
”Ei me haluta pahoja olla” 

Teksti: Laura Korpikunnas 

Helsingin seudun liikenne eli HSL kuljettaa kaupunkilaisia kätevästi ja edullisesti. 

Julkisilla pääsee lähes joka paikkaan, ja matkakortitkin voi ladata helposti vaikkapa 

kioskilla. Mutta entä ulkopaikkakuntalaiset? Pääkaupunkiseudulle tulee päivittäin 

paljon opiskelijoita ja muita työmatkalaisia kehyskunnista, kuten Vihdistä, Sipoosta ja 

Järvenpäästä. He eivät saa päivittäisistä matkoistaan mitään alennuksia. Esimerkiksi 

ulkopaikkakunnilta tulevat, yli 17-vuotiaat opiskelijat joutuvat maksamaan lipuistaan 

aikuisten hinnan, joka on n. 70 euroa kuukaudessa. Siis hetkinen? Sehän on yli puolet 

enemmän kuin sisäisten ja seutulippujen opiskelijahinta! Mikä ihmeen perustelu on 

tämän takana? Kysytäänpä vastausta HSL:n johtavalta tariffisuunnittelijalta Jarmo 

Riikoselta, joka vastaa matkalippujen hinnoittelusta. 

  ”Niin, nämä kunnat eivät ole halunneet osallistua järjestelmämme rahoitukseen,  

eivätkä siksi ole osa HSL:n ostoaluetta”, Riikonen selittää. ”Tämähän toimii 

oikeudenmukaisuusperiaatteella. Seutukunnat rahoittavat vain omien kuntalaistensa 

matkat.” Mutta eivätkö opiskelijat kuitenkin voisi saada matkoihinsa jotakin tukea? 

”Hehän maksavat normaalin aikuisten hinnan, eivätkä ulkopaikkakuntalaisen hintaa”, 

Riikonen puolustautuu. ”Meillä on esimerkiksi VR:n kanssa näitä yhteistyölippuja, 

jolloin asiakas ei joudu maksamaan kortistaan ulkopaikkakuntalisää.” ”Ja emmehän me 

mikään sosiaalitoimisto ole”, hän naurahtaa. ”Uusi matkakorttijärjestelmä on tulossa 

vuonna 2014, ja teemme parhaillaan teknisiä muutoksia. Alennusryhmäthän 

määräytyvät tällä hetkellä pääasiassa sosiaalisin perustein, että ehkä tähän asiaan on 

luvassa joitakin muutoksia”, hän vihjaa.  

 



Lippujen korkea hinta ei ole ulkopaikkakuntalaisen ainoa ongelma: pulmia ilmenee 

myös korttien lataamisessa. Arvoa käyttäessään ulkopaikkakunnilta tulevat voivat 

ladata korttinsa vain kuukauden ajaksi kerrallaan. ”Hetkinen, tässä hämää nyt hieman 

se, että tällaisia lataamisvaikeuksia ei pitäisi olla”, Riikonen sanoo yllättyneenä. ”Niin, 

oikeastaan ne johtuvat siitä, että näissä tapauksissa käytetään yleensä yhteistyölippuja. 

Eli silloinhan asia ei ole pelkästään meistä kiinni. HSL:n ostoalueeseen kuuluvilla 

asiakkailla on oikeus ladata korttinsa korkeintaan vuodeksi eteenpäin yhdellä kerralla, 

mutta ulkopaikkakuntalaisilla ei tätä oikeutta ole, sillä he luonnollisesti eivät kuulu 

ostoalueeseen”, Riikonen selittää. ”HSL toimii muutenkin ostoalueeseen kuuluvien 

hyväksi, ja tästä eivät taas sen ulkopuolella olevat hyödy. Tämä on tietenkin harmillista. 

Mutta ei me haluta pahoja olla”, hän sanoo ja hymyilee anteeksipyytelevästi. 


