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§ 168
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta koskien eläkeläis-
ten liikkumisen tukemista

HEL 2019-003298 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle lausunnon 
Seija Muurisen ja seitsemän muun valtuutetun talousarvioaloitteesta 
koskien eläkeläisten liikkumisen tukemista:

"Julkisen liikenteen hinnoista ja alennuksista päättää Helsingin Seudun 
Liikenne (HSL). Joukkoliikenteen alennukset tai palvelusetelit eläkeläi-
sille eivät myöskään ole vammaispalvelulain (380/1987) 8 §:n 2 mo-
mentin tai sosiaalihuoltolain (1301/2014) 23 §:n mukaista kuljetustukea.

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle 
henkilölle, jolle julkisten joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaa vam-
man tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti kohtuuttoman suuria vaikeuk-
sia. Vuonna 2018 vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakkaita (kaikki 
ikäluokat) oli 11 092.
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Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävä liikkumisen tuki on kuljetus-
palvelua ja se on osa itsenäisen asumisen tukemista. Se on tarkoitettu 
pääasiassa vanhusväestölle, joilla toimintakyvyn heikkeneminen estää 
julkisten joukkoliikennevälineiden käytön yksin tai saattajan kanssa.  
Tuki on tulo- ja varallisuussidonnainen ja harkinnanvarainen etuus. 
Vuonna 2018 sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea sai 3 317 
asiakasta. 

Toimeentulotukena myönnettävä HSL:n matkalippu

Sosiaali- ja terveystoimialalla myönnetään HSL:n matkalippuja täyden-
tävänä toimeentulotukena esimerkiksi, jos asiakas aloittaa työvoimapo-
liittisen koulutuksen, jolloin tukea myönnetään ensimmäisen kuukauden 
matkakuluihin tai kun katsotaan osallistumisen ryhmätoimintaan tuke-
van asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja osallisuutta. 

Sosiaali- ja terveystoimialalla myönnettiin vuonna 2018 täydentävänä 
toimeentulotukena HSL:n lippuihin yli 65-vuotiaille noin 21 000 euroa, 
83 henkilölle.

Työmatkakulut, korvaushoidon matkakulut ja sarjahoidon matkakulut 
kuuluvat perustoimeentulotukena myönnettäviin menoihin, jotka Kela 
myöntää. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Liikkumisen tukeminen tukee pienituloisten eläkeläisten mahdollisuutta 
asiointiin ja osallistumiseen harrastus- ja kulttuuritoimintaan oman 
asuinalueensa ulkopuolella."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Seija Muu-
risen ja seitsemän muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien elä-
keläisten liikkumisen tukemista. Lausuntoa on pyydetty myös kaupun-
kiympäristölautakunnalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Talousarvioaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


