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§ 393
V 3.5.2017, Valtuutettu Pilvi Torstin aloite maksuttomasta joukkolii-
kenteestä koululaisryhmille Suomi 100-juhlavuonna

HEL 2017-000742 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pilvi Tors-
tin ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Pilvi Torstin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pilvi Torsti ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että  kaupunki toteuttaa Helsingin vanhempainyhdistyksen ehdotuksen 
maksuttomasta joukkoliikenteestä koululaisryhmille Suomi 100-juhla-
vuoden kunniaksi. HELVARY ry:n esityksen mukaan ”Helsingin van-
hemmat HELVARY esittää, että Helsingin kaupunki lähtee toteutta-
maan ennakkoluulottomalla ja rohkealla tavalla perusopetuksen uutta 
opetussuunnitelmaa ja sallii Suomi 100 – juhlavuoden kunniaksi opetta-
jan johdolla matkustaville koululaisryhmille joukkoliikenteen maksutto-
man käytön kello 10 ja kello 15 välillä.”

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

Opetuslautakunnan lausunnossa todetaan mm., että koulujen mahdolli-
suudet hyödyntää kaupunkiympäristön monipuolista tarjontaa ovat riip-
puvaisia koulun sijainnista. Suurimpana rajoitteena ovat opintokäyntien 
matkakulut, jotka julkisella liikenteellä ovat 1,50 euroa/suunta/oppilas. 
Perusopetuksessa opiskelee noin 40 000 oppilasta, joista noin 7000:lle 
on myönnetty koulumatkaetuutena HSL:n koululaiskortti. Yksi opinto-
käynti kuukaudessa  koulujen työaikana aiheuttaisi vuositasolla noin 1 
milj. euron kulut kouluille. Maksuton joukkoliikenne koululaisille klo 10-
15 välillä tukisi uuden opetussuunnitelman mukaista toimintaa ja edis-
täisi oppilaiden kasvamista joukkoliikenteen käyttäjiksi.

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta toteaa lausunnossaan mm., että  
HKL:n tavoiteohjelmassa on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi HKL:n pyrki-
mys lisätä kestävien liikkumispalveluiden osuutta liikenteestä. Käsiteltä-
vänä olevan aloitteen toteutuminen tukisi koululaisten kasvamista jouk-
koliikennepalvelujen tottuneiksi käyttäjiksi ja siten lisäisi kestävien liik-
kumispalveluiden käyttämistä kaupungissa myös tulevaisuudessa. 

Maksuttoman joukkoliikenteen tarjoamisesta tai maksuttoman joukkolii-
kenteen mahdollisesta kampanjasta jollekin erityiselle ryhmälle päätök-
sen tekee HSL, joka hyväksyy joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestel-
män sekä lippujen hinnat. 

Helsingin seudun liikenteen antamassa lausunnossa todetaan mm., et-
tä HSL:n asiakkaista lähes 10 % on lapsia. Lastenlippujen alennuspro-
sentti on 50 ja niiden myynnin arvo on vuodessa yli 20 miljoonaa euroa. 
Koulumatkoja varten tarkoitettujen koululaislippujen myynti on yli 2 mil-
joonaa euroa. Kortit myöntää koululaisen kotikunta, jos koulumatka ylit-
tää tietyn rajan. Pääperiaatteena on, että kaikilla matkustajilla on voi-
massa oleva matkalippu. HSL:n hallitus on vuonna 2015 päättänyt eri-
tyisryhmien oikeudesta liputtomaan matkustamiseen uudessa vuonna 
2018 käyttöön otettavassa vyöhykemallissa. HSL:n hallitus ei ole päät-
tänyt koululaisryhmien maksuttomista joukkoliikennematkoista. Maksut-
tomien joukkoliikennematkojen myöntäminen pelkästään helsinkiläisille 
koululaisryhmille ei ole mahdollista, koska lippujen hinnoittelu- ja myön-
tämisperusteet tulee olla samat eri jäsenkunnissa. HSL ei voi myöntää 
erilaisia kokeiluja yhden jäsenkunnan alueella.

Esittelijä toteaa, että koulut tekevät retkiä, jolloin koulu maksaa matkali-
put. Joukkoliikenteen käytön lisääminen on kaupungin strategiaohjel-
man mukaista.  Lippu- ja taksajärjestelmästä päättäminen kuuluu kui-
tenkin HSL:lle, joka ei pidä mahdollisena aloitteen mukaisen ehdotuk-
sen toteuttamista Helsingin koululaisille. 

Esittelijä
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apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Kv 18.1.2017 koululaisryhmien maksuton joukkoliikenne.pdf
2 Helsingin seudun liikenne_lausunto.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 07.03.2017 § 32

HEL 2017-000742 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelmissa oppiminen ja 
oppimisympäristö laajenevat perinteisen luokkahuoneen ja kouluraken-
nuksen ulkopuolelle. Oppimista tapahtuu kaikkialla ja koko kaupunki on 
oppimisympäristönä. 

Koulujen mahdollisuudet hyödyntää Helsingin kaupunkiympäristön mo-
nipuolista tarjontaa ovat riippuvaisia koulun sijainnista. Suurimpana ra-
joitteena ovat opintokäyntien matkakulut, jotka julkisella liikenteellä ovat 
1,50 euroa/suunta/oppilas. Suomen- ja ruotsinkielisessä perusopetuk-
sessa opiskelee yhteensä n. 40 000 oppilasta, joista reilulle 7 000:lle 
on myönnetty koulumatkaetuutena HSL:n koululaiskortti. Yksi opinto-
käynti kuukaudessa koulujen työaikana aiheuttaisi näin vuositasolla yh-
teensä noin 1 milj. euron kulut kouluille.

Maksuton joukkoliikenne koululaisille klo 10-15 välillä tukee uuden ope-
tussuunnitelman mukaista toimintaa ja turvaa oppilaille tasavertaiset, 
koulun sijainnista riippumattomat mahdollisuudet hyödyntää Helsingin 
monipuolista kaupunkiympäristöä ja kulttuuritarjontaa. Lisäksi myöntei-
nen kokemus joukkoliikenteen käytöstä koulupäivän aikana vahvistaa 
ekologisesti kestävää liikkumistottumusta ja edistää oppilaiden kasva-
mista joukkoliikenteen käyttäjiksi. Joukkoliikenteen käytön lisääminen 
on Helsingin kaupungin strategiaohjelman mukaista.
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Käsittely

07.03.2017 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Marjo Kyllönen, vs. linjanjohtaja, puhelin: 310 86274

marjo.kyllonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.02.2017 § 22

HEL 2017-000742 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausun-
non kaupunginhallitukselle koskien Pilvi Torstin valtuustoaloitteeseen 
valtuustoaloitetta selvittää mahdollisuudet toteuttaa maksuton joukkolii-
kenne koululaisryhmille Suomi 100 -juhlavuonna.

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen tehtävä on huolehtia metro-, rai-
tio- ja lauttaliikenteen tuottamisesta pääkaupunkiseudulla. HKL tuottaa 
omistajilleen ja tilaajilleen hyötyä kokonaisvaltaisena joukkoliikennepal-
velujen tuottajana ja tavoitteena on, että arki HKL:n kanssa on helppoa. 
HKL:n tavoiteohjelmassa on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi HKL:n pyrki-
mys lisätä kestävien liikkumispalveluiden osuutta liikenteestä. Käsiteltä-
vänä olevan aloitteen toteutuminen tukisi koululaisten kasvamista jouk-
koliikennepalvelujen tottuneiksi käyttäjiksi ja siten lisäisi kestävien liik-
kumispalveluiden käyttämistä kaupungissa myös tulevaisuudessa. 

Mikäli koululaisryhmien ilmaiset matkat ajoitettaisiin aloitteen mukaises-
ti ruuhka-aikojen ulkopuolelle, sillä voisi olla myönteistä vaikutusta jouk-
koliikennematkojen sujuvuuden kannalta. Lisäksi HSL-kuntien kokonai-
sedun kannalta järjestelystä olisi se hyöty, että kouluilla olisi enemmän 
mahdollisuuksia hyödyntää opetustyössään HSL-alueen koululaisille il-
maista kulttuuritarjontaa. 

Maksuttoman joukkoliikenteen tarjoamisesta tai maksuttoman joukkolii-
kenteen mahdollisesta kampanjasta jollekin erityiselle ryhmälle päätök-
sen tekee HSL, joka hyväksyy joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestel-
män sekä lippujen hinnat. HSL:n hallitus on tarkemmin 10.12.2013 hy-
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väksymässä päätöksessään kuvannut erityisryhmien alennus- ja va-
paalippuetuja sekä oikeutta matkustaa ilman lippua. Myöhemmin tätä 
päätöstä on tarkennettu muun muassa 25.10.2016 HSL:n hallitukses-
sa.

Käsittely

16.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus: Sinikka Vepsä 
Lisätään lausunnon 2. kappaleen jälkeen:

HKL:n tavoiteohjelmassa on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi HKL:n pyrki-
mys lisätä kestävien liikkumispalveluiden osuutta liikenteessä. Käsitel-
tävänä olevan aloitteen toteutuminen tukisi koululaisten kasvamista 
joukkoliikennepalveluiden tottuneiksi käyttäjiksi. Suomi 100-juhlavuo-
den kunniaksi olisi syytä harkita laajempia maksuttomia joukkoliikenne-
palveluita lapsille ja alle 16-vuotiaille nuorille. Maksuton joukkoliikenne 
olisi tärkeä tälle ryhmälle ja vähentäisi eriarvoistumista, syrjäytymisvaa-
raa ja mahdollisuutta liikkua harrastuksiin. Suomi 100-juhlavuoden kun-
niaksi olisi harkittava myös maksuttoman joukkoliikennepalvelun tarjoa-
mista yli 70-vuotiaille eläkeläisille ja vammaisille. Tällä maksuttomalla 
joukkoliikenteellä olisi merkittävä vaikutus ikäihmisten toimintakyvyn 
säilymiselle ja edistämiselle. Tämän päivän ikäihmiset ovat mahdollis-
taneet meille tämän päivän Suomen.

Kannattaja: Stefan Loman

Vastaehdotus: Tuomas Rantanen
Lisätään lausunnon 2. kappaleen jälkeen:

Mikäli koululaisryhmien ilmaiset matkat ajoitettaisiin aloitteen mukaises-
ti ruuhka-aikojen ulkopuolelle, sillä voisi olla myönteistä vaikutusta jouk-
koliikennematkojen sujuvuuden kannalta. Lisäksi HSL-kuntien kokonai-
sedun kannalta järjestelystä olisi se hyöty, että kouluilla olisi enemmän 
mahdollisuuksia hyödyntää opetustyössään HSL-alueen koululaisille il-
maista kulttuuritarjontaa. 

Kannattaja: Kari Kälviä

Äänestys 1:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Sinikka Vepsä

JAA: 6, EI: 2, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
JAA: Kari Kälviä, Sakari Oka, Tuomas Rantanen, Riina Simonen, Mar-
jaana Syrjälä, Lilja Tamminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2017 6 (6)
Kaupunginhallitus

Sj/7
18.04.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

EI: Stefan Loman, Sinikka Vepsä 
Poissa: Kimmo Kokkila

Äänestys 2: 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Tuomas Rantanen

JAA: 2, EI: 6, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
JAA: Sakari Oka, Sinikka Vepsä
EI: Kari Kälviä, Stefan Loman, Tuomas Rantanen, Riina Simonen, Mar-
jaana Syrjälä, Lilja Tamminen
Poissa: Kimmo Kokkila

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Markus Keisala, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi


