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§ 38

Veteraanien vapaa matkustusoikeus Lahden seudun liikenteen vuoroilla 2018
D/3692/08.01.00.00/2016
Perusteluosa

Lahden seudullinen joukkoliikenneviranomainen myönsi 2015 sotiemme veteraaneille ilmaisen matkustusoikeuden Lahden seudun
liikenteen vuoroilla 1.1.2016 alkaen. Lahden seudullinen joukkoliikenneviranomainen jatkoi sotiemme veteraanien ilmaista matkustusoikeutta vuonna 2017 Suomen täyttäessä 100 vuotta.
Veteraanit ovat matkustaneet LSL:n liikenteessä:

2016
01-10/2017

nousua
7591
5778

Maksuttomien matkojen saamiseksi veteraanien tulee noutaa ilmainen näyttökortti Lahti-Pisteen tai Heinolan kaupunginkirjaston asiakaspalvelustamme. Näyttökortti on voimassa aina vuoden kerrallaan.
Hakijan tulee todistaa kuvallisella Kela-kortilla (takana R- tai Mtunnus), sotilaspassilla tai muulla luotettavalla tavalla olevansa sotiemme veteraani. Veteraanikortin saa lähettämällä lomakkeen veteraanikorttia varten Lahden seudun liikenteelle.
Ilmaisiin bussimatkoihin ovat oikeutettuja myös ne, jotka ovat lain
1039/97 mukaan oikeutettuja Valtiokonttorin kuntoutukseen ja joilla
on Sota-arkiston tai Valtiokonttorin myöntämä todistus palveluksestaan vuosina 1939–1945 tai sen jälkeen eräissä sotiin liittyvissä tehtävissä.
Ilmaiset bussimatkat sotiemme veteraaneille mahdollistavat LSL:n
kanssa yhteistyössä liikennettä operoivat Lehtimäen Liikenne Oy,
Bus Travel Oy Reissu Ruoti, Järvisen Liikenne Oy, Koiviston Auto
Oy, Taksi Haarasilta Samuli sekä Päijät-Hämeen kunnat.
Lisäksi joukkoliikennelautakunta esittää Hämeenlinnan toimivaltaiselle viranomaiselle, että sotiemme veteraanit voisivat matkustaa maksutta Hämeenlinnan ja Lahden toimivaltaisten viranomaisten yhdessä hankkimassa Lahti–Hämeenlinna-välisessä liikenteessä Miodex
Oy:n operoimilla vuoroilla.
Esittelijä

Kaupungininsinööri Jorma Vaskelainen

Päätösehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä ilmaisen matkustusoikeuden jatkamisen edelleen vuonna 2018 sotiemme veteraaneille Lahden seudun
liikenteen vuoroilla.
Lautakunta päättää myös pyytää Hämeenlinnan joukkoliikennejaos-

toa käsittelemään Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan esityksen maksuttomasta kulkumahdollisuudesta toimivaltaisten viranomaisten yhteisesti hankkimassa liikenteessä Hämeenlinna–Lammi–
Lahti-välillä 1.1.2018 alkaen.

Käsittely

Lahden kaupunginhallituksen edustaja Hannu Rahkonen ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n kohdan 5
perusteella. Lahden kaupunginhallituksen edustaja Hannu Rahkonen
poistui asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Joukkoliikennelogistikko Kim Venesjärvi, p. 050 320 0101

Toimenpiteet

Otteet sähköpostilla:
Hämeenlinnan joukkoliikennejaosto / Kaartokallio Maarit
Koiviston Auto Oy / Markkula Mikko
Lehtimäen Liikenne Oy / Lehtimäki Mikko
Järvisen Liikenne Oy / Järvinen Mika
Bus Travel Oy Reissu Ruoti / Ruoti Juho
Taksi Haarasilta Samuli / Haarasilta Samuli
Linja-autoliitto/Tuomo Kojo
Seudulliset kunnat
Oy Matkahuolto Ab / Welling Sari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Otteen oikeaksi todistaa marraskuun 28. päivänä 2017
Jaana Hovatov
valmistelusihteeri

Otteen saaja:
Hämeenlinnan joukkoliikennejaosto / Kaartokallio Maarit
Koiviston Auto Oy / Markkula Mikko
Lehtimäen Liikenne Oy / Lehtimäki Mikko
Järvisen Liikenne Oy / Järvinen Mika
Bus Travel Oy Reissu Ruoti / Ruoti Juho
Taksi Haarasilta Samuli / Haarasilta Samuli
Linja-autoliitto/Tuomo Kojo
Seudulliset kunnat
Oy Matkahuolto Ab / Welling Sari

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Lahden kaupunki
Viranomainen:

Liitetään pöytäkirjanotteeseen
Kunnallisasiat
Päivämäärä:
Pykälä:
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Oikaisuvaatimusoikeus

§ 38

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja sen yhteystiedot
Toimielin:
Osoite:
Puh.:
Sähköpostiosoite:
Aukioloaika:

Oikaisuvaatimusaika
ja sen alkaminen

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta
Lahti-Piste, Kirkkokatu 31, 15140 LAHTI
(03) 814 11
diaari.teky@lahti.fi
ma klo 8–18, ti klo 9–16, ke–pe klo 8–16

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ennen viraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Annettaessa päätös asianosaiselle tiedoksi hänen suostumuksellaan sähköisenä viestinä hänen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Muuta tiedoksiantotapaa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimusaika taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomista
koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä.

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen
Kuntalain 139 §:n 1
momentin mukainen
tiedoksianto asianosaiselle

Pvm:
27.11.2017

Asianosainen:
Annettu tiedoksi sähköisesti, pvm: 28.11.2017
Lähetetty tiedoksi kirjeellä, joka on annettu postin kuljettavaksi, pvm:
(kuntalaki 139 §) Tiedoksiantaja:
Luovutettu asianosaiselle
Paikka ja pvm:
Vastaanottajan allekirjoitus
Muulla tavoin, miten

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja sen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä riippumatta tavasta, jolla se
toimitetaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

