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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen 
järjestämisestä Helsingissä ja kahdeksassa muussa HSL-alueen kun-
nassa. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimialueellaan noudatetta-
van joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän. Päätökset lippulajeista, 
alennusryhmistä ja lippujen hinnoista kuuluvat HSL:n toimivaltaan.

Keväällä 2019 käyttöön otetun uudistetun tariffijärjestelmän valmiste-
lussa HSL pyrki yhtenäiseen ja koko seudulla samoilla periaatteilla toi-
mivaan lippujärjestelmään. Tämä tavoite koski myös erityisryhmiä ja 
näiden ryhmien alennuksien ja maksuttomuuden perusteita. Mikäli jär-
jestelmään haluttaisiin kuntakohtaisia poikkeuksia, tulisi muutoksista 
sopia HSL:n ja sen jäsenkuntien yhteisellä päätöksellä.

Tariffijärjestelmän valmistelu tapahtui useassa vaiheessa yhteistyössä 
kuntien kanssa. Helsingin kaupunginhallitus antoi 11.5.2015 lausunnon 
erityisryhmien lipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa 
vyöhykemallissa. Kaupunginhallituksella ei tuolloin ollut huomautetta-
vaa rollaattoria käyttävien matkustajien kohteluun tai matkojen maksut-
tomuuteen. 

Rollaattorin kanssa liikkuvan matkustajan osalta käytännöt pysyivät 
ennallaan lippujärjestelmän uudistuksessa vuonna 2019. Kuten aloit-
teen tekijät aloitteessaan tuovat esille, bussissa rollaattorin kanssa liik-
kuvan keskiovesta kulkevan matkustajan ei tarvitse näyttää matkakortin 
kausilippua kortinlukijalle. Jos rollaattorin kanssa liikkuvan matkustajan 
ei ole ollut mahdollista hankkia lippua, ei tarkastustilanteessa peritä 
tarkastusmaksua, vaan tarkastaja auttaa lipun hankinnassa. Koronan 
myötä kuljettajien suorittama lipunmyynti liikennevälineissä on lopetet-
tu. Tähän liittyvästä kokeilusta jäi pysyvä ratkaisu.

Tällä hetkellä lähes 70 % HSL:n joukkoliikennematkoista tehdään avo-
rahastuksen piirissä olevissa liikennemuodoissa (juna, metro, raitio-
vaunu, runkolinjojen bussit). Näissä liikennevälineissä kortinlukijat löy-
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tyvät myös keskiovilta, jolloin turvallisuuteen liittyvää perustetta mak-
suttomuuteen ei synny.

HSL liikenteeseen saa lippuja alennettuun hintaan, jos on liikuntarajoit-
teinen tai eläkeläinen, joka saa kansaneläkettä tai takuueläkettä (-50 
%). Kaikki 70 vuotta täyttäneet voivat myös hankkia kausilipun alennet-
tuun hintaan (-45 %). Maksuttoman joukkoliikenteen laajentaminen 
koskemaan yhtä uutta erityisryhmää johtaisi lipputulojen pienenemi-
seen. Tästä seuraava alijäämä jouduttaisiin kattamaan lisäämällä jä-
senkuntien verovaroin rahoitettavia maksuosuuksia, nostamalla muiden 
matkustajien lippujen hintoja tai karsimalla liikenteen tarjontaa.

Kaupunkiympäristölautakunnan käsityksen mukaan HSL:n nykyisiä ta-
riffikäytäntöjä ei ole perusteita muuttaa laajentamalla maksuttomuutta 
rollaattoria käyttäviin asiakkaisiin. Lipunmyyntiä tullaan jatkossakin ke-
hittämään niin, että lippujen hankinta on entistä helpompaa.

Käsittely

16.08.2022 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Korvataan lausunnon viimeisen kappaleen ensimmäinen 
virke: "Kaupunkiympäristölautakunnan käsityksen mukaan HSL:n ny-
kyisiä tariffikäytäntöjä ei ole perusteita muuttaa laajentamalla maksut-
tomuutta rollaattoria käyttäviin asiakkaisiin" seuraavasti: "Maksutto-
muuden laajentaminen rollaattorin kanssa liikkuville matkustajille olisi 
kuitenkin asiakkaiden näkökulmasta nykyistä liikennevälinekohtaista 
järjestelyä selkeämpi ratkaisu. Kaupunkiympäristölautakunta esittää, 
että pidemmällä aikavälillä lippujärjestelmän seuraavan päivittämisen 
yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta laajentaa maksuttomuutta rollaat-
torin kanssa liikkuville".

Kannattaja: Tuomas Nevanlinna

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mia Haglundin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 8
Tarik Ahsanullah, Silja Borgarsdottir Sandelin, Atte Kaleva, Otso Kive-
käs, Otto Meri, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 5
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Sami Kuusela, Tuomas Nevanlin-
na, Amanda Pasanen
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen 
äänin 8 - 5.

09.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
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