuljetuspalveluiden ongelmakohdat ja toimivuus 

- mitä kuljetuspalvelun osa-alueita asiakkaat haluaisivat kehitettävän ja miten 

 

3.2 Kyselyn otos ja toteutus 

 

Postikysely lähetettiin kaikille Jyväskylän alueen alle 60-vuotiaille ja 60-vuotiaille, 

joille oli myönnetty vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu. Jyväskylän 

kaupungin aikaisemmin käyttämästä kyselylomakkeesta vammaisneuvosto laadittiin 

uusi versio, jota vammaisneuvosto itse muokkasi ja jonka se myös hyväksyi. Kyseessä 

olevaa lomaketta oli aikaisemmin käytetty kartoittamaan vaikeasti vammaisten 

kuljetuksia ennen kuljetuspalvelu-uudistusta. Tuolloin tutkimuksen kohteena ollut 

ryhmä oli vammaispalveluyksikön tekemä otanta eli joka kolmas asiakas. Heistä ei 
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siis kaikki välttämättä ollut kuulunut kuljetuspalvelun piiriin. Aikaisemmin käytetty 

lomake oli hyvin paljon samankaltainen kuin tässä tutkimuksessa käytetty kysely. 

Isoin muutos oli kysymysten koskeminen eri taksimuotoja. Lisäksi uuteen 

kyselylomakkeeseen oli lisätty kysymys vastaajan vammaryhmästä. 

 

Kysely lähetettiin kaikille niille korkeintaan 60-vuotiaille, joille vammaispalvelulain 

mukainen kuljetuspalvelu oli myönnetty. Kysely lähetettiin kaiken kaikkiaan 325:lle. 

Pyydettyyn päivämäärään mennessä 224 vastasi kyselyyn, vastausprosentin ollen hyvä 

(68,9 %). Tulin tutkimukseen mukaan tässä vaiheessa, joten sain tutkimusaineen 

suoraan tutkittavakseni. Palautusaika oli päättynyt joulukuussa 2005 ja itse tulin 

mukaan tutkimukseen tammikuussa 2006.  

 

3.3 Tutkimusmenetelmät ja aineiston analysointi 

 

Tutkimus on kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Aineiston tutkimiseen 

käytettiin SPSS-ohjelmaa. SPSS on ohjelma, joka on suunniteltu tilastojen 

analysointiin. Tilastot voidaan esittää niin numeerisesti kuin graafisestikin. Ohjelman 

avulla saadaan perustiedot kuten prosentuaalinen osuus, keskiarvot sekä keskihajonta. 

Ohjelmalla voidaan myös tehdä esimerkiksi ristiintaulukointia sekä muita erilaisia 

testejä. Tässä tutkimuksessa käytettiin tulosten analysoinnissa niin numeerisia tietoja 

kuin graafisia esityksiäkin.  Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa kuljetuspalvelujen 

käyttäjien tyytyväisyyttä ja kokemuksia vammaispalvelulain myöntämään 

kuljetuspalveluun.  

3.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Kysely lähetettiin kaikille alueen korkeintaan 60-vuotiaille palvelun saaneille. 

Vastausprosentin ollessa hyvä (68,9 %) voidaan olettaa tämän vastaajajoukon 

edustavan tasapuolisesti ja laajasti koko perusjoukkoa. Kyselyn palauttaneissa oli 

edustettuina molemmat sukupuolet, eri ikäryhmät sekä vammaryhmät. 

Ristiintaulukoinnilla ei löytynyt merkittäviä poikkeavuuksia esimerkiksi 

vammaryhmien suhteen. Kaikilla vammaryhmillä oli siis hyvin vahvasti 

samankaltaiset kokemukset ja vastaukset Tämä lisää tutkimuksen luotettavuutta. 

Lähinnä avokysymyksen kautta nousi esimerkiksi puutteita, joten vastaajan voidaan 
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kokea arvioineen ensiksi yleiskuvaa kysytyistä kohdista ja nostaneen näin ollen joskus 

kokemastaan epäkohdasta asian esille. 

 

Tutkimuksesta saaduissa tilastoissa ei löydy suuria poikkeavuuksia. Suurin osa 

vastaajista vastasi tasapuolisesti kysymyksiin. Tällä tarkoitan, että vastaajat eivät 

olleet antaneet kaikille vastauksille samaa vastausta, vaan olivat arvioineet 

kysymykset kohta kohdalta. Vastaukset olivat myös johdonmukaisia. Mikäli vastaaja 

oli antanut jollekin taksimuodolle hyviä arvoja aikaisemmissa vastauksissa, sama linja 

jatkui myös myöhemmissä vastauksissa. Vastaajat eivät olleet näin ollen antaneet 

kaikille samaa arviota miettimättä tarkempaan, vaan vastauksista saattoi kuvitella 

heidän antaneen totuudenmukaisen arvioin kysymyksiin. Tämä osaltaan antaa 

tutkimukselle luotettavuutta.  
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4 TULOKSET 

 

4.1 Taustatiedot 

 

Kysely lähetettiin 325 korkeintaan 60-vuotta täyttäneelle kuljetuspalvelun saajalle. 

Kyselylomakkeen palauttaneita oli 224 (N=224). Vastausprosentti oli tällöin 68,92 %. 
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Kuvio 1 Sukupuoli 

 

Vastaajista (n=220) suurin osa oli naisia (57,3 %). Miehiä oli 42,7 %. 
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Kuvio 2 Vammaryhmä 

 

Vammaryhmistä (n=220) eniten eli noin kolmasosa (32,3 %) vastaajista oli 

liikuntavammaisia. Useissa lomakkeissa vastaajat olivat valinneet useita 
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vammaryhmiä, joten vastauksia analysoidessani otin monivammaiset omaksi 

ryhmäkseen. Lomakkeissa oli myös hajontaa vammaryhmien sisällöissä. Esimerkiksi 

osa oli merkinnyt MS-taudin liikuntavammaksi, kun toiset oli laittanut sen muun 

sairauden ryhmään. Monivammaisia vastaajia oli 30,9 %, muuhun sairausryhmään 

kuuluvia 18,2 %, näkövammaisia 13,2 % sekä kuulovammaisia 0,5 %.   
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Kuvio 3 Ikäryhmä 

 

Suurin osa eli kaksikolmasosaa (66,7 %) vastaajista (n=222) oli 41–60-vuotiaita. 21–

40-vuotiaita vastaajista oli 24,8 %, alle 20-vuotiaita 6,3 % sekä 60-vuotiaita 2,3 %. 

Nuoret ja vanhat olivat siis vastaajajoukon vähemmistössä. 
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Kuvio 4 Käytetty autotyyppi 

 

Suosituimmaksi autotyypiksi vastaajien (n=224) keskuudessa nousi selvästi tavallinen 

taksi. Tavallisen taksin vastaajista valitsi 58,9 % ja invataksin 28,1 %. Molemmat 

taksit valitsi 13,0 % vastaajista.  
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 ”Toimiva systeemi = saa valita käytettävän kulkutavan kuten tavalli-

 sen taksin” (Nainen, muu sairausryhmä, alle 20-vuotta) 
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Kuvio 5 Käytetyt matkat 

 

Matkoista vastaajista (n=218) reilusti yli puolet (67,0 %) käytti kaikki tai lähes kaikki 

heille myönnetyistä matkoista. Tämän lisäksi näistä vastaajista viisi käytti myös 

Citybussia tai Kyytiveikkoa. Noin puolet matkoista käytti 19,7 % ja vähemmän kuin 

puolet matkoista käytti 13,3 %. Kukaan vastaajista ei ilmoittanut, ettei käytä matkoja 

lainkaan. Avoimissa kysymyksissä kymmenen oli ottanut kantaa myönnettyjen 

matkojen määriin. Lähinnä toivottiin joustavuutta matkojen myöntämisestä 

esimerkiksi kausiluonteisesti. Myös muutama oli kommentoinut vapautta valita 

taksien välillä.  

 ”Kaupunkin kun antaisi matkoja niin, että saisi itse jakaa ne vuoden 

 sisällä ja myös pisemmille matkoille.” (Nainen, liikuntavamma, 41–60-

 vuotta) 

 

 ”Yksilön tarpeet pitää ottaa paremmin huomioon! Esimerkiksi kesällä 

 tarvitsen vähemmän kuin talvella kyytejä/kk:ssä” (Mies, useita vam

 moja, 41–60-vuotta) 

 

 ”Tavallisen taksin käyttö mieluisampaa kuin ”tila-auton”, helpompi 

 mennä kyytiin ja pois autosta kun ei apuvälineitä. Kiitos kun olette  an-

 taneet siihen mahdollisuuden.” (Nainen, liikuntavamma, 41–60-vuotta) 

 

 ”Matkojen lukumäärä aktiiviselle harrastavalla ihmiselle liika vähäi-

 nen.” (Mies, useita vammoja, 41–60-vuotta) 
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Selvä enemmistö (80,5 %) ei käyttänyt kuljetuspalvelua työ- tai opiskelumatkoihin.  

Vastaavasti noin viidesosa (19,5 %) vastaajista (n=210) käytti kuljetuspalvelua myös 

työ- tai opiskelumatkoihin.  
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Kuvio 6 Asuinalue 

 

Asuinalueista eniten vastaajista (n=215) tuli keskustan alueelta (28,4 %). Kuokkalasta 

vastaajia oli 15,8 %, Huhtasuolta 13,5 %, Kypärämäki-Kortepohjan alueelta 11,6 %, 

Halssilasta 10,2 %, Keltinmäki-Myllyjärvi alueelta 8,8 %, Keljosta 5,1 %, 

Säynätsalosta 3,7 % sekä Lohikoski-Heinälammen alueelta 2,8 %.  
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4.2. Kyydin tilaaminen 

 

4.2.1 Välittäjän vammaisasioiden tuntemus 
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Kuvio 7. Välittäjän vammaisasioiden tuntemus 

 

Välittäjän vammaisasioiden tuntemukseen oltiin pääasiassa tyytyväisiä. Suurin osa 

vastaajista (n=221) eli 53,6 % antoi välittäjän vammaisasioiden tuntemukselle 

arvosanan hyvä. Kiitettävän arvosanan antoi 24,7 % vastaajista, tyydyttävän 17,1 %, 

välttävän 3,8 % ja heikon arvosanan 0,9 %.  
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4.2.2 Välittäjän ystävällisyys 
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Kuvio 8. Välittäjän ystävällisyys 

 

Välittäjän ystävällisyys sai myös suurimmalta osalta (51,4 %) vastaajista (n=220) 

hyvän arvosanan. Kiitettävän arvosanan antoi 39,1 %, tyydyttävän 8,2 % sekä 

välttävän 0,9 % vastaajista. Heikon arvosanan antoi 1 (0,5 %) vastaaja.  Muutama 

vastaaja oli kommentoinut tilausten vastaanottamista. Palaute oli sekä negatiivista että 

positiivista.  

 ”Puhelimessa tilauksen vastaanottajat ystävällisiä.” (Nainen, muu 

 sairausryhmä, 41–60-vuotta) 

 

 ”Esim. virkistysmatkojen kyseessä olen on puhelinvälittäjä kieltäytynyt 

 välittämään tilauksen yöaikaa. Kehottanut taksitolpalle. Näkövammai-

 sen ja varmaan liikuntavammaisena tolpalle osaaminen ja turvallisuu-

 den tunteen puute aiheutti ongelmia ja virkistykseksi tarkoitetusta tuli-

 kin kammo.” (Nainen, useita vammoja, 41–60-vuotta) 
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4.2.3 Välittäjän asiantuntevuus 
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Kuvio 9. Välittäjän asiantuntevuus 

 

Välittäjän asiantuntevuus painottui hyvään arvosanan. Se saikin yli puolelta (51,6 %) 

vastaajista (n=213) hyvän arvosanan. Kiitettävän arvosanan antoi 26,8 %, tyydyttävän 

16,9 % ja välttävän arvosanan 4,2 %. Heikon arvosanan antoi 1 (0,7 %) vastaaja. 

 

 

 

 

 

 



 

  

25 

 

4.2.4 Tilaamisen nopeus 
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Kuvio 10. Tilaamisen nopeus 

 

Tilaamisen nopeus sai lähes puolelta (44,5 %) vastaajista (n=218) hyvän arvosanan. 

Kiitettävän tilaamisen nopeudesta antoi 27,5 % vastaajista, tyydyttävän 18,8 % ja 

välttävän arvosanan 7,8 %. Heikon arvosanan antoi 3 vastaajaa (1,4 %).  
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4.2.5 Tilaamisen helppous 
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Kuvio 11. Tilaamisen helppous 

 

Tilaamisen helppoudesta yli puolet (53,2 %) vastaajista (n=205) antoi hyvän 

arvosanan. Kiitettävän arvosanan antoi 31,2 %, tyydyttävän 12,2 % ja välttävän ar-

vosanan 2,4 %. Heikon arvosanan antoi 1,0 %.  
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4.2.6 Auton saapuminen sovitussa aikataulussa tilaajalle 
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Kuvio 12. Auton saapuminen sovitussa aikataulussa tilaajalle 

 

Auton saapuminen sovitussa aikataulussa tilaajalle sai myös melkein puolelta (45,0 

%) vastaajista (n=209) hyvän arvosanan. Kiitettävän arvosanan antoi 30, 1 %, 

tyydyttävän 17,2 % sekä välttävän 5,3 %. Heikon arvosanan antoi 2,2 %. 
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4.2.7 Tilaamisen hinta 
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Kuvio 13. Tilaamisen hinta 

 

Tilaamisen hinta oli yli kahdenkolmasosan (71,4 %) mielestä vastaajista (n=210) 

kohtuullinen. Edullista tilaaminen oli 14,8 %:n vastaajan mielestä; lähes yhtä monen 

mielestä tilaaminen oli kallista (13,8 %).  
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4.2.8 Tilaamisen tekninen toimivuus (esim. atk, puh) 
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Kuvio 14. Tilaamisen tekninen toimivuus 

 

Tilaamisen tekniseen toimivuuteen oltiin pääasiassa tyytyväisiä. Hyvän arvosanan 

antoi 60,2 % vastaajista (n=201). Ajoittain ongelmia vastaajista koki 38,3 %, heikoksi 

toimivuuden arvioi 1,5 % vastaajista. Tilaamisen teknistä toimivuutta erikseen 

kommentoineet olivat lähinnä tyytymättömiä palveluun. 

 

 ”Joskus tilaus ei ole toiminut on joutunut tilauksia tarkistamaan!” 

 (Mies, useita vammoja, 41–60-vuotta) 
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4.3. Kuljetukset 

 

4.3.1 Sovitun noutoajan noudattaminen 
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Kuvio 15. Sovitun noutoajan noudattaminen 

 

Sovitun noutoajan noudattamisessa sekä tavallinen taksi (52,1 %), tila-taksi (47,6 %) 

että invataksi (49,5 %) sai suurimmalta osalta hyvän arvosanan. Tila-taksi sai 

kuitenkin useammalta vastaajalta (n=164) kiitettävän arvosanan (45,1 %) kuin muut 

kuljetusmuodot. Tavallisen taksin vastaajista (n=165) kiitettävän antoi 37,0 %. 

Invataksin vastaajista (n=105) puolestaan vain 20,0 % antoi kiitettävän arvosanan. 

Invataksin vastaajista tyydyttävän arvosanan antoikin useampi (21,0 %) vastaaja kuin 

kiitettävän. Tavallisen taksin vastaajista puolestaan vain 7,9 % antoi tyydyttävän 

arvosanan ja tila-taksin vastaajista 4,9 %. Tavallisen taksin noutoajan noudattamisen 

arvioi välttäväksi 3,0 % eikä kukaan vastaajista arvioinut sitä heikoksi. Tilataksin 

noutoajan noudattamisen arvioi kuitenkin yhtä moni välttäväksi (1,2 %) että heikoksi 

(1,2 %). Invataksi sai noutoajasta hieman enemmän välttäviä (6,7 %) ja heikkoja (2,9 
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%) arvosanoja. Sovitun noutoajan noudattamista kommentoineet eivät olleet 

tyytyväisiä saapumisaikaan, vaan heidän mukaansa kyydit ovat joskus tai usein 

myöhässä. 

 

 ”Tila-autot voisivat tulla silloin, kun ne on tilattu, ei ennen aikojaan 

 tai myöhässä.” (Mies, useita vammoja, 21–40-vuotta) 

 

 ”Tilatut kyydit tosi usein myöhässä!” (Mies, useita vammoja, 21-

 vuotta) 
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4.3.2 Kuljetuksen saatavuus 
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Kuvio 16. Kuljetuksen saatavuus 

 

Kuljetuksen saatavuus sai tavalliselta taksilta (50,9 %), tila-taksilta (46,5 %) sekä 

invataksilta (48,5 %) suurimmalta osalta hyvän arvosanan. Selvästi muita takseja 

enemmän tavallisen taksin vastaajista (n= 163) kuitenkin arvioi tavallisen taksin 

saatavuuden kiitettäväksi (41,7 %). Tila-taksin saatavuus sai vastaajilta (n=71) 21,1 

%:lta vastaajista kiitettävän arvosanan, kun invataksin vastaajista (n=106) kiitettävän 

antoi vain 14,6 %. Vähemmistö antoikin tavallisen taksin saatavuudelle huonompia 

arvosanoja. Tavallisen taksin vastaajista tyydyttävän antoi vain 4,9 %, välttävän 1,8 % 

sekä heikon 0,6 %. Tila-taksin saatavuuden puolestaan tyydyttäväksi arvioi jopa 23,9 

% ja invataksin 27,2 %. Välttävän arvosanan tila-taksi sai 5,6 % sekä heikon 

arvosanan 2,8 % vastaajista. Invataksin saatavuuden arvioi heikoksi useampi (5,8 %) 

kuin välttäväksi (3,9 %).  

 



 

  

33 

 

4.3.3 Kuljetuksen nopeus 
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Kuvio 17. Kuljetuksen nopeus 

 

Kuljetuksen nopeuden arvioi selvä enemmistö hyväksi niin tila-taksilla (62,0 %), 

invataksilla (60,0 %) kuin tavallisella taksilla (50,3 %). Kiitettäväksi nopeuden 

kuitenkin arvioi tavallisen taksin vastaajista (n=145) jopa 42,8 %, kun tilataksin 

nopeuden vastaajista (n=71) kiitettäväksi arvioi vain 19,7 % ja intavaksin vastaajista 

(n=100) 18,0 %. Tavallinen taksi sai myös huonompia arvosanoja eli tyydyttäviä (5,5 

%), välttäviä (0,7 %) sekä heikkoja (0,7 %) vähemmän kuin toiset taksit. Tila-taksi sai 

tyydyttäviä arvosanoja 12,7 %:lta sekä välttäviä 5,6 %:lta vastaajista. Heikoksi tila-

taksin nopeutta ei kuitenkaan arvioinut kukaan. Invataksi sai puolestaan nopeudestaan 

tyydyttävän arvosanan 16,0 %:lta vastaajista, välttävän 4,0 %:lta sekä heikon 2,0 %:lta 

vastaajista.  
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4.3.4 Sovitun perillesaapumisajan noudattaminen 
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Kuvio 18. Sovitun perillesaapumisajan noudattaminen 

 

Tavallisen taksin vastaajista (n=162) useampi (48,8 %) arvioi perillesaapumisajan 

noudattamisen kiitettäväksi kuin hyväksi (45,1 %). Tila-taksin vastaajista (n=65) selvä 

enemmistö arvioi perillesaapumisen noudattamisen hyväksi (53,9 %), kun 

kiitettäväksi sen koki 20,0 %. Myös invataksin vastaajien (n=95) enemmistö (55,8 %) 

koki tämän hyväksi, kun kiitettäväksi sen arvioi 21,1 %. Tavallinen taksi sai tyydyt-

tävän arvosanan selvästi harvemmalta vastaajalta (4,3 %) kuin tila-taksi (20,0 %) tai 

invataksi (16,8 %). Lisäksi välttäväksi (1,2 %) ja heikoksi (0,6 %) tavallisen taksin 

arvioi harvempi kuin muilla takseilla. Invataksin koki välttäväksi lähes yhtä moni (5,3 

%) kuin tila-taksin käyttäjä (6,2 %). Heikoksi tila-taksia ei arvioinut kukaan, kun 

invataksin arvioi heikoksi 1,1 %.  
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4.3.5 Matkan turvallisuus kuljetuksen aikana 
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Kuvio 19. Matkan turvallisuus kuljetuksen aikana 

 

Turvallisuuden matkan aikana hyväksi koki lähes yhtä moni tavallisen taksin (53,1 %) 

kuin tila-taksin (52,2 %) sekä invataksin (53,9 %) käyttäjä. Kiitettäväksi tavallisen 

taksin vastaajista (n=160) koki 30,6 % vastaajista. Lähes yhtä moni (29,0 %) tila-

taksin vastaaja (n=69) koki turvallisuuden kiitettäväksi, kun invataksin vastaajista 

(n=104) kiitettäväksi turvallisuuden koki 22,1 %. Tyydyttäväksi tila-taksin arvioi 8,7 

%, invataksin 15,4 % sekä tavallisen taksin 13,8 %. Välttäväksi tilataksin koki 8,7 %, 

invataksin 6,7 % sekä tavallisen taksin 1,3 %. Heikoksi invataksin koki 1,9 %, tila-

taksin 1,4 % sekä tavallisen taksin 1,3 %.  
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4.3.6 Matkan tunnelma ja viihtyisyys 
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Kuvio 20. Matkan tunnelma ja viihtyisyys 

 

Tavallisen taksin vastaajista (n=164) selvät enemmistöt kokivat tunnelman hyväksi 

(51,2 %) sekä kiitettäväksi (40,2 %). Tila-taksin vastaajista (n=71) tunnelman arvioi 

hyväksi 49,3 % ja kiitettäväksi 25,4 %. Invataksin vastaajista (n=103) puolestaan 

tunnelman hyväksi 50,5 % ja kiitettäväksi vain 19,4 %. Invataksi sai tyydyttäviä 

arvosanoja (23,3 %) hieman enemmän kuin tila-taksi (19,7 %), mutta selvästi 

enemmän kuin tavallinen taksi (6,7 %). Heikoksi tavallisen taksin tunnelmaa ei 

arvioinut kukaan, mutta välttäväksi sen koki 1,8 %. Tila-taksin käyttäjistä tunnelman 

koki tyydyttäväksi 4,2 % sekä heikoksi 1,4 %. Invataksin vastaajista puolestaan 

useamman mielestä tunnelma oli heikko (3,9 %) kuin tyydyttävä (2,9 %).  
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4.3.7 Kuljetuksien yleisarvosana 
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Kuvio 21. Kuljetuksien yleisarvosana 

 

Kaikki taksit saivat yleisarvosanakseen suurimmalta osalta hyvän. Vaikkakin 

tavallinen taksi sai vähemmän hyviä arvosanoja verrattuna tila-taksiin ja invataksiin, 

jakautuivat sen kiitettävät ja tyydyttävät arvosanat tasaisemmin ja tavallinen taksi 

saikin enemmän kiitettäviä arvosanoja kuin tyydyttäviä arvosanoja. Tavallisen taksin 

vastaajat (n=73) arvioi hyväksi 42,5 %, kiitettäväksi 24,7 % sekä tyydyttäväksi 23,3 % 

vastaajista. Tila-taksin vastaajista (n=71) puolestaan hyväksi koki 52,8, tyydyttäväksi 

23,9 % sekä kiitettäväksi 16,9 %. Invataksin vastaajista (n=105) yleisarvosanaksi 

antoi 56,2 % hyvän, tyydyttävän 20,0 % ja kiitettävän 18,1 % vastaajista. Välttäväksi 

yleisarvosanaksi kuitenkin antoi tavalliselle taksille useampi (6,9 %) kuin tila-taksille 

(1,4 %) tai invataksille (4,8 %). Heikkoa yleisarvosanaa tila-taksi ei saanut 

keneltäkään, kun taas tavallinen taksi sai heikon arvosanan 2,7 %:lta vastaajista ja 

invataksi 1,0 %:lta vastaajista. 
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4.4. Kuljettajat 

 

4.4.1 Kuljettajien käyttäytyminen 
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Kuvio 22. Kuljettajien käyttäytyminen 

 

Kuljettajien käyttäytymisestä annetut arviot ovat kaikilla kuljetusmuodoilla hyvin 

samankaltaiset. Lähinnä ne poikkeavat siinä, että tavallinen taksi ole saanut heikkoa 

arviota keneltäkään. Kaikki kuljetusmuodot ovat saaneet yli puolelta vastaajista hyvän 

arvosanan. Tavallinen taksi (n=159) sai hyvän arvosanan 50,3 % vastaajista, tilataksi 

(n=74) 54,1 % sekä invataksi (n=101) 54,5 % vastaajista. Kiitettävän tavalliselle 

taksille antoi 34,0 %, tila-taksille 31,0 % sekä invataksille 29,7 % vastaajista. 

Invataksin kuljettajien käyttäytymisen koki tyydyttäväksi 12,9 %, tavallisen taksin 

12,6 % sekä tila-taksin 10,8 % vastaajista. Välttävän tavallinen taksi sai 3,1 %:lta 

vastaajista, kun tila-taksi sai välttävän 1,4 %:lta sekä heikon arvosanan 2,7 %:lta 

vastaajista. Invataksin koki heikoksi 2,0 % ja välttäväksi 1,0 % vastaajista. 

Kahdeksantoista vastaajaa oli avoimessa kysymyksessä kommentoinut kuljettajien 

käyttäytymistä. Osa kommenteista oli positiivisia, mutta sekaan mahtui myös 

negatiivisia kokemuksia. 
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 ”Kuljettajat ovat erittäin ystävällisiä ja avuliaita.” (Mies, muu saira-

 usryhmä, 21–40-vuotta) 

 

 ”Useimmat taksien kuljettajat asiallisia asiakkaan persoonan huo-

 mioivia; osaavat opastaa ja neuvoa sekä vahvistaa vammaisen luotta-

 musta omiin kykyihinsä, ts. pienellä lisäpanostuksella saavat ”päivän 

 paistamaan”. Tämän asenteen toivoisi tuleva kaikille kuljettajille 

 (myös ”mykille”) Ei vaadi lisärahaa, vain asenne- ja arvomaailmaa. 

 Onhan kyse palveluammatista. Näistä mukavista kuljettajista 

 puhutaan, he tuovat/antavat enemmänkin kuin kuljetuksen!” (Mies, 

 muu sairaus- ryhmä, 21–40-vuotta) 

 

 ”Takseissa yleensä hyvä palvelu, mutta ihmiset on erilaisia, toiset pal-

 velee erinomaisesti, toiset ei.” (Mies, näkövamma, 41–60-vuotta) 

 

 ”Jutustelu asiakkaan kanssa on kohteliasta, jos asiakas haluaa jutella, 

 vaikka onkin vammainen.” (Nainen, useita vammoja, 41–60-vuotta) 

 

 ”JKL:n taksit ovat erittäin ystävällisiä. Huumoriakin löytyy!” (Nainen, 

 useita vammoja, 21–40-vuotta) 

 

 

 

 

 

 



 

  

40 

 

4.4.2 Kuljettajien avuliaisuus 
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Kuvio 23. Kuljettajien avuliaisuus 

 

Kuljetusmuodoista ainoastaan tila-taksi (n=74) on saanut kuljettajien avuliaisuudesta 

suurimmalta osalta kiitettävän (47,3 %). Tavallinen taksi (n=160, 44,4 %) puolestaan 

ja invataksi (n=104, 43,3 %) ovat saaneet suurimmalta osalta vastaajistaan hyvän 

arvosanan. Kiitettäväksi tavallisen taksin avuliaisuuden puolestaan arvioi 33,8 % ja 

invataksin 41,4 %: Vastaavasti tila-taksin hyväksi arvioi 40,5 %: Tyydyttävän 

arvosanan tavalliselle taksille antoi 16,9 %, invataksille 13,4 % sekä tila-taksille 10,8 

% vastaajista. Tavallinen taksi ei ole saanut avuliaisuudesta yhtään heikkoa arviota, 

mutta välttäväksi sen koki 3,1 %. Tila-taksi ei puolestaan ole saanut välttävää arviota 

keneltäkään, mutta heikoksi sen koki 1,4 % vastaajista. Invataksin oli välttäväksi sekä 

heikoksi arvioinut yksi vastaaja (1,0 %). Kuljettajien avuliaisuutta oli kommentoinut 

avoimessa kysymyksessä viisitoista vastaajaa. Avuliaisuudesta oli sekä positiivisia 

että negatiivisia kokemuksia. 
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 ”Kaikkien taksien kuljettavat voisivat auttaa asiakkaan esimerkiksi 

 kerrostalon rappukäytävään ainakin talvisaikaan.” (Mies, useita 

 vammoja, 41–60-vuotta) 

 

 ”Silloin tällöin laiska kuljettaja, ei jaksa nousta auttamaan autoon 

 menossa ja pois lähdössä.” (Nainen, liikuntavamma, 41–60-vuotta) 

 

 ”Kuljettaja voisi auttaa sisälle saakka ja auttaa takin pois päältä.” 

 (Nainen, muu sairausryhmä, 41–60-vuotta) 
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4.4.3 Kuljettajien ajotaito 
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Kuvio 24. Kuljettajien ajotaito 

 

Kuljettajien ajotaito on saanut kaikissa kuljetuspalveluissa saanut selvästi suurimmalta 

osalta eli yli puolelta vastaajista hyvän arvosanan. Kiitettävissä arvioissa on enemmän 

hajontaa. Tavallisen taksin (n=160) kuljettajien ajotaidon koki hyväksi 51,9 %, tila-

taksin (n=74) 51,4 % sekä invataksin (n=105) 43,3 % vastaajista. Kiitettävän 

arvosanan puolestaan tavallinen taksi sai 42,5 %:lta vastaajista, kun tila-taksi sai 33,8 

% sekä invataksi 27,6 %. Tyydyttävän arvosanan tila-taksi sai 12,2 % vastaajista ja 

vastaavasti tavallinen taksi 5,0 %:lta sekä invataksi 11,4 %:lta vastaajista. Tavallinen 

taksi sai lisäksi välttävän arvion yhdeltä vastaajalta (0,6 %). Tila-taksi sai sekä 

välttävän että heikon arvion samoin yhdeltä vastaajalta (1,4 %). Invataksin kuljettajien 

ajotaidon heikoksi arvioi kaksi vastaajaa (1,9 %).  

 

 ”Kovat kaarrenopeudet pelottavat ja aiheuttavat kipua.” (Nainen, lii-

 kuntavamma, 21–40-vuotta) 
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 ”Osa kuljettajista ajaa holtittomasti (puhuminen kännykkään ajon ai-

 kana, kova vauhti suhteessa keliin niin että kyydissä oleva lapsikin 

 huolestuu, toisille autoilijoille torven huudattaminen ja heidän pelotte-

 lu)” (Nainen, liikuntavamma, 41–60-vuotta) 
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4.4.4 Kuljettajien yleisarvosana 
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Kuvio 25. Kuljettajien yleisarvosana 

 

Yleisarvosanoissa kaikki kuljetusmuodot ovat menestyneet melko samalla tavalla. 

Erot syntyvät lähinnä siitä, ettei kukaan ole arvioinut tavallisen taksin kuljettajien 

ajotaitoa heikoksi eikä invataksin kuljettajien ajotaitoa välttäväksi. Kaikki 

kuljetusmuodot ovat saaneet enemmistöltä hyvän arvosanan. Kiitettävän 

kuljetusmuodot ovat saaneet noin kolmasosalta vastaajista. Tavallisen taksin 

kuljettajien ajotaidon hyväksi koki 53,4 % vastaajista (n=161), tila-taksin 56,8 % 

(n=74) sekä invataksin 59,2 % (n=103) vastaajista. Kiitettäväksi tavallisen taksin koki 

34,8 % vastaajista, tila-taksin 29,7 % sekä invataksin 29,1 % vastaajista. Tyydyttävän 

arvosanan tavallinen taksi on saanut 9,9 %:lta ja välttävän 1,9 %:lta vastaajista. Tila-

taksi vastaavasti on saanut tyydyttävän arvion 10,8 %:lta vastaajista. Tila-taksin 

kuljettajien yleisarvosanaksi on arvioinut sekä välttäväksi että heikoksi yksi vastaaja 

(1,4 %). Invataksin kuljettajien yleisarvosanaksi puolestaan tyydyttäväksi koki 9,7 % 

sekä heikoksi 1,9 % vastaajista. Välttäväksi invataksia ei arvioinut kukaan. Kuuden 
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vastaajan mielestä kuskit tarvitsisivat lisäkoulutusta esimerkiksi apuvälineiden 

käytöstä sekä asiakaspalvelusta.  

 

 ”Kuljettajien koulutuksessa tulisi olla eri käyttäjäryhmät edustettui-

 na.” (Mies, muu sairausryhmä, 21–40-vuotta) 

 

 ”Kuljettajien valintaan ja koulutukseen lisää huomiota” (Nainen, lii-

 kuntavamma, 41–60-vuotta) 
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4.5. Autojen mukavuus 

 

4.5.1 Autojen ulkoinen siisteys 
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Kuvio 26. Autojen ulkoinen siisteys 

 

Autojen ulkoiseen siisteyteen vastaajat ovat olleet hyvin tyytyväisiä. Vastaajat ovatkin 

arvioineet ulkoisen siisteyden lähinnä joko hyväksi tai kiitettäväksi. Tila-taksin 

vastaajista (n=69) 66,7 % on arvioinut sen hyväksi ja 26,1 % kiitettäväksi. Tyydyt-

täväksi sen on arvioinut 7,3 %. Välttäviä ja heikkoja arvioita tila-taksi ei ole saanut 

lainkaan. Tavallisen taksin (n=155) hyväksi on arvioinut 51,0 % sekä kiitettäväksi 

42,6 %. Myöskään tavallinen taksi ei ole saanut välttäviä eikä heikkoja arvioita, mutta 

tyydyttäväksi sen koki 6,5 %. Invataksinkin suurin osa (n=102) on kokenut hyväksi 

(62,8 %). Kiitettäväksi sen koki 20,6 %. Tyydyttäväksi sen koki kuitenkin 12,8 %. 

Invataksin on lisäksi kokenut sekä välttäväksi että heikoksi kaksi vastaajaa (2,0 %).  
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4.5.2 Autojen sisätilojen siisteys 
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Kuvio 27. Autojen sisätilojen siisteys 

 

Autojen sisätiloihin on oltu tyytyväisiä. Jälleen suurin osa on arvioinut sen lähinnä 

hyväksi tai kiitettäväksi. Tavallisen taksin vastaajista (n=154) sen koki kiitettäväksi 

49,4 % sekä hyväksi 48,7 %, mutta tyydyttäväksi vain 2,0 %. Muita arvioita tavallinen 

taksi ei saanut. Tila-taksin (n=69) arvioi hyväksi 58,0 % sekä kiitettäväksi 31,9 % 

vastaajista. Tyydyttäväksi sen koki 8,7 % sekä välttäväksi 1,5 % vastaajista. 

Invataksin sisätilat vastaajista (n=102) 51,0 % arvioi hyväksi sekä kiitettäväksi 26,5 

%. Tyydyttävän arvion se on saanut 19,6 %:lta vastaajista. Invataksin on myös 

arvioinut yksi henkilö (1,0 %) välttäväksi sekä kaksi henkilöä (2,0 %) heikoksi.  
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4.5.3 Autojen käytännöllisyys 
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Kuvio 28. Autojen käytännöllisyys 

 

Suurin osa on arvioinut tila-taksin käytännöllisyyden hyväksi. Invataksi on saanut 

eniten toisen ääripään arvioita eli välttäviä ja heikkoja. Hyväksi käytännöllisyydessä 

tila-taksin koki 58,6 %, tavallisen taksin 55,5 % sekä invataksin 54,4 % vastaajista. 

Kiitettäväksi tavallisen taksin (n=155) arvioi 36,8 %, tila-taksin (n=70) 28,6 % sekä 

invataksin (n=103) 23,3, % vastaajista. Tyydyttäviä arvioita eniten on saanut invataksi 

(17,5 % vastaajista). Tyydyttäväksi tila-taksin koki 11,5 % sekä tavallisen taksin 6,5 

% vastaajista. Tavallisen taksin on kokenut myös välttäväksi kaksi henkilöä (1,3 %). 

Välttäväksi myös tila-taksin on kokenut yksi henkilö (1,4 %). Invataksin puolestaan 

välttäväksi on arvioinut kaksi henkilöä (1,9 %) sekä heikoksi kolme henkilöä (2,9 %).  

 

 ”Jotkut henkilöautotaxit (=tavallinen taxi) ovat mahdottoman korkeita 

 nousta istuimelle liian korkean maavaran vuoksi, jolloin on ollut vai-

 keuksia päästä kyytiin edes saattajan avulla. Olisikin suositeltavaa  lä-

 hettää asiakkaalle, joka on vammainen, matalammalla maavaralla  va-

 rustettu ajoneuvo-taxikeskuksen tulisi huomioida tämä jo tilausta teh-

 dessä! Itsekin olen pyytänyt silloin-tällöin sellaista, mutta siitä huoli-
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 matta ”korkeampi malli” on kaartanut paikalla!” (Nainen, liikunta-

 vamma, 41–60-vuotta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

50 

 

4.5.4 Autojen turvallisuus ja turvavälineiden käyttö 
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Kuvio 29. Autojen turvallisuus ja turvavälineiden käyttö 

 

Tavallinen taksi on saanut selvästi eniten kiitettäviä arvioita autojen turvallisuuteen 

liittyen. Tila-taksi on kuitenkin saanut reilusti yli puolelta hyvän arvosanan. Invataksin 

arviot jakautuvat kuitenkin myös enemmän tyydyttävään, välttävään sekä heikkoon 

arvioon. Tila-taksin turvallisuuden hyväksi on kokenut 57,8 % vastaajista, tavallisen 

taksin 50,3 % sekä invataksi 49,5 % vastaajista. Kiitettävän tavallinen taksi (n=155) 

on saanut 41,9 %:lta vastaajilta, tila-taksi (n=71) vastaavasti 26,8 %:lta ja invataksi 

(n=101) 21,8 %:lta vastaajilta. Tavallisen taksin tyydyttäväksi koki 5,8 % sekä 

välttäväksi 1,9 %. Tila-taksin tyydyttäväksi koki 11,3 %, välttäväksi 2,8 % sekä 

heikoksi 1,4 % vastaajista. Invataksin puolestaan tyydyttäväksi arvioi 17,8 %, 

välttäväksi 8,9 % sekä heikoksi 2,0 %. Autojen turvallisuudesta oltiin avoimessa 

kysymyksessä kommentoitu runsaasti. Useat kokivat esimerkiksi kuskien tarvitsevan 

lisäkoulutusta turvavälineiden käytössä. Varsinkin sähköpyörätuolia käyttävät ihmiset 

kokivat turvallisuuden heikoksi. 
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 ”Pyörätuolilla kulkevien turvavyöt ovat välillä hukassa, rikki tai sitä ei 

 löydy autosta laisinkaan. Pyörätuolin kiinnitykseen käytettävät kiinni-

 tysliinat ovat surkeat ja osa kuljettajista ei osaa kiinnittää tuolia niin 

 ettei tuoli rupea matkan aikana heilumaan tai jopa lähde liikkeelle.” 

 (Nainen, liikuntavamma, 41–60-vuotta) 

 

 ”Turvavöiden kiinnittäminen asiakkaalle, joka ei sitä itse osaa, tulisi 

 kuljettajien huolehtia!” (Nainen, useita vammoja, 41–60-vuotta) 

 

 ”Hissit autoissa vaarallisia (siis lava, jolla nostetaan) kun se on usein 

 vinossa taaksepäin. Joku este ettei pääse liukumaan reunan yli taakse-

 päin. Kuljettaja ei pysty estämään jos esim. sähköpyörätuoli jostain 

 syystä liikkuu yli reunan! Autoissa myös ahdasta sähkörin käyttäjälle. 

 Sivutuoli toiselta puolelta pois!” (Mies, liikuntavamma, 41–60-vuotta) 
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4.5.5 Autojen matkustusmukavuus 
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Kuvio 30. Autojen matkustusmukavuus 

 

Invataksin matkustusmukavuus on saanut hyviä arvioita lähes yhtä paljon kuin muut 

kuljetusmuodot. Kiitettäviä arvioita se on kuitenkin saanut selvästi enemmän. 

Tavallinen taksi ja tila-taksi ovat puolestaan saaneet vähemmän tyydyttäviä sekä 

välttäviä ja heikkoja arvioita. Kumpikaan kuljetusmuoto ei olekaan saanut yhtään 

heikkoa arviota. Hyväksi tila-taksin (n=71) on kokenut 60,6 % vastaajista, tavallisen 

taksin (n=156) 50,3 % sekä invataksin 57,8 %. Kiitettäväksi puolestaan invataksin 

koki vain 17,7 % vastaajista, kun tavallisen taksin kiitettäväksi koki 37,8 % sekä tila-

taksin 28,2 % vastaajista. Tyydyttäväksi tavallisen taksin koki vain 5,8 % vastaajista, 

välttäväksi sitä ei kokenut kukaan. Tila-taksin vastaavasti tyydyttäväksi koki 7,0 % 

vastaajista sekä välttäväksi 4,2 %. Invataksin puolestaan tyydyttäväksi koki 18,6 % 

vastaajista eli useampi kuin sen koki kiitettäväksi. Välttäväksi sekä heikoksi sen koki 

kolme henkilöä (2,9 %). Matkustusmukavuudesta taksit saivat hyvän keskiarvon. 

Matkustusmukavuuteen toivottiin avoimessa kysymyksessä tuuletusta hengitysvai-

keuksien vuoksi.   
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 ”Välttäkään hyvät ihmiset voimakkaiden hajusteiden käyttöä, astmai-

 nen asiakas ei voi kyydissänne istua.” (Nainen, useita vammoja, 41-

 60-vuotta) 

 

 ”Invatakseissa joskus tulee todella voimakkaan hajuna tuulilasin pe-

 suneste, josta astmainen asiakas saa hengitysvaikeuksia.” (Mies, lii-

 kuntavamma, 41–60-vuotta) 
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4.5.6 Autojen yleisarvosana 
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Kuvio 31. Autojen yleisarvosana 

 

Reilusti yli puolet vastaajista koki kaikki kuljetusmuodot hyviksi. Tavallisen taksin 

kiitettäväksi koki selvästi useampi kuin tila-taksin tai invataksin. Hyväksi invataksin 

on arvioinut 60,4 % vastaajista, tila-taksin 58,6 % sekä tavallisen taksin 53,6 % 

vastaajista. Kiitettäväksi tavallisen taksin arvioi 42,6 % vastaajista (n=155), tila-taksin 

28,2 % (n=71) sekä invataksin vain 19,8 % vastaajista (n=101). Tyydyttyväksi 

tavallisen taksin on kokenut vain 3,9 %. Tila-taksi on saanut tyydyttävän arvion 10,0 

%:lta vastaajista sekä välttävän arvion yhdeltä henkilöltä (1,4 %). Invataksin on ko-

kenut joko tyydyttäväksi, välttäväksi tai heikoksi melkein yhtä moni kuin 

kiitettäväksi. Tyydyttäväksi sen koki 16,8 % vastaajista, välttäväksi 1,0 % sekä 2,0 % 

vastaajista.   
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4.6. Kimppakyydit 

 

4.6.1 Asemakadun kimppakyydin käyttö edellisten kuuden kuukauden aikana 

 

Vastaajista 93,1 % ei ollut käyttänyt kimppakyytiä. Vastaavasti vastaajista (n=203) 

vain 6,9 % oli käyttänyt Asemakadun kimppakyytiä. 30,78 % vastanneista (n=13) 

kertoi käyttäneensä Asemakadun kyytiä viisi kertaa viimeisen kuuden kuukauden 

aikana. Asemakadun kyytiä oli käyttänyt kaksi kertaa 23,1 % vastanneista sekä kerran 

15,1 % vastanneista. Lisäksi kolme, neljä, kuusi ja kymmenen kertaa Asemakadun 

kyytiä käyttäneitä oli yksi (7,7 %).  

 

 ”Asemakadun kimppakyyti joskus jää väliin, niin voisiko sitä tiedottaa 

 joku jotenkin. Talvella palelee odottaessa. Ymmärrämme kiireet, mutta 

 tiedon pitäisi kulkea.” (Nainen, liikuntavamma, 41–60-vuotta) 

 

4.6.2 Muiden kimppakyytien käyttö edellisten kuuden kuukauden aikana 

 

Muiden kimppakyytien käyttäjiä oli hieman enemmän kuin Asemakadun 

kimppakyydin käyttäjiä. Muita kimppakyytejä ei ollut käyttänyt 90,1 %, kun 

vastaavasti käyttäneitä oli 9,9 % vastanneista (n=181). Kimppakyytejä oli neljä 

henkilöä (23,5 %) käyttänyt kahdesti, kolme henkilöä (17,7 %) kaksitoista kertaa sekä 

kerran ja kolme kertaa käyttäneitä oli kaksi (11,8 %). Lisäksi vastanneista (n=17) 

neljä, viisi, kymmenen, kolmetoista, viisitoista sekä 26 kertaa käyttäneitä henkilöitä 

(5,9 %) oli yksi.   
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4.7. Kimppakyytien arviointi 

 

4.7.1 Kimppakyydin saatavuus 
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Kuvio 32. Kimppakyydin saatavuus 

 

Kimppakyydin saatavuuden arvosanat vaihtelevat eniten invataksilla. Tavallisella 

taksilla ja invataksilla ne ovat keskittyneet muutamaan eri arvoon. Tila-taksia ei ku-

kaan ole arvioinut kiitettäväksi, kun tavallisen taksin on yksi henkilö (7,7 %) kokenut 

kiitettäväksi ja invataksin kaksi henkilöä (11,8 %) vastanneista (n=17). Tavallisen 

taksin (n=13) hyväksi on kokenut 76,9 % vastanneista, tila-taksin 69,2 % sekä 

invataksin 47,1 % vastanneista. Tila-taksin on vastanneista (n=13) arvioinut myös 

tyydyttäväksi ja välttäväksi kaksi henkilöä (15,4 %). Tavallisen taksin on välttäväksi 

kokenut kaksi henkilöä (15,4 %). Muita arvioita tavallinen taksi ei ole saanut. 

Invataksin puolestaan on kokenut tyydyttäväksi ja välttäväksi kaksi henkilöä (11,8 %), 

mutta heikoksi kolme henkilöä (17,7 %).  
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4.7.2 Kimppakyydin toimivuus 
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Kuvio 33. Kimppakyydin toimivuus 

 

Tila-taksi on saanut enemmän hyviä arvioita kuin muut kuljetusmuodot, mutta se ei 

ole saanut yhtään kiitettävää arviota. Tavallisen taksin kiitettäväksi on arvioinut yksi 

henkilö (7,7 %) vastanneista (n=13) sekä invataksin kaksi henkilöä (11,8 %) 

vastanneista (n=17). Tila-taksin hyväksi on kokenut 76,9 % vastanneista (n=13), 

tavallisen taksin 61,5 % ja invataksin 47,1 % vastanneista. Tavallisen taksin 

tyydyttäväksi on kokenut 23,1 %, tila-taksin 15,4 % sekä invataksin 11,8 % 

vastanneista. Tavallisen taksin (7,7 %) ja tila-taksin (7,7 %) välttäväksi on kokenut 

yksi henkilö. Invataksin välttäväksi on puolestaan kokenut 17,7 % sekä heikoksi 11,8 

%.   
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4.7.3 Kimppakyydin joustavuus 
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Kuvio 34. Kimppakyydin joustavuus 

 

Tavallisen taksin (7,7 %) sekä invataksin (5,9 %) joustavuuden kiitettäväksi on 

arvioinut yksi henkilö. Tilataksia ei kukaan ole arvioinut kiitettäväksi, mutta hyväksi 

sen on kokenut 84,6 % vastanneista (n=13). Tavallisen taksin hyväksi on arvioinut 

69,2 % vastanneista (n=13) ja invataksin 47,1 % vastanneista (n=17). Sekä tavallisen 

taksin (7,7 %) että tila-taksin (7,7 %) tyydyttäväksi on kokenut yksi henkilö. 

Invataksin tyydyttäväksi on kokenut 17,7 %. Välttäväksi invataksin on kokenut 17,7 

% vastaajista, tavallisen taksin 15,4 % ja tila-taksin 7,7 % vastaajista. Ainoastaan 

invataksin joustavuutta on arvioitu heikoksi (11,8 %).  
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4.7.4 Kimppakyydin nopeus 
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Kuvio 35. Kimppakyydin nopeus 

 

Tavallinen taksi (10,0 %), tila-taksi (8,3 %) sekä invataksi (6,7 %) ovat kaikki saaneet 

yhdeltä henkilöltä kiitettävän arvion. Hyväksi tila-taksin nopeuden on arvioinut 58,3 

% vastanneista (n=12), tavallisen taksin 50,0 % (n=10) sekä invataksin 46,7 % (n=15) 

vastanneista. Tyydyttäväksi tavallisen taksin koki 40,0 %, tila-taksin 25,0 % ja 

invataksin 26,7 % vastaajista. Lisäksi tila-taksin oli kokenut välttäväksi yksi henkilö 

(8,3 %). Invataksin välttäväksi oli kokenut 13,3 % sekä heikoksi yksi henkilö (6,7 %).  
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4.7.5 Kimppakyydin turvallisuus 

 

7,69 %

76,92 %

15,38 %

84,62 %

15,38 %

6,25 %

50,00 %

25,00 %

12,50 %

6,25 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Kiitettävä

Hyvä

Tyydyttävä

Välttävä

Heikko

Invataksi

Tila-taksi

Tavallinen
taksi

 
Kuvio 36. Kimppakyydin turvallisuus 

 

Tila-taksi ja tavallinen taksi koettiin selvästi turvallisemmaksi kuin invataksi. 

Vaikkakaan tila-taksia ei kukaan kokenut kiitettäväksi, hyväksi sen koki 84,6 % 

vastanneista (n=13). Tavallisen taksin kiitettäväksi koki 7,7 % ja hyväksi 76,9 % 

(n=13). Invataksin puolestaan koki kiitettäväksi 6,7 % sekä hyväksi 46,7 % vastaajista 

(n=16). Tila-taksin tyydyttäväksi kokeneita oli 15,4 %, kuten myös tavallisen taksin 

tyydyttäväksi kokeneita. Muita arvioita tila-taksi ja tavallinen eivät saaneet. Invataksin 

välttäväksi kuitenkin koki 12,5 % sekä heikoksi 6,3 % vastaajista.  
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4.7.6 Kimppakyydin yleisarvosana 

 

7,69 %

53,85 %

30,77 %

7,69 %

84,62 %

15,38 %

6,67 %

46,67 %

26,67 %

13,33 %

6,67 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Kiitettävä

Hyvä

Tyydyttävä

Välttävä

Heikko

Invataksi

Tila-taksi

Tavallinen
taksi

 
Kuvio 37. Kimppakyydin yleisarvosana 

 

Kimppakyydin yleisarvosanaksi kiitettävän sekä tavallinen taksi (7,7 %) että invataksi 

(6,3 %) ovat saaneet yhdeltä henkilöltä. Yleisarvosanaksi hyvän tavallinen taksi on 

saanut 84,6 %:lta vastaajista (n=13), kun tavallinen taksi on saanut hyvän arvion 53,9 

%:lta vastaajista (n=13) ja invataksi 46,7 %:lta vastaajista (n=15). Tyydyttävän arvion 

tila-taksille antoi 15,4 % vastaajista, invataksille 26,7 % ja tavalliselle taksille 30,8 % 

vastaajista. Lisäksi invataksin välttäväksi oli kokenut 13,3 % ja heikoksi 6,7 % 

vastaajista.  
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4.7.7 Mahdollisuudet vaikuttaa kimppakyytikuljetusten järjestelyyn 
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Kuvio 38. Mahdollisuudet vaikutta kimppakyytikuljetusten järjestelyyn 

 

Eniten kiitettäviä arvioita mahdollisuuksista vaikuttaa järjestelyihin sai tavallinen 

taksi. Tavallinen taksi sai kiitettävän 22,6 %:lta vastaajista (n=53). Tila-taksi sai 

kiitettävän 8,3 %:lta (n=24) ja invataksi 7,9 %:lta vastaajista (n=38). Hyväksi mah-

dollisuudet vaikuttaa tila-taksin järjestelyyn koki 50,0 %, invataksin 42,1 % ja 

tavallisen taksin järjestelyyn 35,9 %. Tyydyttäväksi tila-taksin koki 20,8 %, tavallisen 

taksin 15,1 % sekä invataksin 10,5 %. Välttäväksi invataksi koettiin 13,2 %:n mielestä 

sekä tavallinen taksi 7,6 %:n mielestä. Lisäksi heikoksi mahdollisuudet vaikuttaa 

invataksin kimppakyydin järjestelyyn koki 26,3 %, tila-taksin 20,8 % sekä tavallisen 

taksin kimppakyydin järjestelyyn koki 18,9 %. Parhaan keskiarvon kyytien 

järjestelyyn vaikuttamisesta sai tavallinen taksi. Useat vastaajat olivat lähinnä kimp-

pakyytejä vastaan. Avoimessa kysymyksessä viisitoista ihmistä oli ottanut kantaa 

kimppakyyteihin ja niiden järjestelyihin. 

 

 



 

  

63 

 ”Kimppakyyti olisi hyvä, mutta emme ole osanneet hommata tai käyt-

 tää.” (Nainen, muu sairausryhmä, 21-40-vuotta) 

 

 ”Kimppakyyti ei ole mikään toimiva ratkaisu. Vie liian kauan asiak-

 kaan aikaa joka on huonokuntoinen esim minä vastaaja. Ei jaksa sitten 

 asiaansa edes hoitaa, kun matka vie voimat. Ottakaa se huomioon teh

 dessänne PÄÄTÖKSIÄ!” (Nainen, liikuntavamma, 41-60-vuotta) 

 

 ”Toivoisin että kimppakyytikuljetuksissa meni yksi matka kortilta ja 

 muilta omavastuu. Eli leimattaisiin vain yksi kortti.” (Nainen, useita 

 vammoja, 41-60-vuotta) 

 

 ”Olen ehdottomasti kimppakyytijärjestelmää vastaan ja toivon, että 

 kimppakyytejä ei järjestetä Jyväskylässä.” (Mies, näkövamma, 21-40-

 vuotta) 

 

 ”Kimppakyytien reitit eivät ole soveltuneet meidän käyttämiin 

 aikoihin. Saattajan mukana olo on vähentänyt matkojen käyttöjä.  

 Opeteltu enemmän julkisia linja-autoja käyttämään, onnistuisiko ilman 

 saattajaa…?!?” (Mies, muu sairausryhmä, 21-40-vuotta) 

 

 ”Ei kimppakyytejä!” (Nainen, liikuntavamma, 41-60-vuotta) 

 

 ”Kimppakyydit ei sovellu vaihteleviin elämäntapoihin/aikoihin eli 

 kaupunki ei voi edellyttää asiakasta soveltamaan työpäiväänsä kimp-

 pakyydin aikoihin sopivaksi.” (Mies, useita vammoja, 21-40-vuotta) 

 

 ”On tärkeää säilyttää yksilökuljetukset!” (Mies, liikuntavamma, 41-

 60-vuotta) 
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5 TULOSTEN TARKASTELU 

 

Yleisesti kuljetuspalveluun oltiin varsin tyytyväisiä. Melkein kaikkien kysymysten 

vastaukset painottuivat hyvään arvosanaan. Painotukset olivatkin ehkä hiukan 

korkeampia, kuin etukäteen olisi arvannut johtuen aikaisemmasta yleisestä 

keskustelusta koskien tyytymättömyyttä kuljetuspalveluihin. Nämä mielipiteet ovat 

luultavasti edustaneet pieniä vähemmistöjä, negatiiviset palautteet tulivatkin harvoilta 

vastaajilta. Keskustelua on käyty muun muassa Keski-Suomalaisessa. Kimppakyyti oli 

kuitenkin selvästi kohta, johon useammalla oli kommentoitavaa, vaikka eivät 

välttämättä sitä olleet käyttäneet. Eri vammaryhmien ja ikäryhmien tuloksissa ei ollut 

merkittäviä eroja.  

 

Tätä tutkimusta voidaan jossain määrin vertailla vuonna 2005 Jyväskylän kaupungin 

vammaispalvelun tekemään kuljetuspalvelukyselyyn. Tutkimuksen kohteena 

aikaisemmin tehdyssä tutkimuksessa olivat kaikki vammaispalvelun asiakkaat, joista 

otettiin otanta. Näin ollen kaikki vastaajat eivät välttämättä kuuluneet kuljetuspalvelun 

piiriin. Vuonna 2005 tehdyssä kyselyssä ei myöskään kysytty vammaryhmää, joten 

tulokset eivät ole suoraan verrannollisia. 

 

Matkojen myöntämiseen useat vastaajat kaipasivat joustavuutta. Esimerkiksi 

käyttämättömiä matkoja toivottaisiin pystyttävän siirtämään toiselle ajankohdalla, 

useat kommentoivat, että talvella matkat ei riitä ja kesällä matkoja jää yli. Kyselyyn 

vastanneista 67,0 % kertoi käyttävänsä kaikki hänelle myönnetyt matkat 

kuukausittain. Vuonna 2005 Jyväskylän kaupungin vammaispalvelun tekemässä 

kuljetuspalvelukyselyssä vuonna 2004 kuukausittain kaikki matkat käytti noin 54 %. 

Tässä tutkimuksessa vastanneista 21–40 vuotiaat sekä 41–60 vuotiaat käyttivät 

matkoista kaikki tai lähes kaikki lähes saman verran (67,31 %; 67,59 %). Ainoastaan 

alle 20 vuotiaat erosivat tästä joukosta; alle 20 vuotiaista kaikki tai lähes kaikki matkat 

käytti 57, 14 %. Ikäryhmistä ei kuitenkaan löytynyt selkeitä eroja. Jotain kuitenkin 

voidaan päätellä siitä, että nuoremmista harvemmat käyttävät kaikki tai lähes kaikki 

matkoista. Vanhempien ikäryhmien fyysinen kunto huononee nopeammin ja voisi 

heidän kuvitella tarvitsevan tästä syystä enemmän kuljetuspalveluja.  
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Käytännössä matkojen käyttöä on hyvin vaikeaa suunnitella etukäteen, kun ei voi 

kuukautta etukäteen tietää kaikkia menoja. Näin ollen matkoja saattaa yrittää säästää 

alkukuukaudesta ja loppukuusta osa matkoista jääkin käyttämättä. Toisaalta voi olla, 

että matkat eivät riitä yllättävien matkojen vuoksi. Asiakas on voinut kuvitella 

matkojen riittävän suunniteltuihin menoihin, mutta ei ole pystynyt ottamaan huomioon 

kaikkia menoja ja niiden vaatimia matkoja. Vaikeavammaisten joukosta löytyy lisäksi 

toisia aktiivisempia asiakkaita, jotka käyttävät kuljetuspalveluja muita enemmän. 

Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistämisen mietinnöissä on harkittu 

matkojen myöntämisen perusteita uudelleen. On mahdollista, että tulevaisuudessa 

matkoja pystytään siirtämään toiselle kuukaudelle niin, että kuukaudessa myönnetään 

18 matkaa. Osa vastaajista toivoi, että matkat voitaisiin myöntää kerralla heti 

alkuvuodesta. Uskon kuitenkin, että tämä ei olisi hyödyllistä vaikeavammaisille. Tässä 

tilanteessa on mielestäni vielä vaikeampaa harkita matkojen käyttöä, kun alkuvuodesta 

tulisi huomioida koko vuosi.  

 

Kyydin tilaamisen jotkut kokivat hankalaksi, yleisesti kuitenkin oltiin tyytyväisiä 

tilaukseen. Muutama oli kokenut teknisiä ongelmia, tilaus ei esimerkiksi ollut 

rekisteröitynyt. Kyseessä voi olla inhimillinen erehdys, mutta voidaan kuitenkin 

todeta, että laatumääre ei tilausta tehdessä ole toteutunut. Vastauksissa ei kuitenkaan 

tullut ilmi minkälaisia muita ongelmia oltiin tilauksen teon yhteydessä koettu. Ei 

voida siis arvioida miten nämä kohdat ovat sopimuksen laatumääreiden suhteen 

toteutuneet.  

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen ja Keski-Suomen 

matkojenyhdistelykeskuksen välisessä sopimuksessa on määritelty, että kyyti tulee 

järjestää aikaisintaan viisi minuuttia ennen ja viimeistään kymmenen minuuttia tilatun 

ajan jälkeen. Kyselyssä olisi voitu ottaa huomioon myös tämä. Kyselystä ei käynyt 

millään tavalla ilmi miten kauan asiakkaat olivat joutuneet odottamaan taksia, mikäli 

olivat joutuneet odottamaan. Näin ei voida täysin arvioida onko sovittu laatumääre 

toteutunut. Asiakkaat eivät ole välttämättä tietoisia siitä, ja joidenkin mielestä jo 

viisikin minuuttia voi olla liikaa. Tämän vuoksi kuljetuspalveluista ja sen 

toteuttamisesta tulisi tiedottaa paremmin. Toki on ymmärrettävää, että tällä alalla 

myöhästymisiä tulee. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi ruuhkat ja voi olla myös, että 

asiakas on myöhässä, jolloin kuljettaja joutuu odottamaan ja seuraavat tilatut kyydit 

saattavat myöhästyä. Sopimuksessa on kuitenkin huomioitu tämä määrittämällä 

kyydin järjestäminen suhteessa tilattuun noutoaikaan. Asiakkaille tulisi tiedottaa 
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samalla tavalla tästä asiasta kuljetuspalvelua haettaessa kuin esimerkiksi myönnettyjen 

matkojen määrästä. Tämä palvelee paitsi asiakkaita, myös taksiyrittäjiä sekä 

vammaispalvelua. 

 

Vanhemmilla asiakkailla voisi kuvitella olevan enemmän ongelmia tilaamisen 

teknisen toimivuuden kanssa kuin nuoremmilla. Esimerkiksi tekstiviestipalvelun 

opettelun käyttö voi viedä vanhemmilla asiakkailla enemmän aikaan. Kuitenkin 41–60 

vuotiaista 37,12 %:lla oli ajoittain ongelmia tilaamisen teknisen toimivuuden kanssa, 

kun puolestaan alle 20 vuotiaista 42,86 %:lla oli tämän kanssa ongelmia. Vastaavasti 

useampi 41–60 vuotiaista (61,36 %) arvioi tilaamisen teknisen toimivuuden hyväksi 

kuin alle 20 vuotiaista (57,14 %). Iän ei voida siis olettaa tässä kohdassa olevan 

selittävä tekijä. Ongelmana saattaa olla, että tilaus ei ole todella rekisteröitynyt 

matkojenyhdistelykeskuksen tietokantaan. Tähän voi olla syynä esimerkiksi ongelma 

tietokannassa tai henkilökunnan taitamattomuus. Tarvittaessa 

matkojenyhdistelykeskuksessa tulisikin yhtenäistää käytäntöjä tai lisätä koulutusta. 

 

VPL-kuljetussopimuksen mukaan asiakkaan tulee päästä tilauskeskukseen puhelimitse 

1,5 minuutin kuluessa. Tilaus tulisi myös voida tehdä kaikkina vuorokauden aikoina. 

Yksi vastaaja kertoi tilausta ottaneen henkilön kuitenkin kehottaneen taksitolpalle, 

eikä ottanut tilausta vastaan. Vastaaja ei ole kertonut kuitenkaan onko hänelle selitetty 

minkä takia tilausta ei ole voitu ottaa vastaan ja mikäli on, mikä tämä selitys on ollut. 

Mielestäni tämän tutkimuksen jatkotutkimuksena olisi hyvä tehdä 

matkojenyhdistelykeskukselle kysely tilauksen ottamisesta ja vastaavista asioista. 

Näin saataisiin myös vertailukohtaa myös tälle tutkimukselle. 

 

Suosituin kuljetusmuoto oli tavallinen taksi (58,9 %). Ihmiset olivat tyytyväisiä siihen, 

että saa itse valita itselleen sopivimman kuljetusmuodon.  Asiakas onkin läheistensä 

kanssa paras arvioija siitä, mikä kuljetusmuoto hänelle sopii parhaiten. Vaikka asiakas 

ei pystykään sopimaan tiettyä kuljettaa hakemaan, vaikka osa tätä toivoi, tärkeämpää 

mielestäni on taata, että jokainen saa parhaan mahdollisen kuljetusmuodon. 

Kuljetusmuodon valitsemiseen liittyy vahvasti niin fyysiset syyt, kuten pyörätuoli, 

mutta myös omat mieltymykset. Tavallisen taksin suosio näkyy myös ikäryhmien 

välisissä keskiarvoissa kuljetuksen saatavuudessa. Tämä mahdollisuus valita 

kuljetusmuoto tulisikin huomioida myös tulevissa sopimuksissa. 
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Kuljettajista tuli sekä negatiivista että positiivista palautetta. Palautteet koskivat 

lähinnä avuliaisuutta sekä ystävällisyyttä. Muutamat toivoivat lisäkoulutusta kuskeille. 

Selvästi hyvin erilaisia kokemuksia kuskeista oli ja muutama totesikin, että ihmiset 

ovat erilaisia. Vastauksissa ei oltu eritelty, minkälaista lisäkoulutusta kuskeille olisi 

toivottu. Tärkeintä mielestäni on kuitenkin asiakaslähtöisyys ja yksilöllisyys. Vaikka 

kuskien vammaistietoisuutta pyrittäisiin lisäämään, tärkeintä on kohdata asiakas 

yksilöllisesti. Kuskit eivät vammaistietoisuudesta huolimatta pysty olemaan tietoisia 

lisävammoista, jotka ovat kullakin yksilöllisiä. Näin ollen tärkeää on kysyä asiakkaal-

ta, miten häntä tulisi avustaa. Tässä tapauksessa tarvittaisiin myös resursseihin 

panostusta, sillä myös tilauksen ottajilla tulisi olla yhtä vankka vammaistietoisuus 

kuin kuskeilla. Lisäksi tiedon välittämiseen tilauksen ottajilta taksikuskeille 

vaadittaisiin lisäpanostusta. Tärkeää olisikin asiakaspalvelutaitojen kehittäminen sekä 

mahdollisesti lisäkoulutus myös vammatietoisuudesta kuljetuksien näkökulmasta. 

 

Turvallisuuteen kuljetuksen aikana oltiin yleisesti tyytyväisiä. Huomiota kuitenkin 

kiinnitettiin varsinkin liikuntavammaisten keskuudessa turvavälineiden käyttöön, 

kuten hissin käyttöön ja kiinnityksiin (sähkö)pyörätuolille. Muutamat huomauttivat 

myös vahvoista hajuista autoista, jotka ahdistivat astmaatikkojen hengitystä. 

Turvallisuuteen vaikuttaa esimerkiksi puutteelliset turvalaitteet kuten turvavyöt ja 

muut kiinnitykset sekä kuljettajan taitamattomuus. Tulisikin kiinnittää huomiota myös 

autojen varusteluun eikä vain kuljettajien koulutukseen. Useasti voikin olla ongelmana 

se, että autossa ei ole huomioita erikokoisia pyörätuoleja, jolloin erikokoisia 

pyörätuoleja ei kaikkia saada yhtä hyvin kiinni ja tuettua kuljetuksen aikana. 

Valitettavasti kuskit eivät kuitenkaan voi vaikuttaa siihen, miten paljon asiakkaat 

käyttävät esimerkiksi hajusteita. Nämä muiden käyttämät hajusteet ovatkin saattaneet 

aiheuttaa astmaatikoille hengenahdistusta, eikä tämä välttämättä johdu kuskista.  

 

Kimppakyytiin ja sen järjestelyihin oltiin kommenttien perusteella tyytymättömiä. 

Painotukset vastauksissa olivat kuitenkin hyviä sekä tyydyttäviä. Kimppakyytejä 

kommentoineet olivat tyytymättömiä kyytien järjestelyihin (niin maksujärjestelyihin 

kuin aikatauluihin ja reitteihin). Vastaajat halusivat säilyttää yksilökuljetukset. Myös 

hyviä kokemuksia kimppakyydeistä kuitenkin oli. Monilla tyytymättömyyttä aiheutti 

se, ettei päässyt tarpeeksi nopeasti haluamaansa päämäärään. Jotkut myös kokivat, että 

yksityisyys ei ole tarpeeksi suojattu kimppakuljetuksissa. Muun muassa 

maksujärjestelyjä tulisi selkeyttää ja niistä tulisi tiedottaa paremmin. Aikatauluja ja 
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reittejä olisi hyvä järjestellä sen mukaan, millä linjoilla on aikaisemmin kulkenut 

paljon asiakkaita. Tulisi myös huomioida mistä suunnilta yleensä kulkee paljon 

kuljetuspalvelun asiakkaita ja miten heidän tarpeisiinsa voitaisiin vastata esimerkiksi 

uudella reitillä. Asiakkailla on kuitenkin mahdollisuus itse valita yksilökyyti 

kimppakyydin sijasta. Kimppakyydeistä olisi myös mahdollista tehdä oma kyselynsä. 

Mahdollisessa kyselyssä tulisi tuoda esille se, että arvosteltaisiin omat kokemukset 

eikä oletukset. Palvelua käyttämättömät voisivat kuitenkin kommentoida mitä 

toivoisivat kimppakyydeiltä, että hekin voisivat palvelua käyttää. Kimppakyyteihin 

koskeviin kysymyksiin vastaajia oli suhteellisen vähän, joten tuloksia on hankala 

yleistää. Tuloksissa otettiin kuitenkin huomioon myös avoimet vastaukset 

kimppakyytejä koskien, joita tuli runsaasti. 

 

Tämän tutkimuksen puitteissa en pystynyt lähtemään tutkimaan tarkemmin 

myönnettyjä matkoja. Jatkotutkimuksena olisikin hyvä tutkia kenelle palvelua on 

myönnetty ja keneltä se on evätty ja millä perustein. Itseäni kiinnostaisikin myös se 

miten hakijat ovat kokeneet päätöksen, ovatko he siihen tyytyneet vai ovatko he 

kenties valittaneet siitä. Lisäksi olisi hyvä tutkia samassa tutkimuksessa esimerkiksi 

sitä, miten myönteinen tai kielteinen kuljetuspalvelupäätös on vaikuttanut hakijoiden 

elämään. Mitä myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia on ollut ja onko asiat vaikeutuneet 

vai helpottuneet? 
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6 POHDINTA 

 

Kuljetuspalvelun tulokset poikkesivat odotuksistani. Yleisen keskustelun mukaan olisi 

voinut odottaa huonompiakin tuloksia. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että 

esimerkiksi lehdissä annetut kommentit ovat tulleet luultavasti myös henkilöiltä, jotka 

eivät ole itse tai heidän omaisensa eivät ole saaneet hakemaansa kuljetuspalvelua. 

Lisäksi vastanneista oli muutama vasta joko muuttaneet Jyväskylän alueelle tai 

muuten vasta alkaneet käyttää kuljetuspalvelua, joilla ei ollut vielä paljon kokemusta 

kuljetuspalveluista. Heidän osuutensa kuitenkin kaikkiin vastanneisiin nähden oli 

todella pieni, joten ei voida olettaa heidän ainakaan väärentäneen tulosta, muiden 

vastatessa hyvin pitkälti samalla tavalla. 

 

Negatiivista palautetta tuli yllättävän harvalta. Nämä vastaajat kommentoivatkin useaa 

kohtaa, joten nämä negatiiviset palautteet keskittyivät pieneen vastaajajoukkoon. 

Lisäksi tuli kommenttia, että yleisesti ottaen jokin kohta koettiin esimerkiksi hyväksi, 

mutta poikkeuksia toki löytyy. Negatiivisten palautteiden antajat ovat siis ehkä 

hieman aktiivisempia ottamaan kantaa kokemiinsa epäkohtiin. Toiset puolestaan eivät 

halua puuttua johonkin asiaan, jos ovat sen kokeneet hyvin pieneksi osaksi palvelua 

tai se on tapahtunut vain kerran, kuten pyörätuoli on huonosti kiinnitetty. Tällöin 

kyseinen henkilö on tehnyt arvionsa kuljetuspalvelusta kokonaisuudessaan, eikä ole 

halunnut pudottaa arvioita merkittävästi yksittäisen tapauksen vuoksi. 

 

Tutkimus antoi paljon vastauksia, mutta myös kysymyksiä heräsi. Avoimissa 

kysymyksissä olisi voinut toisinaan tarkentaa vielä vastauksia, jotta pystyttäisiin 

tarkemmin selvittämään miten kommenttiin pystyttäisiin vastaamaan. Avoimia 

kysymyksiä olisi voinut olla enemmänkin, esimerkiksi jokaisen kohdan jälkeen, 

jolloin olisi tullut kenties paremmin esille myös toimivat kohdat eikä vain 

kehittämisenpaikat. Vastauksissa ei myöskään käynyt ilmi, miten kauan kyytiä on 

jouduttu odottamaan, mikäli se on ollut myöhässä. Kommenttien kautta heräsikin 

jatkotutkimuksen aiheita. Mikäli en joihinkin esille nousseisiin ongelmakohtiin 

löytänyt selviä kehittämiskeinoja, olen tulosten tarkastelussa nostanut esille joitakin 

jatkotutkimuksen aiheita, joiden kautta saataisiin tarvittavaa lisätietoa näistä kohdista. 

Näin ollen pystyttäisiin myös paremmin vastaamaan kehittämistä vaativiin kohtiin.  
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Tutkimuksen tuloksiin ei välttämättä olisi vaikuttanut se, että olisin tullut aikaisemmin 

projektiin mukaan. Mikäli olisin ollut kuitenkin mukana projektissa aikaisemmin, 

olisin pystynyt vaikuttamaan kyselylomakkeeseen ja sieltä kautta olisi saattanut joitain 

muitakin kohtia nousta esille, esimerkiksi tarkentavien kysymysten avulla olisi 

saattanut saada kehittämiskohteisiin tarkennuksia. 

 

En ollut ennen tutkimukseen mukaan tuloa koskaan käyttänyt SPSS-ohjelmaa. Mikäli 

olisin aikaisemmin tiennyt tekeväni tämänkaltaisen tutkimuksen, olisin luultavasti 

opetellut käyttämään SPSS-ohjelmaa etukäteen. En kuitenkaan pystynyt tätä 

aavistamaan, joten en kerinnyt ottamaan osaa esimerkiksi kurssille, jossa ohjelmaa 

olisi opeteltu.  

 

Tutkimuksen toteutuksesta en osaa eritellä mitään kohtia, joita olisin voinut tehdä 

toisin. Olisin kuitenkin halunnut tehdä muutoksia kyselylomakkeeseen, mikäli olisin 

ollut jo aikaisemmin mukana tutkimuksessa. En päässyt itse valitettavasti mukaan 

myöskään vammaisneuvoston kesäkuiseen kokoukseen, jossa tutkimuksen päätuloksia 

käsiteltiin. Kokouksessa käydyssä keskustelussa on saattanut nousta esille uusia 

kysymyksiä. En kuitenkaan pysty näistä kaikista olemaan tietoinen, vaikkakin sain 

kommentit myös kokouksesta. Koen, että tämä tilaisuus olisi myös tukenut omaa 

oppimistani. 

 

Tutkimuksen myötä en oppinut ainoastaan käyttämään SPSS-ohjelmaa. Sain myös 

paljon lisätietoa kuljetuspalveluita koskien. En aikaisemmin ollut myöskään lukenut 

oikeuden päätöksiä ja opin tulkitsemaan myös oikeuden päätöstä sekä 

kuljetuspalveluiden toteuttamista. Kuten teoriaosuudessa olen lähteiden mukaan 

todennut, käytännön toteutus vaihtelee ja näin voi todeta myös oikeuden päätöksiä 

lukiessa. Sain myös lisätietoa itse kuljetuspalveluista. Jouduinkin tulkitsemaan myös 

muun muassa avoimeen kysymykseen tulleita vastauksia. Tärkeintä on kuitenkin ollut 

koko prosessin tekeminen ja kokeminen.  
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LIITTEET 

Liite 1. Kuljetuspalvelukysely 

Valitse oikea vaihtoehto:

1. 1. Nainen

2. Mies

2. Rastita vammaryhmä, johon kuulut?

Liikuntavamma Kuulovamma: Näkövamma:

Mikä: ___________

Muu  sairausryhmä:

Mikä: 

3. Ympyröi Ikäryhmäsi ALLE 20              21-40 41-60 60

4. Käyttämäni autotyyppi enimmäkseen, ei koske city-bussia eikä kyytiveikkoa

1. Invataksi

2. Tavallinen taksi

3. Molemmat

5. Käytän minulle myönnetyistä matkoista kuukausittain keskimäärin

1. Kaikki tai lähes kaikki

2. Noin puolet

3. Vähemmän kuin puolet

4. En käytä matkoja lainkaan, miksi en?

Syyt?

5. Käytän lisäksi City-bussia / Kyytiveikkoa

6. Käytättekö kuljetuspalvelua myös työ- tai opiskelumatkoihin?

1. En

2. Kyllä

7. Asuinalueenne: (rastikaa asuinalueenne)

     1. Keskusta: 2. Kypärämäki-Kortepohja: 3. Huhtasuo: 4. Lohikoski/

Keskusta Köhniö Seppälä Heinälampi:

MäkiMatti Kypärämäki Kangasvuori Taulumäki

Mattilanpelto Kortemäki Huhtasuo Lohikoski

Nisula-Viitaniemi kortepohja Pupuhuhta Holsti

Tourula kortesuo Kangaslampi Heinälampi

Lutakko Laajavuori Sulku Mannila

Jyväskylän vammaisneuvosto haluaaa selvittää vammaisten taksi-

kuljetusten toimintaa ja Teidän tyytyväisyyttänne kuljetuspalveluun. 

Vastata voitte nimettömänä ja tarvitessanne voitte käyttää apuna 

läheisiänne. Vastauksia käytämme palvelun edelleen kehittämiseen.

Paluttakaa vastauksenne SULJETTUNA 02.12.2005 mennessä oheisella vammaisneuvoston vastauskuorella, 

jonka laitat takaisin tulemaan vammaispalveluyksikön palautuskirjeen mukana. 
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5. Keltinmäki-Myllyjärvi: 6. Kuokkala: 7. Keljo: 8. Halssila:

_____  Mäyrämäki ____  Kuokkala/Ainola ____ Keljo _____ Tuohimutka/Aittorinne

_____ Mustalampi ____  Ristonmaa ____ Keljonkangas _____ Halssila

_____ Keltinmäki ____  Ristikivi/Sippulanniemi ____Sarvivuori _____ Halssilanrinne

_____ Ylä-Myllyjärvi ____  Nenäinniemi

_____ Kukkumäki ____  Kuokkalanpelto 9.   Säynätsalo:

_____ MyllyJärvi ____  Tikka ____   Säynätsalo

____   Lehtisaari

____   Muuratsalo

Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin kuljetuksiin liittyviin toimintoihin? 

(rastita oma arviosi palvelun tasosta)

8. Kyydin tilaaminen: Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko

Välittäjän ystävällisyys

Välittäjän asiantuntevuus

Tilaamisen nopeus

Tilaamisen helppous

Tilaamisen hinta Edullinen Kohtuullinen Kallis

Tilaamisen tekninen toimivuus (esim. atk, puh) Hyvä Ajoittain ongelmia Heikko

   
9. Kuljetukset:

TAVALLINEN TAKSI Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko

Sovitun noutoajan noudattaminen

Kuljetuksen saatavuus

Kuljetuksen nopeus

Matkan turvallisuus kuljetuksen aikana

Matkan tunnelma ja viihtyisyys

Kuljetuksien yleisarvosana

Välittäjän vammaisasioiden 

tuntemus

Sovitun perillesaapumisajan 

noudattaminen

Auton saapuminen sovitussa 

aikataulussa tilaajalle
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TILA-TAKSI Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko

Sovitun noutoajan noudattaminen

Kuljetuksen saatavuus

Kuljetuksen nopeus

Matkan turvallisuus kuljetuksen aikana

Matkan tunnelma ja viihtyisyys

Kuljetuksien yleisarvosana

INVATAKSI Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko

Sovitun noutoajan noudattaminen

Kuljetuksen saatavuus

Kuljetuksen nopeus

Matkan turvallisuus kuljetuksen aikana

Matkan tunnelma ja viihtyisyys

Kuljetuksien yleisarvosana

10. Kuljettajat:

TAVALLINEN TAKSI Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko

Kuljettajien käyttäytyminen

Kuljettajien avuliaisuus

Kuljettajien ajotaito

Kuljettajien yleisarvosana

TILA-TAKSI Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko

Kuljettajien käyttäytyminen

Kuljettajien avuliaisuus

Kuljettajien ajotaito

Kuljettajien yleisarvosana

Sovitun perillesaapumisajan 

noudattaminen

Sovitun perillesaapumisajan 

noudattaminen
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INVATAKSI Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko

Kuljettajien käyttäytyminen

Kuljettajien avuliaisuus

Kuljettajien ajotaito

Kuljettajien yleisarvosana

11. Autojen mukavuus:

TAVALLINEN TAKSI Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko

Autojen ulkoinen siisteys

Autojen sisätilojen siisteys

Autojen käytännöllisyys

Autojen yleisarvosana

TILA-TAKSI Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko

Autojen ulkoinen siisteys

Autojen sisätilojen siisteys

Autojen käytännöllisyys

Autojen yleisarvosana

INVATAKSI Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko

Autojen ulkoinen siisteys

Autojen sisätilojen siisteys

Autojen käytännöllisyys

Autojen yleisarvosana

Autojen turvallisuus ja 

turvavälineiden käyttö

Autojen turvallisuus ja 

turvavälineiden käyttö

Autojen 

matkustusmukavuus

Autojen turvallisuus ja 

turvavälineiden käyttö

Autojen 

matkustusmukavuus

Autojen 

matkustusmukavuus

 



 

  

77 

12. Kimppakyydit:

1. En

2. Kyllä, noin _____ kertaa

1. En

2. Kyllä, noin _____ kertaa

13. Kimppakyydin arvionti (jos käyttänyt)

TAVALLINEN TAKSI Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko

Kimppakyydin saatavuus

Kimppakyydin toimivuus

Kimppakyydin joustavuus

Kimppamatkan nopeus

Kimppakyydin turvallisuus

TILA -TAKSI Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko

Kimppakyydin saatavuus

Kimppakyydin toimivuus

Kimppakyydin joustavuus

Kimppamatkan nopeus

Kimppakyydin turvallisuus

INVATAKSI Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko

Kimppakyydin saatavuus

Kimppakyydin toimivuus

Kimppakyydin joustavuus

Kimppamatkan nopeus

Kimppakyydin turvallisuus

Oletteko käyttänyt muuta 

kimppakyytiä edellisten 6 

kuukauden aikana?

Kimppakyydin yleisarvosana

Kimppakyydin yleisarvosana

Kimppakyydin yleisarvosana

Oletteko käyttänyt 

Asemakadulta lähtevää 

kimppakyytiä edellisten 6 

kuukauden aikana?
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14. Mahdollisuutenne vaikuttaa kimppakyytikuljetuksen järjestelyyn

INVATAKSI Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko

TAVALLINEN TAKSI Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko

TILA-TAKSI Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko

15. Seuraaville riveille on mahdollista antaa kirjallista palautetta, ideoita yms.

Mahdollisuutenne vaikuttaa 

kuljetuksen järjestelyyn

Mahdollisuutenne vaikuttaa 

kuljetuksen järjestelyyn

Mahdollisuutenne vaikuttaa 

kuljetuksen järjestelyyn

Vastauksenne ovat meille suureksi avuksi. Jyväskylän kaupungin 

Vammaisneuvosto kiittää teitä vaivannäöstä.

 
 


