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§ 166
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kuljetuspalvelua koskevasta toivomusponnesta 

HEL 2013-014832 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon: 

"Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 21.1.2014 kokouksessaan 
vuoden 2014 talousarvioehdotuksen mukaisen käyttösuunnitelman. 
Käyttösuunnitelmassa todetaan, että talousarvioraami ei mahdollista 
maksuttoman HSL:n matkakortin säilyttämistä. Pienituloiset asiakkaat 
voivat tarkistuttaa oikeutensa kuukausikorttiin täydentävänä 
toimeentulotukena, jonka yksi myöntämiskriteeri on itsenäisen 
suoriutumisen ja osallistumisen mahdollisuuksien edistäminen. 

Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä lautakunta velvoitti 
virastoa seuraamaan kuukausikorttien myöntöjä ja niistä aiheutuvia 
kustannuksia sekä tilastoimaan myöntämisen perusteet. Edelleen 
lautakunta edellytti, että lautakunnalle tuodaan asiaa koskevat 
selvitykset vuoden vaihteessa, jotta voidaan pohtia v. 2015 mahdollisia 
budjettiseuraamuksia.

Käsitellessään oikaisuvaatimusta sosiaali- ja terveyslautakunnan 
HSL:n matkakorttia koskevasta käyttösuunnitelmapäätöksestä sosiaali- 
ja terveyslautakunta päätti 25.3.2014 esittelijän ehdotuksesta poiketen 
lisäksi todeta, että lautakunta tulee vuoden 2014 aikana seuraamaan 
HSL-lipun poiston vaikutuksia toimeentulotukimenoihin ja myös mitä 
päätöksiä HSL tekee mahdollisien uusien alennuslippulajien suhteen. 
Lautakunta voi seurannan pohjalta ottaa HSL-lippuasian uudelleen 
käsittelyyn tulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta velvoittaa 
viraston myös seuraamaan kuljetuspalvelujen kustannuskehitystä ja 
tuomaan lautakunnan päätöksenteon tueksi arvion siitä, onko HSL - 
korttiedun poistaminen lisännyt kuljetuspalvelumatkojen käyttöä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että asiaa koskevat selvitykset 
valmistellaan lautakunnalle osana vuoden 2015 käyttösuunnitelman 
valmistelua.”

Käsittely

Vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Lisätään kohtaan 4 lause:
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Sosiaali- ja terveyslautakunta velvoittaa viraston myös seuraamaan 
kuljetuspalvelujen kustannuskehitystä ja tuomaan lautakunnan 
päätöksenteon tueksi arvion siitä, onko HSL - korttiedun poistaminen 
lisännyt kuljetuspalvelumatkojen käyttöä.

Kannattajat: Joonas Leppänen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Lisätään kohtaan 4 lause: Sosiaali- ja terveyslautakunta 
velvoittaa viraston myös seuraamaan kuljetuspalvelujen 
kustannuskehitystä ja tuomaan lautakunnan päätöksenteon tueksi 
arvion siitä, onko HSL - korttiedun poistaminen lisännyt 
kuljetuspalvelumatkojen käyttöä.

Jaa-äänet: 4
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 8
Gunvor Brettschneider, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Miikka 
Merikanto, Laura Nordström, Tuula Salo, Hannu Tuominen, Tuomas 
Tuure

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tuomas Nurmela

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 
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"Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 21.1.2014 kokouksessaan 
vuoden 2014 talousarvioehdotuksen mukaisen käyttösuunnitelman. 
Käyttösuunnitelmassa todetaan, että talousarvioraami ei mahdollista 
maksuttoman HSL:n matkakortin säilyttämistä. Pienituloiset asiakkaat 
voivat tarkistuttaa oikeutensa kuukausikorttiin täydentävänä 
toimeentulotukena, jonka yksi myöntämiskriteeri on itsenäisen 
suoriutumisen ja osallistumisen mahdollisuuksien edistäminen. 

Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä lautakunta velvoitti 
virastoa seuraamaan kuukausikorttien myöntöjä ja niistä aiheutuvia 
kustannuksia sekä tilastoimaan myöntämisen perusteet. Edelleen 
lautakunta edellytti, että lautakunnalle tuodaan asiaa koskevat 
selvitykset vuoden vaihteessa, jotta voidaan pohtia v. 2015 mahdollisia 
budjettiseuraamuksia.

Käsitellessään oikaisuvaatimusta sosiaali- ja terveyslautakunnan 
HSL:n matkakorttia koskevasta käyttösuunnitelmapäätöksestä sosiaali- 
ja terveyslautakunta päätti 25.3.2014 esittelijän ehdotuksesta poiketen 
lisäksi todeta, että lautakunta tulee vuoden 2014 aikana seuraamaan 
HSL-lipun poiston vaikutuksia toimeentulotukimenoihin ja myös mitä 
päätöksiä HSL tekee mahdollisien uusien alennuslippulajien suhteen. 
Lautakunta voi seurannan pohjalta ottaa HSL-lippuasian uudelleen 
käsittelyyn tulevaisuudessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että asiaa koskevat selvitykset 
valmistellaan lautakunnalle osana vuoden 2015 käyttösuunnitelman 
valmistelua.”

Esittelijän perustelut

Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2014-2016 talous-
suunnitelmaehdotuksen hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto 
hyväksyi kokouksessaan 13.11.2013 Gunvor Brettschneiderin 
toivomusponnen: ”Kaupunginvaltuusto ilmaisee tahtonaan, että 
selvitetään mahdollisuudet säilyttää toistaiseksi ilmaiset matkat HSL:n 
matkakortilla niille, joille on myönnetty kuljetuspalvelu vammaislain tai 
sosiaalihuoltolain perusteella. Järjestelmän voisi rahoittaa nykyisillä 
talousarviomäärärahoilla. Tavoitteena on, että HSL ottaa käyttöön 
uuden alemman tariffin koko seutualueella näille ryhmille."  

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
lausuntoa 30.4.2014 mennessä. Lausunto on pyydetty myös Helsingin 
seudun liikenne-kuntayhtymältä (HSL).

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 4.6.2013 kokouksessaan 
vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2014-2016 
taloussuunnitelmaehdotuksen, jossa todetaan kohdassa viraston 
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toimenpiteistä kaupungin tuottavuusohjelmassa, että ”luopumalla 
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua 
saavien asiakkaiden rinnakkaisesta oikeudesta maksuttomaan HSL:n 
kuukausikorttiin saavutetaan 1,0 milj. euron kustannusvaikutus”. 

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi


