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§ 202
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen
kuljetuspalvelumatkojen asiakaskannusteista luopuminen
HEL 2014-005453 T 05 03 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti,
että vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten
kuljetuspalvelujen yhdistellyiltä kuljetuspalvelumatkoilta asiakkaalta
peritään 1.9.2014 alkaen omavastuuosuus ja yhdistellyiltä matkoilta
asiakkaan matkaoikeuksista kuluu yksi matka entisen 0,5 matkan
sijaan
Käsittely
Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen ja kuljetuspäällikkö Tuomas
Päivinen olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tätä asiaa
käsiteltäessä.
Vastaehdotus:
Jouko Malinen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että
vammaispalvelulain ja
sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen yhdistellyiltä
kuljetuspalvelumatkoilta asiakkaan matkaoikeuksista
kuluu edelleen vain 0,5 matkaa. Yhdistetyiltä matkoilta ei peritä
omavastuuosuutta. Asiaan voidaan palata uudestaan, kunhan muiden
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen
muutosten vaikutukset on selvitetty, kuitenkin aikaisintaan lautakunnan
vuoden 2016 budjettikäsittelyn yhteydessä.
Kannattajat: Tuula Salo, Anna Vuorjoki
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että
vammaispalvelulain ja
sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen yhdistellyiltä
kuljetuspalvelumatkoilta asiakkaan matkaoikeuksista
kuluu edelleen vain 0,5 matkaa. Yhdistetyiltä matkoilta ei peritä
omavastuuosuutta. Asiaan voidaan palata uudestaan, kunhan muiden
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen
muutosten vaikutukset on selvitetty, kuitenkin aikaisintaan lautakunnan
vuoden 2016 budjettikäsittelyn yhteydessä.
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Jaa-äänet: 8
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Laura Nordström,
Tuomas Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen
Ei-äänet: 5
Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Anna
Vuorjoki
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Jäsen Jouko Malisen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin
8 - 5.
Jäsen Jouko Malinen jätti päätöksestä alla olevan eriävän mielipiteen:
"Kuljetuspalveluilla tuetaan asiakkaiden omatoimista suoriutumista,
päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä,
mutta näillä päätöksillä tulee tapahtumaan juuri päinvastoin ja
kustannukset tulevat lisääntymään.
Sosiaali- ja terveyslautakunta olisi pitänyt päättää, että
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen
yhdistellyiltä kuljetuspalvelumatkoilta asiakkaan matkaoikeuksista
kuluu edelleen vain 0,5 matkaa eikä matkoilta peritä edelleenkään
omavastuuosuutta. Asiaan olisi voitu palata uudestaan, kunhan muiden
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen
muutosten vaikutukset on selvitetty, kuitenkin aikaisintaan lautakunnan
vuoden 2016 budjettikäsittelyn yhteydessä."
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149
tuula.poikonen(a)hel.fi
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Liite 1 Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 21.6.2001 577§ sekä esityslistalta
Helsingin matkojen yhdistely- ja kuljetuspalvelujen kriteerit
Liite 2 Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 21
Liite 3 Ote sosiaalilautakunnan kokouksen 21

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen ja kuljetuspäällikkö Tuomas
Päivinen ovat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tätä asiaa
käsiteltäessä.
Kunnan velvollisuudesta järjestää vaikeavammaisten henkilöiden
kuljetuspalveluja niihin liittyvine saattajapalveluineen on säädetty
vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa. Kuljetuspalvelujen sisällöstä,
laajuudesta ja järjestämisestä on erikseen säädetty
vammaispalveluasetuksessa. Kunnan on järjestettävä
vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin
liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa
johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista
elämän toiminnoista.
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki myönnetään sosiaalihuoltolain
20 ja 21 §:n nojalla. Kyseessä on harkinnanvarainen ja
määrärahasidonnainen etuus.
Sosiaalilautakunta teki 4.12.2001 § 618 päätöksen vammaispalvelulain
ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelumatkojen
välitystoiminnan ja matkojen yhdistelyn aloittamisesta. Matkojen
yhdistelyllä tarkoitetaan kahden tai useamman samaan suuntaan ja
samaan aikaan matkustavan henkilön matkan yhdistämistä samaan
kuljetukseen. Samassa yhteydessä sosiaalilautakunta päätti
myönnettävistä asiakas-kannusteista.
Sosiaalilautakunnan vuonna 2001 asiakaskannusteista tekemä päätös
on sisältynyt sosiaalilautakunnan myöhemmin tekemiin
kuljetuspalvelumatkojen välitystoimintaa koskeviin päätöksiin vaikkakin
asiakaskannusteiden sisältö on muuttunut.
Sosiaalilautakunta päätti 21.6.2005 § 404 kuljetuspalvelun
välitystoiminnan kilpailuttamisesta. 21.6.2005 päivätyssä
palvelukuvauksessa kuvataan asiakaskannusteet seuraavasti:
yhdistellyiltä matkoilta asiakkaan matkaoikeuksista kuluu vain 0,5
matkaa ja yhdistellyiltä matkoilta ei peritä omavastuuosuutta.
Asiakaskannusteet otettiin käyttöön vuonna 2003 asiakkaiden
motivoimiseksi uuteen, keskitettyyn tilausjärjestelmään ja matkojen
yhdistelyyn. Ne olivat uuden toimintatavan käyttöönottoon liittyvä
harkinnanvarainen Helsingin järjestelmään sisältyvä piirre. Nykyisin
kuljetuspalvelumatkojen välitys ja yhdistely ovat vakiintunut tapa
järjestää helsinkiläisten asiakkaiden kuljetuspalvelu.
Asiakaskannusteille ei ole enää sellaisia perusteita, joita varten ne
otettiin käyttöön. Asiakaskannusteet eivät perustu lakiin.
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Muissa pääkaupunkiseudun kunnissa (Espoo, Vantaa, Kauniainen) ei
ole käytössä Helsingin kaltaista kuljetuspalvelumatkojen järjestelmää,
joka mahdollistaa matkojen välityksen ja yhdistelyn. Missään
pääkaupunkiseudun kunnassa ei ole käytössä kuljetuspalvelun
asiakaskannusteita. Jälkeenpäin arvioituna asiakaskannusteita
koskeva päätös olisi ollut Helsingissä tarkoituksenmukaista tehdä
määräaikaisena ja sitoa se uuden keskitetyn tilausjärjestelmän ja
matkojen yhdistelyn vakiintumiseen.
Vuonna 2013 vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua sai 12 518
asiakasta ja sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea 5 534 asiakasta.
Helsingin Matkapalvelun kautta tehtiin vammaispalvelulain nojalla 597
621 matkaa, joista 11 735 matkaa ylitti vammaispalvelulain mukaisen
vähimmäismäärän eli 18 matkaa kuukaudessa. Sosiaalihuoltolain
nojalla tehdyistä 122 952 matkasta 7 000 matkaa ylitti
sosiaalilautakunnan vahvistaman matkamäärän, joka tällä hetkellä on
kahdeksan matkaa kuukaudessa. Vammaispalvelulain mukaisen
kuljetuspalvelun asiakkaista 8,6 % (1 108) ja sosiaalihuoltolain
mukaisen kuljetustuen asiakkaista 17,6 % (976)
Kuljetuspalvelujen vuoden 2014 talousarvioennusteen mukainen
ylitysuhka on 1,6 miljoonaa euroa.
Tämän lisäksi sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen osalta on riski
noin 1,3 miljoonan euron ylitykseen, mikä edellyttää kuljetustuen
asiakasmäärien ja matkamäärien kriteereiden uudelleen arviointia.
Vammaistyön tulosbudjetin raamissa pysyminen tänä vuonna ja
palvelujen turvaaminen myös tulevaisuudessa edellyttävät
toimenpiteitä kustannusten kasvun hillitsemiseksi.
Vammaistyön palveluista suurin osa kuuluu kunnan ehdottoman
järjestämisvelvollisuuden piiriin, jolloin ne muodostavat asiakkaille
subjektiivisen oikeuden palveluihin.
Esitetyllä muutoksella sosiaali- ja terveysviraston menojen arvioidaan
alenevan noin 560 000 euroa vuositasolla.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Kuljetuspalveluilla tuetaan asiakkaiden omatoimista suoriutumista,
päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149
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Liitteet
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Liite 1 Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 21.6.2001 577§ sekä esityslistalta
Helsingin matkojen yhdistely- ja kuljetuspalvelujen kriteerit
Liite 2 Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 21
Liite 3 Ote sosiaalilautakunnan kokouksen 21

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.05.2014 § 187
HEL 2014-005453 T 05 03 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
13.05.2014 Pöydälle
Vammaistyön johtaja Tuula Poikonen ja kuljetuspäällikkö Tuomas
Päivinen olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijana läsnä tätä asiaa
käsiteltäessä.
Pöydällepanoehdotus:
Hannu Tuominen: Esitän asiaa pöydälle seuraavaan kokoukseen.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149
tuula.poikonen(a)hel.fi
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