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§ 447
Den av ledamoten Anna Vuorjoki väckta motionen om fler snabbre-
sor inom färdtjänsten för svårt handikappade

HEL 2017-003888 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet till stads-
fullmäktiges sammanträde 17.1.2018.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Anna Vuorjoki väckta mo-
tionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Anna Vuorjoki och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion 
en ökning av antalet snabbresor inom färdtjänsten för svårt handikap-
pade.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande 
och konstaterar att färdtjänsterna för svårt handikappade i Helsingfors i 
regel har ordnats genom Helsingin Matkapalvelut. Resan ska reserve-
ras i god tid, minst 40 minuter före den önskade avgångstiden. Varje 
klient har rätt till två snabbresor per resetyp.

Inom en kalendermånad kan klienten göra två snabbresor. Bilen kom-
mer inom 15 minuter från beställningen, om klienten kan resa i en van-
lig personbil. Handikappbilen kommer senast inom 45 minuter från be-
ställningen.
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Snabbresorna ökar flexibiliteten i systemet för färdtjänster. Flexibiliteten 
ökar kontrollen över livet för svårt handikappade. Bland annat blir ar-
betsmöjligheterna bättre för personer med oregelbundet arbete. Princi-
perna för färdtjänsterna utreds inom den närmaste framtiden eftersom 
upphandlingsavtalen upphör i juni 2018. Det i motionen upptagna be-
hovet att eventuellt öka antalet snabbresor för svårt handikappade ut-
reds under beredningen och beaktas inom ramen för anslagen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.11.2017 § 1033

HEL 2017-003888 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Anna Vuorjoen aloitteen loppu-
un käsitellyksi.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.08.2017 § 231

HEL 2017-003888 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta 
poikkeavan lausunnon valtuutettu Anna Vuorjoen valtuustoaloitteesta 
pikamatkojen lisäämiseksi vaikeavammaisten kuljetuksissa:

"Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite vammaispalvelulain nojalla kulje-
tuspalvelua saavien asiakkaiden pikamatkojen lukumäärän nostamisen 
kuuteen yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa selvittämiseksi 
nostaa esiin tärkeän asian. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen 
tarkoituksena on mahdollistaa henkilön osallistuminen yhteiskuntaan.

Helsingissä vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelut on järjestet-
ty pääsääntöisesti Helsingin Matkapalvelun kautta. Matkapalvelusta 
matka tulee tilata hyvissä ajoin, vähintään 40 minuuttia ennen toivottua 
lähtöaikaa. Jokaisella asiakkaalla on käytössään matkatyyppikohtai-
sesti kaksi pikatilausmatkaa. 

Kalenterikuukaudessa voidaan tehdä kaksi pikatilausmatkaa, jolloin 
kuljetus saapuu 15 minuutin kuluessa tilauksesta, mikäli asiakas pystyy 
matkustamaan tavallisella henkilöautolla. Inva-auto saapuu viimeistään 
45 minuutin kuluessa tilauksesta.

Helsingin hankintasopimukset liikennöinnin osalta päättyvät kesäkuus-
sa 2018. Hankinnan yhteydessä selvitetään kuljetuspalvelujen periaat-
teet.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Pikatilausmatkat lisäävät kuljetuspalvelujärjestelmän joustavuutta. 
Vaikka niiden määrällä ei ole merkittävää yleistä vaikutusta kuntalais-
ten terveyteen ja hyvinvointiin, lisäävät ne selkeästi vaikeavammaisten 
elämänhallintaa. Erityisesti epäsäännöllistä työtä tekeville vaikeavam-
maisille pikatilausmatkojen lisäys kohentaa heidän elämänhallintaansa 
ja työssäkäynnin mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveyslautakunta edel-
lyttää, että kun matkapalvelun hankinnan ehdoista seuraavan kerran 
sovitaan vuonna 2018, otetaan sopimuksissa huomioon erityisesti työs-
säkäyvien vaikeavammaisten pikatilausmatkojen lisäystarve.

Käsittely

29.08.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Katriina Juva: Korvataan lausunnon viimeinen kappale (terveys- 
ja hyvinvointivaikutusten arviointi) seuraavalla tekstillä: "Pikatilausmat-
kat lisäävät kuljetuspalvelujärjestelmän joustavuutta. Vaikka niiden 
määrällä ei ole merkittävää yleistä vaikutusta kuntalaisten terveyteen ja 
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hyvinvointiin, lisäävät ne selkeästi vaikeavammaisten elämänhallintaa. 
Erityisesti epäsäännöllistä työtä tekeville vaikeavammaisille pikatilaus-
matkojen lisäys kohentaa heidän elämänhallintaansa ja työssäkäynnin 
mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että kun mat-
kapalvelun hankinnan ehdoista seuraavan kerran sovitaan vuonna 
2018, otetaan sopimuksissa huomioon erityisesti työssäkäyvien vaikea-
vammaisten pikatilausmatkojen lisäystarve."

Kannattaja: Jäsen Karita Toijonen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
pohjalta:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Katriina Juva): Korvataan lausun-
non viimeinen kappale (terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi) seu-
raavalla tekstillä: "Pikatilausmatkat lisäävät kuljetuspalvelujärjestelmän 
joustavuutta. Vaikka niiden määrällä ei ole merkittävää yleistä vaikutus-
ta kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin, lisäävät ne selkeästi vaikea-
vammaisten elämänhallintaa. Erityisesti epäsäännöllistä työtä tekeville 
vaikeavammaisille pikatilausmatkojen lisäys kohentaa heidän elämän-
hallintaansa ja työssäkäynnin mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveyslaut-
akunta edellyttää, että kun matkapalvelun hankinnan ehdoista seuraa-
van kerran sovitaan vuonna 2018, otetaan sopimuksissa huomioon eri-
tyisesti työssäkäyvien vaikeavammaisten pikatilausmatkojen lisäystar-
ve."

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Markus Kalliola, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Et-
holen, Katriina Juva, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Mari Rantanen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katriina Juvan vastaehdo-
tuksen äänin 9 - 3 (poissa 1).

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
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Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991
tuomas.paivinen(a)hel.fi


