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§ 165
Matkalippujen kustantaminen opiskelijoille osana toisen asteen 
maksuttomuuden kokeilua

HEL 2019-005553 T 02 08 01 01

Päätös

Kasvatus-ja koulutuslautakunta päätti hankkia Helsingin kaupungin toi-
sen asteen oppilaitosten opiskelijoille Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymältä AB-matkakortteja. Matkakortit hankintaan syksyksi 2019 
opintonsa aloittaville opiskelijoille osana maksuttoman toiseen asteen 
opiskelun kokeilua. Hankinnan ennakoitu arvo on noin 872 000 euroa.  

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutti lukio- ja ammatillisen 
koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan hyväksymään tätä päätöstä 
vastaavat tilaukset ammatillisen koulutuksen ja suomenkielisten lukioi-
den opiskelijoiden osalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginhallitus esitti 17.9.2018/579 § kaupunginvaltuustol-
le, että Helsingin kaupunki lähtee edistämään toisen asteen maksutto-
mia oppimateriaaleja ja työvälineitä toiselle asteelle. Ensimmäiset toi-
menpiteen tavoitteen saavuttamiseksi sovittiin tehtäväksi syyslukukau-
della 2019. 

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2018/378 § hyväksyessään kaupungin 
vuoden 2019 talousarvion kohdentaa 2 miljoonaa euroa toisen asteen 
maksuttomuuden kokeiluun. Tästä myönnetystä määrärahasta kasva-
tus- ja koulutuslautakunta päätti budjettivalmistelunsa yhteydessä 
18.12.2018/268 § kohdentaa yhteensä 872 000 euroa lukuvuonna 
2019 aloittaville ensimmäisen vuoden opiskelijoille kustannettavaan 
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Helsingin seudun liikenteen (HSL) Helsingin sisäiseen matkalippuun eli 
AB-vyöhykkeille. Matkalippu kustannetaan oppilaille syksyn 2019 ajak-
si. Myönnettävä määräraha jakautuu seuraavasti: 

 ammatillinen koulutus noin 493 000 euroa (noin 3 600 opiskelijaa)
 suomenkieliset lukiot noin 320 000 euroa (noin 2 330 opiskelijaa) 
 ruotsinkieliset lukiot noin 60 000 euroa (noin 405 opiskelijaa). 

HSL on kuntayhtymä, jossa Helsingin kaupunki on yhtenä jäsenkunta-
na. Helsingin kaupungin osalta HSL täyttää Laki julkisista hankinnoista 
ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 15 §:ssä määritellyn sidosyk-
sikkömääritelmän. Määritelmän mukaan hankintalakia ei sovelleta han-
kintaan, jonka hankintayksikkö tekee omalta sidosyksiköltään. Sidosyk-
siköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätök-
senteon kannalta itsenäistä yksikköä. Lisäksi edellytyksenä on, että 
hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa 
käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaik-
koihinsa ja että yksikkö harjoittaa enintään viiden prosentin ja enintään 
500 000 euron osuuden liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden 
hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Sidosyksi-
kössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pääomaa. 

Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyön johtajan hankinta- 
ja tilausvaltuus on 200 000 euroa ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtajan 100 000 euroa (kasvatus- ja koulutuslautakunta 2018/278 
§). Tilaustoiminnan joustavuuden varmistamiseksi on tarkoituksenmu-
kaista, että valtuus hyväksyä HSL-matkalipputilaukset ammatillisen 
koulutuksen ja suomenkielisten lukioiden opiskelijoiden osalta on lukio- 
ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajalla.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033
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Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus


