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ESPOON VAMMAISNEUVOSTO
ESBO HANDIKAPPRÅD

VAMMAISNEUVOSTON LAUSUNTO
Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelutuen omavastuu

Vammaisneuvosto esittää SHL matkojen omavastuuksi tulee vähintäänkin sama,
kuin VPL matkojen, mutta mieluummin 1,40 €/matka. Näin SHL matkojen käyttäjät
olisivat omavastuun osalta yhdenvertaisia joukkoliikennettä käyttävien senioreiden
kanssa. Esim. klo 9-14 ajan liput tai kansaneläkettä saavien liput.
Perustelut
Sosiaalihuoltolain mukaisia matkoja myönnetään maksimissaan 10 matkaa/kk,
sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Näillä henkilöillä on ongelmia liikkumisessa,
mutta eivät kuitenkaan oikeutettuja vammaispalvelulain mukaisiin matkoihin.
Kustannukset käyttäjälle muodostuvat omavastuusta sekä 21€ korvausrajan ylittävistä kustannuksista. 21 eurolla pääsee nykyisillä sopimushinnoilla maksimissaan 7,5
– 9,4 kilometrin matkan. Tällä kilometrimäärällä ei aina pääse edes lähimpien palvelujen luo. Korvausraja on ongelmallinen, koska liikennehäiriöt voivat nostaa kuluja viivästyttäen matkaa ja siten korottaen aikaperusteista matkan hintaa. Osa pienituloisista pelkääkin kulujen nousua ja omien rahojensa riittävyyttä.
Pyynnöstä huolimatta, emme saaneet vastausta siihen, kuuluvatko palvelulisät tuohon 21€ rajaan vai ei. Emme myöskään saaneet vastausta siihen, huomioidaanko
asiakasmaksun alennuksessa tai poistossa muuta kuin varsinainen omavastuu.
Huomioita lausunnon valmistelun ajalta
Toimiohjeessa oleva raja tulisi määritellä kilometreinä, eikä euroina, koska silloin käyttäjälle voidaan taata mahdollisuus kulkea tietty matka, ennakoituun
hintaan. Sopimukset/hinnoittelut muuttuvat ja vaikutukset voivat olla käyttäjille merkittäviä.
Kesäkuussa päätettiin Kulkukeskuksen toimintaohjeesta ja siellä rajaksi 25€ (tulee
aikaisintaan voimaan 1.1.2020). Kukaan ei kuitenkaan tällä hetkellä tiedä, millaisilla
hinnoilla Kulkukeskuksen ajoja ajetaan.
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Espoon sopimushinta Lähitaksin kanssa noudattelee vanhan taksiasetuksen hintoja.
Lähitaksin listahinnat ovat kuitenkin merkittävästi alentuneet uuden taksilain myötä eli
nyt lähtömaksu on 3,90€ (päivisin) ja kilometrit 1,00€, mutta sopimushinnat ovat seuraavat: lähtömaksu 5,90€ ja kilometrit 1,60€. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia
käyttävä maksaa myös itse kaupungin sopimuksen mukaisia kalliimpia hintoja.
Ohjeistuksesta ei selkeästi käy ilmi, minkälaisia tulorajoja, hintoja tai palveluja sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun liittyy. Ohjeiden tulee olla yksiselitteisiä.

Lisäksi
Vammaisneuvosto toivoo, että lausunnoista sovitaan hyvissä ajoin ja että materiaali
toimitetaan 2 viikkoa ennen määräaikaa. Näin saisimme varattua riittävästi aikaa lausuntojen käsittelylle.
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