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9 §
Valtuutettujen ja varavaltuutettujen matkakorttien kustannusten 
korvaaminen

HEL 2019-004651 T 00 01 00

Päätös

Hallintojohtaja päätti, että varsinaisille valtuutetuille sekä varavaltuute-
tuille valtuustokauden ensimmäiseen kokoukseen osallistumiseen jäl-
keiseltä ajalta korvataan AB- tai ABC-vyöhykkeelle matkustamiseen oi-
keuttavan matkakortin kustannukset. Matkakorttien kustannukset voi-
daan laskuttaa suoraan kaupungilta.

Matkakorttien kustannukset korvataan korkeintaan luottamustoimen 
ajalta siten, että kunkin valtuustokauden matkakorttien matkustusoi-
keus alkaa aikaisintaan vaalivuoden kesäkuun alusta ja päättyy vii-
meistään tätä seuraavan vaalivuoden kesäkuun loppuun mennessä. 
Kesken toimikauden päättyvän luottamustoimen osalta kustannukset 
korvataan korkeintaan sen kuukauden loppuun, jonka aikana ero luot-
tamustoimesta on myönnetty.

Päätöksen perustelut

HSL:n vyöhykeuudistuksen seurauksena Helsingin sisäinen matkakortti 
poistuu käytöstä. Helsingin seudun sisäiset matkakortit muuttuvat AB-
vyöhykkeen matkakorteiksi. AB-vyöhykkeeseen ei kuitenkaan jatkossa 
kuulu koko Helsinki.

Valtuutettujen käyttöön on tarkoitus hankkia ABC-vyöhykkeellä matkus-
tamiseen oikeuttava matkakortti, joka mahdollistaa luottamustoimen 
hoitamiseen liittyvän matkustamisen kokonaisuudessaan kaupungin 
alueella. Luottamushenkilö voi kuitenkin oman harkintansa mukaan ot-
taa käyttöön vain AB-vyöhykkeen matkakortin. Kaupunginvaltuusto on 
päättänyt luottamushenkilöiden matkustusoikeudesta.

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaan kaupunginval-
tuutetuille sekä kaupunginhallituksen jäsenille ja varajäsenille luovute-
taan valtuuston toimikaudeksi henkilökohtainen kaupungin alueella 
matkustamiseen oikeuttava julkisen liikenteen matkakortti korvaukseksi 
luottamustehtävän hoitamiseen liittyvien matkojen kustannuksista. Va-
ravaltuutetuille luovutetaan matkakortti hänen osallistuessa kuluvan 
toimikauden aikana ensimmäisen kerran valtuuston kokoukseen pää-
tösvaltaisena jäsenenä.
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Hallintosäännön 31 luvun 1 §:n mukaan tarkempia ohjeita menettelystä 
haettaessa korvauksia ja maksatuksessa antaa kaupunginkanslian hal-
lintojohtaja.

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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Matkakorttien käsittelijät


