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§ 155
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien 
aikarajan poistoa HSL:n seniorilipusta

HEL 2020-003267 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite; Aikarajat poistetaan seniorilipusta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Sirpa Asko-Seljavaaran ja viiden muun valtuutetun talousarvioaloittees-
ta seuraavan lausunnon koskien aikarajan poistoa HSL:n seniorilipusta:

"Aloitteessa todetaan, että 70 vuotta täyttäneet HSL:n alueella asuvat 
saavat ostaa arvo- ja lisävyöhykelipun alennettuun hintaan kello 9–14 
alkaville matkoille. Aloitteessa ehdotetaan, että Helsingin kaupunki va-
raa rahaa vuoden 2021 budjettiin aikarajojen poistamista varten, koska 
ikäihmiset kokevat aikarajan ikäsyrjintänä.

Julkisen liikenteen hinnoista ja alennuksista sekä yli 70-vuotiaille suun-
natun alennuslipun aikarajoista päättää Helsingin seudun liikenne 
(HSL). Senioreiden joukkoliikenteen alennukset tai joukkoliikenteen 
alennukset ilman aikarajauksia senioreille eivät ole vammaispalvelulain 
(380/1987) 8 §:n 2 momentin tai sosiaalihuoltolain (1301/2014) 23 §:n 
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mukaista kuljetustukea. Sosiaali- ja terveystoimialan talousarviossa ei 
ole huomioitu seniorien joukkoliikenteen alennuksia tai alennuksien laa-
jennuksia. 

Ikääntyneiden liikkumisen tukeminen

Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019–2021 sisältää kaupungin hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen eri väestöryhmiä koskevien lakisää-
teisten suunnitelmien tavoitteet, toimenpiteet ja seurannan. Stadin ikä-
ohjelma on kaupungin lakisääteinen suunnitelma ikääntyneen väestön 
hyvinvoinnin tukemiseksi ja sen tavoitteena on muun muassa turvata 
ikääntyneen väestön mahdollisuus hyvään arkeen ja liikkumiseen lä-
hiympäristössä.

Sosiaali- ja terveystoimiala tukee ikäihmisten ja toimintakyvyltään rajoit-
tuneiden liikkumista kuljetustuen avulla. Yksilöllisen harkinnan perus-
teella HSL:n matkalippu voidaan myöntää täydentävänä tai ehkäisevä-
nä toimeentulotukena myös ikäihmisille. Sosiaali- ja terveystoimi kiinnit-
tää huomiota ikäihmisten liikkumisen tukeen Seniori-infon palveluneu-
vonnassa ja keskitetyssä asiakasohjauksessa. Sosiaali- ja terveyslau-
takunta pitää tärkeänä, että ikäihmiset pystyvät käyttämään julkista lii-
kennettä. 

Ikäihmiset eivät ole yhtenäinen joukko, ikäihmisten toimintakyky ja tulo-
taso vaihtelevat ikäryhmän sisällä runsaasti. Ikäihmisten julkisen liiken-
teen käyttämisen kehittämiseksi on tarkoituksenmukaisempaa kehittää 
yksilöllisiä ratkaisuja sekä taloudellisen tuen että julkisen liikenteen 
käytettävyyden suhteen. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Omaehtoisella liikkumisella ja harrastustoimintaan osallistumisella on 
myönteisiä terveys-ja hyvinvointivaikutuksia."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ja viiden 
muun valtuutetun talousarvio-aloitteesta koskien aikarajan poistoa 
HSL:n seniorilipusta. Aloitteessa esitetään, että yli 70-vuotiaille suunna-
tun alennuslipun aikarajoista luovuttaisiin.

Lausuntoa on pyydetty 23.9.2020 mennessä. Aloitteeseen on pyydetty 
myös kaupunkiympäristölautakunnan lausunto.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite; Aikarajat poistetaan seniorilipusta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


