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§ 43
Varallisuusraja sosiaalihuoltolain mukaisessa liikkumisen tuessa

HEL 2015-011494 T 05 00 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ottaa sosiaalihuoltolain mukaisen 
liikkumisen tuen myöntämisessä käyttöön varallisuusrajat seuraavasti: 
tilisäästöt 5000 €/yhden hengen talous, 7000 €/kahden hengen talous, 
muu varallisuus yhteensä 25 000 €/talous. Varallisuudeksi katsotaan 
valtion verotuksessa viimeksi vahvistettu hakijan verotettava varalli-
suus. Varallisuuteen ei kuitenkaan lueta hakijan vakituista asuntoa.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Mikaela Westergård, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

mikaela.westergard(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki kuljetustukena on määrä-
rahasidonnainen palvelu, jota on myönnetty kotona selviytymisen tuek-
si henkilöille niitä matkoja varten, joita he eivät kykene suorittamaan jul-
kisilla liikennevälineillä. 

Liikkumisen tukea myönnetään pääsääntöisesti vähävaraisille ikäihmi-
sille, joiden toimintakyky rajoittaa julkisten liikennevälineiden käyttöä, 
mutta jotka eivät ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kulje-
tuspalveluun. Palvelun myöntäminen perustuu tarveharkintaan ja haki-
jan taloudelliseen tilanteeseen, joiden arvioinnissa käytetään hyväksi 
mm. lääkärin antamaa lausuntoa sekä tietoja hakijan bruttotuloista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 16.6.2015 kokouksessaan korottaa 
sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen matkojen tulorajoja samalle ta-
solle muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa seuraavasti: 1689 
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€/kk (brutto) yhden hengen talouden ja 3117 €/kk (brutto) kahden hen-
gen talouden osalta.

Sosiaali- ja terveysviraston kustannuskasvun hillitsemiseksi on perus-
teltua kohdentaa sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea sitä eni-
ten tarvitseville. Useissa kunnissa ja kuntayhtymissä mm. Hämeenlin-
na, Eksote, Joensuu ja Mäntsälä, on käytössä kuljetustuen varallisuus-
raja. Kuusikkokunnista Vantaalla on käytössä 20 000 € varallisuusraja, 
myös muissa kuusikkokunnissa suunnitellaan varallisuusrajan asetta-
mista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asiakkaan palvelutarpeen arviointi perustuu aina asiakkaan ilmaise-
maan tarpeeseen, sekä toisaalta arvioon asiakkaan omista voimava-
roista ja esim. taloudellisista edellytyksistä tilanteen ratkaisemiseksi. 
Määrärahasidonnaisen sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuen koh-
distaminen vaikeimmassa asemassa olevien asiakkaiden liikkumisen ja 
kotona selviytymisen tukemiseen, on perusteltua rajattaessa palvelujen 
piiriin kuuluvien määrää

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Mikaela Westergård, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

mikaela.westergard(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
.


