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HSL:n hallitukselle 

Kannanotto HSL:n matkalippujen hinnoitteluesitykseen vuodelle 2021

HSL:n esityksessä on, eläkeläisten kannalta, hyviä selityksiä mutta myös vakava 
heikennys. HEJ ry paheksuu sitä, että muutosehdotuksista ei ole keskusteltu 
eläkeläisjärjestöjen kanssa.
Myönteistä on 45% alennus kausilippuihin 70 vuotta täyttäneille. Monet eläkeläiset tulevat 
varmasti ottamaan käyttöön tarjotun lippuvaihtoehdon. Tämä koskee erityisesti aktiivisia 
eläkeläisiä, joille tarpeellisia tai jopa välttämättömiä (esim. terveyden seuranta/mittaukset) 
matkoja kertyy kuukaudessa vähintään 13 matkaa.
Näiden eläkeläisten osalta tarve käyttää nk. kertalippuja vähenee oleellisesti tai saattaa 
jopa poistua.
Kertalipun alennuksen poistaminen on kuitenkin selkeä heikennys palveluvalikoimaan.
Eläkeläiset ovat, kenties enemmän kuin muut ryhmät, vähentäneet julkisen liikenteen 
käyttöä ja matkustamista näin Korona-aikoina.
Tämä johtuu sekä viranomaisten tiukasta ohjauksesta sekä oman terveyden vaalimisen 
tarpeesta ja halusta. Muita syitä on esim. palvelukeskustoiminnan päättyminen, 
terveydenhuollon toimintojen tarjonnan kaventuminen (hoitovaje) sekä harrastus-, 
kulttuuri- ja virkistystoiminnan lähes täydellinen keskeytyminen.
Eri matkustajaryhmien matkojen määrän muutoksia Korona-aikaena ei tule käyttää 
arvioinneissa tulevassa toteutumassa. Ainoa varma asia on, että kaikkien ryhmien 
matkustus on vähentynyt.
Todennäköistä on myös, että eläkeläiset arvioivat yleisestikin matkustustarpeensa 
kriittisemmin kuin muut käyttäjäryhmät ja tekevät vain erittäin tarpeellisiksi tai 
välttämättömiksi kokemiaan matkoja.

Pienituloisimmat, joutuvat kuitenkin tarkoin arvioimaan varjojensa riittävyyden edes 
kertalippujen maksamiseen, kun ovat jo säästäneet ruoka- ja lääkemenoistaan. Heille 
kertalipun alennus on todella merkittävä.
HSL esityksessään väittää, että kertalippujen hinta pysyy ennallaan. Tosiasia on, 
että esitys voi nostaa pienituloisen eläkeläisen kertalipun hintaa jopa 100%.
Hintaesityksessä vedotaan pääkaupunkiseudun vanhuusneuvostojen esitykseen siitä, että 
HSL tarjoaisi senioreille kokoaikaisen alennuksen. Vanhusneuvostot eivät esittäneet siis 
alennuksen poistamista kertalipusta.
Alennettu kertalippu on todella merkittävä pienituloiselle eläkeläiselle. Alennus tulisikin 
saada siihen kokoaikaisesti, kuten vanhusneuvostotkin esittivät. Erinomainen täydennys 
siihen toki on alennuksen vieminen myös kausilippuihin.

HEJ esittää, että hintaesitystä muutetaan siten, että seniorialennus säilytetään 
kertalipuissa ja alennus on kokoaikainen.
Tulevista muutossuunnitelmista pitää etukäteen informoida eläkeläisjärjestöjä ja käydä 
niiden kanssa keskusteluja.
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