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§ 140
V 1.3.2017, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite HSL:n opiskelija-alen-
nusten laajentamisesta

HEL 2016-009626 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silvia Mo-
digin ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Vesa Korkkula ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan opiskelija-alennuksen laajentamista 30 vuotta täyttäneisiin opiske-
lijoihin, oppisopimuskoulutuksessa oleviin ja ammatillisen peruskoulu-
tuksen valmentavassa koulutuksessa oleviin (VALMA).

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

HSL:n hallitus on 10.12.2013 päättänyt lasten ja nuorten lipuista ja 
16.6.2015 tulevassa kaarimallissa käyttöön otettavien lippujen hinnoit-
teluperiaatteista, asiakasryhmistä ja oikeudesta matkustaa ilman lip-
pua. Opiskelijoiden ja muiden erityisryhmien alennusperusteet ovat yh-
tenäiset HSL:n alueella.
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Opiskelija-alennus kaarimallissa koskee 18 – 29 vuotiaita. Aloitteessa 
mainitut Valman (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulu-
tus) piirissä olevat ovat jo nyt oikeutettuja opiskelijalippuun, mikäli ovat 
alle 30 vuotiaita. 

Lippu- ja taksajärjestelmästä päättäminen kuuluu HSL:lle. HSL on il-
moittanut, ettei se kannata aloitteessa mainittua opiskelija-alennuksen 
laajennusta 30 vuotta täyttäneisiin opiskelijoihin ja oppisopimusoppilai-
siin. HSL:n lausunto on liitteenä 2.

Kaupunginhallitus katsoo, ettei opiskelijalipun myöntämisperusteita ole 
tarpeen muuttaa. Jos alennusoikeuksia laajennettaisiin, lipputulojen 
pieneneminen jouduttaisiin kattamaan lisäämällä jäsenkuntien verova-
roin rahoitettavia maksuosuuksia, nostamalla muiden matkustajien lip-
pujen hintoja tai karsimalla liikenteen tarjontaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite
2 HSL:n lausunto 12.10.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.11.2016 § 357

HEL 2016-009626 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 
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HSL-alueella ollaan ottamassa käyttöön uusi tariffijärjestelmä (ns. kaa-
rimalli), jossa kuntarajojen sijaan vyöhykerajat perustuvat ensisijaisesti 
etäisyyteen Helsingin keskustasta. HSL, joka vastaa joukkoliikenteen 
suunnittelusta ja järjestämisestä Helsingin seudulla, päättää myös käy-
tettävästä taksa- ja lippujärjestelmästä. Uutta tariffijärjestelmää valmis-
tellessaan HSL on pyrkinyt yhtenäiseen ja koko seudulla samoilla peri-
aatteilla toimivaan lippujärjestelmään. Tämä koskee myös opiskelijoi-
den ja muiden erityisryhmien alennusperusteita. 

HSL:n hallitus on päättänyt kaarimallissa käyttöön otettavien lippujen 
hinnoitteluperiaatteet, asiakasryhmät ja oikeudet matkustaa ilman lip-
pua. Tehdyt päätökset valmisteltiin yhteistyössä jäsenkuntien kanssa ja 
muutoksista pyydettiin jäsenkunnilta lausunnot.

Helsingin kaupunginhallitus on 16.9.2013 ja 11.5.2015 antanut lausun-
tonsa HSL:n uudesta tariffijärjestelmästä. Kaupunginhallituksella ei ollut 
huomautettavaa HSL:n tekemiin opiskelijalippujen määrittelyihin. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa omalta osaltaan, että opiskelijali-
pun myöntämisperusteita ei ole tarpeen muuttaa. Jos alennusoikeuksia 
laajennettaisiin, lipputulojen pieneneminen jouduttaisiin kattamaan li-
säämällä jäsenkuntien verovaroin rahoitettavia maksuosuuksia, nosta-
malla muiden matkustajien lippujen hintoja tai karsimalla liikenteen tar-
jontaa.

Aloitteessa mainitut Valman (ammatilliseen peruskoulutukseen valmen-
tava koulutus) piirissä olevat ovat oikeutettuja opiskelijalippuun, mikäli 
ovat alle 30 vuotiaita.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi


