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§ 761
Valtuutettu Vesa Korkkulan toivomusponsi opiskelija-alennusten 
laajentamisen kustannusvaikutuksista

HEL 2017-002669 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-
tuuston 1.3.2017 hyväksymän toivomusponnen (Vesa Korkkula) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 1.3.2017 valtuutettu Vesa Korkkulan aloitetta opiskelija-
alennuksen laajentamisesta 30 vuotta täyttäneisiin opiskelijoihin, oppi-
sopimuskoulutuksessa oleviin ja ammatillisen peruskoulutuksen val-
mentavassa koulutuksessa oleviin (VALMA) kaupunginvaltuusto hyväk-
syi samalla seuraavan toivomusponnen:

’Hyväksyessään päätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvite-
tään koko HSL-alueen osalta kustannusvaikutuksen nousu siltä osin, 
että opiskelija-alennus laajennettaisiin 30 vuotta täyttäneisiin ja sitä 
vanhempiin opiskelijoihin sekä oppisopimuskoulutuksessa oleviin (Ve-
sa Korkkula)
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuute-
tuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunnot.

HSL:n tariffijärjestelmässä pääperiaatteena on antaa opiskelija-alennus 
ns. ensiopiskelijoille 29 ikävuoteen saakka. Sitä vanhemmille myönne-
tään opiskelija-alennus silloin, kun heillä on Kelan myönteinen opintotu-
ki- tai kuntoutusrahapäätös. Opiskelun tulee myös pääsääntöisesti joh-
taa tutkintoon tai ammattiin. 

HSL päättää Helsingin seudun joukkoliikenteen alennus- ja vapaalippu-
jen myöntämisperusteet. Perusteet ja alennusprosentit ovat yhtenäiset 
kaikissa HSL -kunnissa. Alennukseen oikeutettuja on nykyisin noin 60 
000 opiskelijaa. Toivomusponnen toteuttaminen kaksinkertaistaisi 
HSL:n mukaan opiskelija-alennukseen oikeutettujen määrän, jos kaikki 
HSL-alueella opiskelevat ja oppisopimusopiskelijat saisivat alennuksen.

Mikäli alennus myönnettäisiin kaikille 30 vuotta täyttäneille ja sitä van-
hemmille opiskelijoille sekä oppisopimuskoulutuksen piirissä oleville, 
olisi kokonaiskustannuslisäys noin 32,0 milj. euroa. Tästä Helsingin 
osuus olisi noin 17,2 milj. euroa.

Kustannusvaikutus on tehdyn arviolaskelman perusteella huomattava. 
Lipputulojen pieneneminen jouduttaisiin kattamaan lisäämällä jäsen-
kuntien rahoitettavia kuntaosuuksia, nostamalla muiden matkustajien 
lippujen hintoja tai karsimalla liikenteen tarjontaa. Alennukseen oikeu-
tettujen joukon laajentaminen nykyisestä ei ole perusteltua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HSL:n lausunto 7.6.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.05.2017 § 244

HEL 2017-002669 T 00 00 03

Hankenumero 5264_114

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon:

Toimialueellaan noudatettavasta joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjes-
telmästä päättää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). Kau-
punki voi pyytää HSL:ltä arvion opiskelija-alennuksen laajentamisen ai-
heuttamasta kustannusvaikutuksesta.

Uutta tariffijärjestelmää valmistellessaan HSL on pyrkinyt yhtenäiseen 
ja koko seudulla samoilla periaatteilla toimivaan lippujärjestelmään. Tä-
mä koskee myös opiskelijoiden ja muiden erityisryhmien alennusperus-
teita.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi


