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§ 47
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto toivomusponnesta, jossa 
kehotetaan selvittämään mahdollisuus valmistella 
yhdistelmälippujen käyttöönottoa

HEL 2011-010824 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan 
lausunnon:

Kulttuurikeskuksella on kulttuuritapahtumia enimmäkseen aluetaloissa, 
joihin on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Kulttuurikeskuksen tuottamien 
kulttuuripalveluiden lippujen hinnat ovat hinnoiltaan edullisia tai 
ilmaisia. Eri tapahtumien ja esitysten lippujen hinnat vaihtelevat 
tapauskohtaisesti, mikä hankaloittaisi yhdistelmälippujen hinnoittelua. 
Esimerkiksi muualla Euroopassa yhdistelmäliput kulttuuritapahtumien 
ja joukkoliikenteen kesken ovat yleensä kulttuurilaitoksiin, joiden 
pääsyliput ovat ympäri vuoden vakiohintaisia, kuten museoihin, jolloin 
hinnoittelu on yhdenmukaista. Kulttuurikeskuksen runsaslukuisten 
tapahtumien osalta, jotka sisältävät yksittäisten järjestäjien tilaisuuksia, 
yhdistelmälippujärjestelmän hallinnointikustannukset saattaisivat 
nousta suuremmaksi kuin sen tuomat mahdolliset edut, eikä se näin 
ollen olisi tarkoituksenmukainen. Kulttuurikeskus ei järjestä aloitteessa 
mainittuja messutapahtumia.

Yhdistelmäliput ovat suunnattu lähinnä turisteille ja 
ulkopaikkakuntalaisille. Helsingissä on jo käytössä ko. kohderyhmille 
suunnattu Helsinki-kortti. Kortin lunastamalla saa rajoittamattoman 
matkustusoikeuden Helsingin alueen joukkoliikennevälineissä, ilmaisen 
sisäänpääsyn suosituimpiin matkakohteisiin ja museoihin sekä paljon 
muita etuja. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta ei katso ehdotetun yhdistelmälipun 
käyttöönoton olevan kulttuurikeskuksen osalta tarkoituksenmukaista.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Miska Toiviainen, suunnittelija, puhelin: 310 37012

miska.toiviainen(a)hel.fi
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Päätösehdotus

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättänee antaa asiasta seuraavan 
lausunnon:

Kulttuurikeskuksella on kulttuuritapahtumia enimmäkseen aluetaloissa, 
joihin on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Kulttuurikeskuksen tuottamien 
kulttuuripalveluiden lippujen hinnat ovat hinnoiltaan edullisia tai 
ilmaisia. Eri tapahtumien ja esitysten lippujen hinnat vaihtelevat 
tapauskohtaisesti, mikä hankaloittaisi yhdistelmälippujen hinnoittelua. 
Esimerkiksi muualla Euroopassa yhdistelmäliput kulttuuritapahtumien 
ja joukkoliikenteen kesken ovat yleensä kulttuurilaitoksiin, joiden 
pääsyliput ovat ympäri vuoden vakiohintaisia, kuten museoihin, jolloin 
hinnoittelu on yhdenmukaista. Kulttuurikeskuksen runsaslukuisten 
tapahtumien osalta, jotka sisältävät yksittäisten järjestäjien tilaisuuksia, 
yhdistelmälippujärjestelmän hallinnointikustannukset saattaisivat 
nousta suuremmaksi kuin sen tuomat mahdolliset edut, eikä se näin 
ollen olisi tarkoituksenmukainen. Kulttuurikeskus ei järjestä aloitteessa 
mainittuja messutapahtumia.

Yhdistelmäliput ovat suunnattu lähinnä turisteille ja 
ulkopaikkakuntalaisille. Helsingissä on jo käytössä ko. kohderyhmille 
suunnattu Helsinki-kortti. Kortin lunastamalla saa rajoittamattoman 
matkustusoikeuden Helsingin alueen joukkoliikennevälineissä, ilmaisen 
sisäänpääsyn suosituimpiin matkakohteisiin ja museoihin sekä paljon 
muita etuja. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta ei katso ehdotetun yhdistelmälipun 
käyttöönoton olevan kulttuurikeskuksen osalta tarkoituksenmukaista.

Esittelijä

Kaupungin hallintokeskus on pyytänyt kulttuuri- ja kirjastolautakuntaa 
antamaan kirjallisen lausunnon 31.3.2012 mennessä Outi Ojalan 
toivomusponnesta, jossa kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunkia 
selvittämään mahdollisuuden valmistella eri kulttuuri- ja 
messutapahtumien ja joukkoliikenteen yhdistelmälippujen 
käyttöönottoa.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Miska Toiviainen, suunnittelija, puhelin: 310 37012

miska.toiviainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ojalan toivomusponsi 6, Kvsto 14.12.2011 asia 3



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 3 (3)
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Kupo/Kultj/4
13.03.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4710 Kalevankatu 6 +358 9 3101060 0201256-6 FI3380001500500542
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kulttuuri@hel.fi http://kulttuuri.hel.fi/ +358 9 31037009 FI02012566


