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§ 158
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 
17.11.2015

HEL 2015-005297 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria 
edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 
yhtymäkokouksessa 17.11.2015. 

Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin edustajaa

- kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) hyväksyä talousarvion 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 
2016 - 2017 liitteen mukaisena

b) hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2016 seuraavasti:

Toimintamenot 654 165 000 euroa

Investointimenot 46 840 000 euroa

Kuntaosuudet 309 867 000 euroa

c) että vuonna 2016 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa 
kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta 
alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2015 
ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona 
käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden 
euribor-korkoa

d) että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2016 sekä

e) oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2016 pitkäaikaista lainaa 
enintään 35,0 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 10,0 milj. 
euroa.

f) aloittaa omistajakuntien väliset neuvottelut kuntaosuuksien tasosta, 
subventioasteesta ja infrakustannusten mahdollisesta uudelleen 
jakamisesta siten, että lipunhintojen korotustarve 
taloussuunnitelmakaudella pienenee.

- kannattamaan hallituksen esitystä antaa hallituksen selvitys 
tarkastuslautakunnan vuotta 2015 koskevan arviointikertomuksen 
johdosta (asia 4)
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- kannattamaan hallituksen esitystä hyväksyä Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymän hallintosäännön ja taloussääntö liitteen 
mukaisena

- kannattamaan hallituksen esitystä myöntää Ted Apterille eron 
hallituksen varajäsenen tehtävästä ulkomailla opiskelun vuoksi ja 
esitystä valita hallituksen toimikauden ajaksi Hennariikka Anderssonille 
varajäsenen (asia 6). 

Vielä konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa 
mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta 
yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu 17.11.2015
2 Esityslista 17.11.2015
3 HSL:n yhtymäkokouksen 17.11.2015 kokousasiakirjat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
HSL Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun kuntayhtymän perussopimuksen mukaan 
yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi vuodessa. 
Yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka 
käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa käsitellään 
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- talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet 
sisältävän toimintasuunnitelman hyväksyminen 

- hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten 
valinta 

- tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä 
kahden muun jäsenen ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta

- tilintarkastajan (JHTT) ja tarvittaessa varatilintarkastajan (JHTT) 
valinta.

Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymän 17.11.2015 pidettävän 
yhtymäkokouksen kutsu on liitteenä 1. esityslista liitteenä 2 ja 
kokousasiakirjat liitteenä 3. 

Vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa ja 2017 – 2018 
taloussuunnitelmaehdotuksessa kuntaosuudet ovat yhteensä 309,9 
milj. euroa (47,9 % HSL:n toimintatuloista). Helsingin kuntaosuus on 
raamin mukainen. Lipputulot on arvioitu 322,0 milj. euroksi vuonna 
2016. Infrakorvaukset ovat 99,2 milj. euroa (Helsingin osuus 72,6 milj. 
euroa).

HSL:n hallitus esittää aloitettavaksi neuvottelutkuntaosuuksien tasosta, 
subventioasteesta ja infrakustannusten mahdollisesta uudelleen 
jakamisesta siten, että lipunhintojen korotustarve 
taloussuunnitelmakaudella pienenee. Helsingin kaupungin 7.9.2015 
antamassa lausunnossa HSL:n alustavasta toiminta- ja 
taloussuunnitelmasta 2016 – 2018 edellytettiin, että HSL käynnistää 
kehitystyön subventioasteen määrittelemiseksi ja laskemiseksi.

Arviointikertomuksesta annettava lausunto käsittelee mm. HSL:n 
strategian toteutumista, infrakustannusten kattamista ja 
merkittävimpien hankkeiden ja uudistusten etenemistä.

Taloussäännön ja hallintosäännön tekniset tarkistukset liittyvät 
kuntalain muuttuneeseen pykälänumerointiin.

Hallituksen jäsenten valinta perussopimuksen mukaisesti vuoden 2016 
loppuun kestäväksi toimikaudeksi on käsitelty konsernijaostossa 
11.3.2012. Hallituksen varajäsen Ted Apter on pyytänyt eroa 
varajäsenyydestä, joten hänen tilalleen on valittava uusi varajäsen 
Hennariikka Anderssonille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
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Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu 17.11.2015
2 Esityslista 17.11.2015
3 HSL:n yhtymäkokouksen 17.11.2015 kokousasiakirjat

Otteet

Ote Otteen liitteet
HSL Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetty henkilö

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.05.2015 § 78

HEL 2015-005297 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa 
apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 26.5.2015 
klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa yhtiökokousedustajaa 

1.ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee seuraavan 
tarkastuslautakunnan ehdotukset tiedoksi:

a) tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti 
luovuttaa sen yhtymäkokoukselle

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous 
päättää merkitä 13.4.2015 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen 
vuodelta 2014 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 
2014 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden 
tilivuodelta 2014

3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen toimenpiteitä varten 
HSL:n hallitukselle
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4. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan 
selvityksen vuoden 2015 aikana toimenpiteistä, joihin 
arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty

5. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa tarkastuslautakuntaa 
jatkossa tuomaan arviointikertomuksen yhtymäkokouksen 
käsiteltäväksi yhdessä hallituksen arviointikertomuksesta antaman 
lausunnon kanssa.

6. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden ylijäämä 4 950 
724,53 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille 

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2014

b) HSL maksaa vuodelta 2014 korkoa kuntakohtaisesta 
kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 55 490,11 euroa, Helsingille 71 
984,35 euroa, Kauniaisille 2 154,67euroa, Keravalle 1 315,42 euroa, 
Sipoolle 3 939,66 euroa ja Vantaalle 69 792,11 euroa ja laskuttaa 
vastaavasti korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä 
Kirkkonummelta 1 716,87 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2015.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa yhtymäkokousedustajaa 
esittämään, että

a) yhtymäkokous kehottaa HSL:n hallitusta ottamaan toiminnassaan ja 
vuoden 2016 talousarvion valmistelussaan huomioon 
pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän 24.4.2015 hyväksymät 
omistajaohjauksen tavoitteet tälle valtuustokaudelle:

 Lipputuottojen kasvun oltava suhteellisesti vähintään 
kokonaiskustannusten kasvua vastaava

 Kuntaosuuksilla katetaan kokonaiskustannuksista enintään 50 %
 Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa koko HSL:n alueella
 Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi
 Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuosina 

2015 ja 2016, päätetään vuosittain
 Pidemmän aikavälin tariffipoliittisten linjausten laatiminen 

yhteistyössä kaupunkien kanssa vuoden 2015 loppuun 
mennessä HSL-alueen mahdollinen laajentuminen huomioon 
ottaen.

b) yhtymäkokous kehottaa HSL:n hallitusta raportoimaan 
yhtymäkokoukselle omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta.
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Vielä konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa 
mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta 
yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Käsittely

11.05.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösesityksen loppuun lisätään 
vielä seuraava:

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa yhtymäkokousedustajaa 
esittämään, että

a) yhtymäkokous kehottaa HSL:n hallitusta ottamaan toiminnassaan ja 
vuoden 2016 talousarvion valmistelussaan huomioon 
pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän 24.4.2015 hyväksymät 
omistajaohjauksen tavoitteet tälle valtuustokaudelle:

 Lipputuottojen kasvun oltava suhteellisesti vähintään 
kokonaiskustannusten kasvua vastaava

 Kuntaosuuksilla katetaan kokonaiskustannuksista enintään 50 %
 Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa koko HSL:n alueella
 Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi
 Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuosina 

2015 ja 2016, päätetään vuosittain
 Pidemmän aikavälin tariffipoliittisten linjausten laatiminen 

yhteistyössä kaupunkien kanssa vuoden 2015 loppuun 
mennessä HSL-alueen mahdollinen laajentuminen huomioon 
ottaen.

b) yhtymäkokous kehottaa HSL:n hallitusta raportoimaan 
yhtymäkokoukselle omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta.

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi


