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§ 1434
Eräät asiointilippuoikeudet

HEL 2012-016133 T 01 01 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että luottamushenkilöiden palkkiosäännön 
ulkopuoliset asiointilippuoikeudet ovat edelleen voimassa niiden 
henkilöiden (liite 1) osalta, jotka ovat 31.12.2012 mennessä täyttäneet 
liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan aiemmin asettamat kriteerit, ja 
että tämän jälkeen ei enää myönnetä uusia asiointilippuoikeuksia 
vastaavin perustein.

Käsittely

Esteelliset: Arto Bryggare, Outi Ojala, Rakel Hiltunen

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asiointilippuun oikeutetut

Otteet

Ote
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että luottamushenkilöiden 
palkkiosäännön ulkopuoliset asiointilippuoikeudet ovat edelleen 
voimassa niiden henkilöiden (liite 1) osalta, jotka ovat 31.12.2012 
mennessä täyttäneet liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan aiemmin 
asettamat kriteerit, ja että tämän jälkeen ei enää myönnetä uusia 
asiointilippuoikeuksia vastaavin perustein.

Esittelijä

Liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL) johtokunta on liikennelaitoksen 
toimiessa joukkoliikenteen järjestäjänä myöntänyt toistaiseksi voimassa 
olevat vapaaliput muun muassa entisille kaupunginjohtajille ja 
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apulaiskaupunginjohtajille sekä elinikäiset vapaaliput vähintään 20 
vuotta kaupunginvaltuutettuina olleille. Näillä lipuilla ei ollut suoranaisia 
kustannusvaikutuksia, koska HKL itse järjesti liikenteen ja myönsi 
vapaaliput.

Joukkoliikenteen järjestämisvastuun siirryttyä 1.1.2010 Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymälle (HSL) myös oikeus vapaalippujen 
myöntämiseen on siirtynyt HSL:lle. HSL:n hallitus päätti 15.6.2010, 85 
§, että kaupunki voi halutessaan hankkia vapaalippuja entisen 
käytännön mukaisesti, mutta HSL laskuttaa kaupungilta lipun arvon 
mukaisen korvauksen kaupungin myöntämistä voimassa olevista 
vapaalipuista. Vapaalipun arvo on vuositasolla sama kuin vastaavan 
vuosilipun hinta. Lisäksi vapaalippujen tekeminen on lisäpalvelu, josta 
HSL laskuttaa kulloinkin voimassa olevan korvauksen (2010 3 % 
vapaalippujen arvonlisäverollisesta arvosta).

Kaupunki on vuodesta 2010 hankkinut vapaalippuja mainitun 
käytännön mukaisesti ja maksanut niistä HSL:lle. Ottaen huomioon 
joukkoliikenteen järjestäjän vaihtumisesta aiheutuneen kustannusten 
nousun sekä verotuskäytännön muuttumisen niin, että mainitut 
vapaaliput ovat saajilleen täysimääräisesti veronalaista tuloa, on 
tarkoituksenmukaista luopua mainittujen vapaalippujen myöntämisestä.

Liitteessä 1 on todettu henkilöt, joilla tällä hetkellä on mainittu 
vapaalippu, ja joiden kohdalla sen saannin edellytykset ovat täyttyneet 
ennen 31.12.2012. Heille on tarkoitus jättää kyseinen etuus.

Tällä päätöksellä ei ole vaikutusta niihin asiointilippuihin, jotka 
annetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön perusteella tai 
kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille.

Vapaalippujen myöntämistä koskevien johtosääntömääräysten 
puuttuessa kaupunginhallitus on toimivaltainen päättämään niiden 
myöntämisestä. HKL:n johtokunta on aiemmin joukkoliikenteen 
järjestäjänä ollut toimivaltainen vapaalippujen myöntämiseen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asiointilippuun oikeutetut

Otteet
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Ote
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Tiedoksi; Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)


