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§ 369
Valtuutettu Pentti Arajärven aloite koskien joukkoliikenteen kehit-
tämistä maksuttomaksi

HEL 2021-006117 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 19.05.2021 Arajärvi Pentti Joukkoliikenteen kehittäminen 
maksuttomaksi

2 HKL_2008_D_1_Maksuttoman_joukkoliikenteen_vaikutuksista_Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pentti Arajärvi ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin kaupunginhallitus:

 selvittää maksuttomaan joukkoliikenteeseen siirtymisen vaikutukset 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja tulonjaon kannalta,

 selvittää erikseen 65 vuotta täyttäneiden ja alaikäisten maksutto-
man joukkoliikenteen merkityksen ja vaikutukset,

 käynnistää muiden HSL-kuntien kanssa tarvittavat selvitykset ja 
neuvottelut aloitteen toteuttamiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että tutkimusten mukaan maksuton joukkolii-
kenne voi alussa tuottaa sellaisia hyötyjä, joilla sitä usein perustellaan. 
Joukkoliikenteen käyttö lisääntyy, jolloin sen tarjontaa lisätään kysyntää 
vastaavasti. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa, ja henkilöau-
tomatkat sekä liikenteen päästöt ja energiankulutus vähenevät.
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Pidemmällä aikavälillä maksuttoman joukkoliikenteen arvioidaan kui-
tenkin johtavan yhteyskuntataloudellisesti epäedulliseen kehitykseen, 
sillä liikkumisen hinnan aleneminen houkuttelee muuttamaan kauem-
mas palveluista. Yhdyskuntarakenteen hajautumisen arvioidaan lisää-
vän autonkäyttötarvetta ja auton omistusta. Siirtymä joukkoliikenteen 
käyttöön tulisi pääsääntöisesti lyhyistä jalan tai polkupyörällä kuljetuista 
matkoista, jotka olisivat energiatalouden ja terveysvaikutusten kannalta 
suotuisia liikkumismuotoja.

Tutkimusten mukaan joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan 
tehokkaimmin parantamalla palvelutasoa. Matkustaja arvioi joukkolii-
kenteen palvelutasoa ja kilpailukykyä kokonaisuutena, johon vaikutta-
vat useat eri tekijät, kuten aikataulujen ja reittien sopivuus, matkaketjun 
sujuvuus, pysäkkien ja terminaalien laatu, matkalippujen hankinnan 
helppous ja hinnat, matkustajainformaatio kokonaisuudessaan, kalus-
ton siisteys ja kunto, mukavuus ja turvallisuus, liikennehenkilökunnan 
toiminta, terminaalit ja vaihtopaikat sekä liityntäpysäköintijärjestelyt. 
Hinnan merkitys autoilijalle on kulkutavan valinnassa pieni.

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunnossa todetun mukaisesti mak-
suttoman joukkoliikenteen mahdollisuuksia selvitettiin Helsingin kau-
pungin liikennelaitoksen (HKL) toimesta vuonna 2008. Vaikka maan-
käyttö ja liikennejärjestelmä ovat muuttuneet vuodesta 2008, selvityk-
sen johtopäätökset ovat edelleen relevantteja. Selvitys on asian liittee-
nä. Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausun-
toon ja toteaa, että lisäselvitysten tekeminen maksuttomasta joukkolii-
kenteestä tai alennusryhmien laajentamisesta ei ole tarpeellista.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen 
järjestämisestä Helsingissä. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimia-
lueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän. 
Päätökset lippulajeista ja lippujen hinnoista kuuluvat HSL:n toimival-
taan.

HSL:n lausunnon mukaan maksuttomana joukkoliikenteen kysynnän 
kasvu aiheuttaisi arviolta 127 milj. euron lisäkustannuksen, jos palvelu-
tasoa ei heikennettäisi. Tämän johdosta HSL-kuntayhtymän jäsenkun-
tien tulisi lisätä joukkoliikenteeseen kohdennettua tukea siten, että se 
kattaa maksuttomuudesta aiheutuvat lipputulomenetykset sekä kasva-
neesta kysynnästä aiheutuvan liikenteen lisäyksen kustannukset.

HSL:n lausunnon mukaan maksuttomuus aiheuttaisi alaikäisten osalta 
n. 20 milj. euron ja 65 vuotta täyttäneiden osalta alustavan arvion mu-
kaan n. 23 milj. euron lipputulomenetyksen vuoden 2021 ennusteesta 
laskettuna. Yhteensä menetys olisi n. 43 milj. euroa. Koronapandemian 
väistyessä ja lipputulokertymän elpyessä, sekä väestön edelleen ikään-
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tyessä menetykset tulisivat kasvamaan vuosittain. Pandemiaa edeltä-
vään lipputulokertymään suhteutettuna menetykset olisivat n. 71 milj. 
euroa. 

HSL-alueen kunnat ovat sopineet, että kuntaosuuksilla katetaan koko-
naiskustannuksista enintään 50 %, jolloin joukkoliikenteen käyttäjät 
maksavat puolet kustannuksista lippumaksuina. Kaupunginhallitus pi-
tää perusteltuna, että kunnat voisivat kattaa suuremman osan joukkolii-
kenteen kustannuksista. Kaupunkistrategian mukaisesti joukkoliiken-
teen lippuhinnat tulee pitää kohtuullisina. Samaan aikaan on tärkeää, 
että Helsinki edistää erityisryhmien, kuten senioreiden ja opiskelijoiden 
lippualennuksia.

Kaupunginhallitus toteaa, että joukkoliikenteen kehittäminen maksut-
tomaksi ei ole pitkällä tähtäimellä yhteiskuntataloudellisesti tarkoituk-
senmukaista.

Lisäksi kaupunginhallitus toistaa aiemman kantansa siitä, että HSL:n 
tulee edelleen jatkaa lipputuotteiden kehittämistä ja hinnoittelun sel-
keyttämistä. Tavoitteena on selvitysten kautta löytää malli, jonka kus-
tannusvaikutukset eivät ole mittavat ja jonka vaikutus kestävien kulku-
muotojen käyttöön on kokonaisuutena positiivinen. Näillä reunaehdoilla 
tavoitteena tulee olla yhden vyöhykkeen kertalipun käyttöönotto A-, B- 
ja C-vyöhykkeillä.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan, liikenneliikelaitok-
sen johtokunnan sekä HSL:n lausunnot. HSL:n lausunto on liitteenä. 
Aloitevastaus on annettujen lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 19.05.2021 Arajärvi Pentti Joukkoliikenteen kehittäminen 
maksuttomaksi

2 HKL_2008_D_1_Maksuttoman_joukkoliikenteen_vaikutuksista_Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 851

HEL 2021-006117 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

15.11.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Elisa Gebhardin ensimmäinen vastaehdotus:
(Lisäys kappaleen 10 jälkeen) 

HSL-alueen kunnat ovat sopineet, että kuntaosuuksilla katetaan koko-
naiskustannuksista enintään 50 %, jolloin joukkoliikenteen käyttäjät 
maksavat puolet kustannuksista lippumaksuina. Kaupunginhallitus pi-
tää perusteltuna, että kunnat voisivat kattaa suuremman osan joukkolii-
kenteen kustannuksista. Kaupunkistrategian mukaisesti joukkoliiken-
teen lippuhinnat tulee pitää kohtuullisina. Samaan aikaan on tärkeää, 
että Helsinki edistää erityisryhmien, kuten senioreiden ja opiskelijoiden 
lippualennuksia.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisätään uusi kappale ennen kappaletta 12:

"Lisäksi kaupunginhallitus toistaa aiemman kantansa siitä, että HSL:n 
tulee edelleen jatkaa lipputuotteiden kehittämistä ja hinnoittelun sel-
keyttämistä. Tavoitteena on selvitysten kautta löytää malli, jonka kus-
tannusvaikutukset eivät ole mittavat ja jonka vaikutus kestävien kulku-
muotojen käyttöön on kokonaisuutena positiivinen. Näillä reunaehdoilla 
tavoitteena tulee olla yhden vyöhykkeen kertalipun käyttöönotto A-, B- 
ja C-vyöhykkeillä."

Kannattaja: Sari Sarkomaa

Elisa Gebhardin toinen vastaehdotus: 
Poistetaan lause: Kaupunginhallitus toteaa, että joukkoliikenteen kehit-
täminen maksuttomaksi ei ole pitkällä tähtäimellä yhteiskuntataloudelli-
sesti tarkoituksenmukaista.

Korvataan seuraavalla:
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HSL voisi koronapandemian väistyttyä myös toteuttaa maksuttomia ko-
keilujaksoja, joiden avulla voitaisiin selvittää, mikä merkitys lipun hin-
nalla on ihmisten kulkutapoihin.

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Elisa Gebhardin ensimmäinen vastaehdotuksen mukaisesti 
muutettuna

Jaa-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, 
Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Tuomas Rantanen, 
Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Elisa Gebhardin en-
simmäisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 8 
- 7. 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin vastaedotuksen mukaisesti muutettuna. 

Jaa-äänet: 1
Juhana Vartiainen

Ei-äänet: 14
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, 
Minja Koskela, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, 
Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, 
Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Daniel Sazonovin 
vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 14 - 1. 

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Elisa Gebhardin toisen vastaehdotuksen mukaisesti muu-
tettuna. 

Jaa-äänet: 11
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
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Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, 
Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 4
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Nasima Razmyar

Kaupunginhallitus hylkäsi tässä äänestyksessä Elisa Gebhardin toisen 
vastaehdotuksen äänin 11 – 4.

Kolmen suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi Eli-
sa Gebhardin ensimmäisen vastaehdotuksen ja Daniel Sazonovin vas-
taehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

08.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.10.2021 § 540

HEL 2021-006117 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen 
järjestämisestä Helsingissä ja kahdeksassa muussa kunnassa Helsin-
gin seudulla. Nämä 9 kuntaa muodostavat HSL-alueen. Tehtäväänsä 
liittyen HSL hyväksyy toimialueellaan noudatettavan joukkoliikenteen 
taksa- ja lippujärjestelmän. Päätökset lippulajeista, alennusryhmistä ja 
lippujen hinnoista kuuluvat HSL:n toimivaltaan.

Nykyisin lippuja alennushintaan saavat HSL-alueella vakituisesti asuvat 
opiskelijat, lapset (7-17 vuotta), 70 vuotta täyttäneet ja Kelan maksa-
maa kansaneläkettä, takuueläkettä tai määräaikaista työkyvyttömyyse-
läkettä saavat. Lasten ja Kelan tukia saavien alennuksen määrä on 50 
prosenttia aikuisten lipun hinnasta. Opiskelijoiden ja 70 vuotta täyttä-
neiden alennusprosentti on 45 %. Myös liikuntarajoitteiset saavat tietyin 
edellytyksin 50 %:n alennuksen. Koska HSL:n joukkoliikenteen kustan-
nuksista noin puolet katetaan kuntien verovaroista, on alennuslippujen 
hinnassa subventiota yhteensä noin 72,5 % tai 75 %. Maksuttomasti 
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matkustamaan pääsevät alle 7-vuotiaat, alle 7-vuotiasta lasta rattaissa, 
vaunuissa tai pyörätuolissa kuljettava henkilö, pyörätuolia käyttävät, 
saattajat, joiden saatettavalla on Oikeus saattajaan -kantakortti ja voi-
massa oleva lippu tai oikeus matkustaa ilman lippuaa. Lisäksi enintään 
30 hengen oppilasryhmillä on oikeus matkustaa ilman lippua HSL-
alueella sijaitsevasta oppilaitoksesta, kun opettajalla on oppilasryhmän 
kantakortti. 

Maksuttoman joukkoliikenteen mahdollisuuksia Helsingissä on viimeksi 
laajemmin selvitetty vuonna 2008. Tuolloin Helsingin Kaupungin Lii-
kennelaitos teki kaupunginvaltuuston edellyttämän selvityksen maksut-
toman joukkoliikenteen vaikutuksista Helsingissä. Työssä selvitettiin 
maksuttoman joukkoliikenteen vaikutuksia liikkumistottumuksiin, yksi-
tyisautoiluun, liikenteen päästöihin ja energiankulutukseen, joukkolii-
kenteen hoitoon ja sen kilpailukykyyn sekä kokonaisrahoitustarpee-
seen. 

Vaikka maankäyttö ja liikennejärjestelmä ovat muuttuneet vuodesta 
2008, selvityksen johtopäätökset ovat edelleen relevantteja. Selvityk-
sen mukaan joukkoliikenteen hinnan merkitys on autoilijalle kulkutavan 
valinnassa pieni. Joukkoliikenteen maksuttomuus Helsingissä lisäsi 
vuoden 2008 selvityksessä joukkoliikennematkoja noin kolmanneksella. 
Lisäys merkitsi tuolloin noin 150 000 uutta joukkoliikennematkaa arki-
vuorokaudessa. Tämä siirtymä tuli pääosin lyhyistä jalan tai polkupyö-
rällä kuljetuista matkoista, jotka ovat energiatalouden ja terveysvaiku-
tusten kannalta suotuisia liikkumismuotoja. Henkilöautoilu Helsingin 
alueella väheni noin 9 %, mikä vastaa 9 500 henkilöauton poistumista 
liikenteestä.

Matkustajamäärien kasvu edellyttäisi vuoromäärien lisäämistä, jolloin 
joukkoliikenteen palvelutaso entisestään paranisi. Maksuttomuuden 
haittana olisi erityisesti lyhyiden muutaman pysäkinvälin mittaisten 
matkojen merkittävä lisääntyminen, mikä hidastaisi joukkoliikennettä ja 
heikentäisi sen täsmällisyyttä. 

Selvityksen laatimisen ajankohtana Helsingin sisäisen joukkoliikenteen 
lipputulot olivat noin 112 miljoonaa euroa. Maksuton joukkoliikenne li-
säsi mallinnuksessa vuotuista rahoitustarvetta yli 140 miljoonalla eurol-
la pääasiassa menetettyjen lipputulojen ja kasvavien liikennöintikus-
tannusten seurauksena. Tarjonnan lisäystarpeen vuoksi liikennöintikus-
tannukset kasvoivat noin 26 %:lla eli 36 miljoonalla eurolla vuodessa. 

Joukkoliikenteen lipun hinnan alentaminen on useissa tutkimuksissa 
todettu yhteiskuntataloudellisesti edulliseksi, mutta maksuton joukkolii-
kenne ei ole tehokkuusoptimi. Yhteiskunnan resurssien käytön pitkän 
aikavälin tehokkuusoptimi on kansainvälisten tutkimusten mukaan noin 
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50–60 % lipun hinnan alentamisella nykyisestä hintatasosta. Pitkällä 
aikavälillä liikkumisen hinnan aleneminen voi johtaa yhdyskuntaraken-
teen hajautumiseen, mikä lisää autonkäyttötarvetta ja auton omistusta. 
Tämän jälkeen mm. yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset eivät enää 
tue kestäviä ja oikeudenmukaisia hinnoittelutavoitteita.

Eräs näkökulma maksuttomuuteen on, että joukkoliikennepalvelun ar-
vostuksen kannalta on tärkeää, että sillä on jokin hinta. Maksava asia-
kas on todennäköisesti motivoitunut valvomaan saamansa palvelun 
laatua. HSL onkin menestynyt kansainvälisissä asiakastyytyväisyyttä 
mittaavissa vertailuissa. 

Aiempiin selvityksiin viitaten kaupunkiympäristölautakunta ei pidä lisä-
selvitysten tekemistä maksuttomasta joukkoliikenteestä tai alennus-
ryhmien laajentamisesta tarpeellisena. Lippujen hinnoista päättäminen 
kuuluu HSL:n toimivaltaan. Kestävän liikkumisen houkuttelevuuden 
kannalta on kuitenkin tärkeää huolehtia, että joukkoliikenteen lippujen 
hinnat eivät merkittävästi nouse, erityisesti koronapandemian jälkeisen 
joukkoliikenteen elpymisen aikana.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 23.09.2021 § 144

HEL 2021-006117 T 00 00 03

Lausunto

Johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Pentti 
Arajärven valtuustoaloitteesta joukkoliikenteen kehittämisestä maksut-
tomaksi:

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) tehtävä on huolehtia 
metro-, raitio- ja lauttaliikenteen tuottamisesta pääkaupunkiseudulla 
sekä kaupunkipyörä- ja liityntäpysäköintipalveluita Helsingissä. HKL 
tuottaa omistajilleen ja tilaajilleen hyötyä kokonaisvaltaisena joukkolii-
kennepalvelujen tuottajana ja tavoitteena on, että arki HKL:n kanssa on 
helppoa. HKL:n tavoiteohjelmassa on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi 
HKL:n pyrkimys lisätä kestävien liikkumispalveluiden osuutta liikentees-
tä.
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Maksuttomasta joukkoliikenteestä päätöksen tekisi Helsingin seudun 
liikenne –kuntayhtymä (HSL), joka hyväksyy joukkoliikenteen taksa- ja 
lippujärjestelmän sekä lippujen hinnat. HSL:n hallitus käsitellyt alennus- 
ja vapaalippuetuja sekä oikeutta matkustaa ilman lippua mm. kokouk-
sissaan 10.12.2013, 16.6.2015, 30.10.2018, 29.10.2019 ja 27.10.2021.
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