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Valtuustoaloite julkisen liikenteen lipunhintojen alentamisesta määräaikaisen 
0% alvin johdosta

Helsinki on sitoutunut hiilineutraaliustavoitteeseen 2030 mennessä. Helsinki ei pääse valtuustostrate-
giassa asettamaansa hiilineutraalius 2030 mennessä -tavoitteeseen nykytoimilla, eli lisätoimia tarvi-
taan. Erityisesti liikenteen päästövähennystavoite ei ole toteutumassa nykytoimilla. Liikenteen päästö-
jä ei ole mahdollista laskea riittävästi ilman, että julkisen liikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkutapao-
suutta kasvatetaan niin, että yksityisautoilu vähenee. Niinpä kaupungin on aktiivisilla toimilla tehtävä 
pyöräily, kävely ja joukkoliikenne mahdollisimman halvaksi, saavutettavaksi ja helpoksi käyttää.

Marinin hallituksen budjettiriihessä valtion budjetiksi vuodelle 2023 päätettiin henkilökuljetusten arvon-
lisäveron poistamisesta tammi-huhtikuun 2023 ajaksi. Tämä tarkoittaa nollan prosentin arvonlisäveroa 
joukkoliikenteeseen. Jää joukkoliikennettä tuottavien tahojen vastuulle päättää, miten arvonlisäveron 
laskeminen nollaan otetaan huomioon lippujen hinnoissa. 

Korona kohteli joukkoliikenneyhtiöitä kovakouraisesti, HSL mukaan lukien. Tästä huolimatta on perus-
teltua, että Helsinki tekee työtä sen eteen, että arvonlisäveron määräaikainen laskeminen näkyy jouk-
koliikenteen lippujen hinnoissa ja lippujen hintoja voidaan alentaa. Tämä on paikallaan myös siksi, et-
tä talven 2023 ajaksi helsinkiläiset joutuvat yleisten elinkustannusten nousun vuoksi taloudellisesti tiu-
kemmalle esimerkiksi lämmityksen, sähkön ja ruuan hinnan nousun vuoksi. 

Joukkoliikenteen lipunhintojen alentaminen on tehokas tapa saada lisää ihmisiä käyttämään joukkolii-
kennettä. Tämä on välttämätöntä, jotta Helsinki voi saavuttaa tärkeän päästövähennystavoitteensa. 
Tämän lisäksi pääkaupunkiseudulla pystyttäisiin tehostamaan joitakin linjoja tai vuorovälejä, jos niille 
saataisiin lisää matkustajia. Näitä linjoja löytyy erityisesti HSL alueen raja-alueilta. Joukkoliikennettä 
voitaisiin siis paitsi halpuuttaa, myös parantaa. Samaan aikaan hinnanalennus auttaa helsinkiläisiä 
selviämään arjen kustannuksista, kun muu eläminen kallistuu. 

HSL kommentoi heinäkuisessa Ylen jutussa, että kannattaa kokeiluluontoista rajua lipun hinnan alen-
tamista, “mikäli maksaja vain vain löytyy”. Nyt maksaja on löytynyt.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki linjaa omalta osaltaan, että joukkoliikenteen ar-
vonlisäveron nollakuukaudet siirretään sellaisenaan hinnanalennuksina helsinkiläisten hyväksi.
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