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HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ 
 

Yhtymäkokouksen hyväksymä 15 päivänä marraskuuta 2016 

 
1 § Kuntayhtymä  
 

Kuntayhtymän nimi on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, ruotsik-
si Samkommunen Helsinforsregionens trafik. Kuntayhtymä käyttää toi-
minnassaan suomenkielistä lyhennettä HSL ja ruotsinkielistä lyhennettä 
HRT. 

Kuntayhtymä toimii pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkolii-
kennettä koskevasta yhteistoiminnasta annetun lain (829/2009) 3 §:ssä 
tarkoitettuna kuntayhtymänä perussopimuksessa mainitulla tavalla. 

 
2 § Hallitus 
 

Hallitus johtaa kuntayhtymän hallintoa ja taloutta sekä huolehtii kuntayh-
tymän toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta yhtymäkokouksen 
päätösten mukaisesti. 

Hallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädetty tai mää-
rätty muulle viranomaiselle. Hallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen 
lukuun ottamatta perussopimuksessa tai tässä johtosäännössä määrät-
tyjä tehtäviä. 

Hallitus, sen lisäksi mitä sen tehtävistä on perussopimuksessa, talous-
säännössä ja laissa säädetty,  

1 vastaa yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöön-
panosta ja laillisuuden valvonnasta; 

2 valmistelee kuntayhtymän talousarvion, taloussuunnitelman ja 
strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitel-
man taloussäännössä määrätyllä tavalla;  

3 päättää kuntayhtymän jäsenyydestä yhdistyksissä, säätiöissä ja 
muissa yhteisöissä; 

4 päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta;  

5 ottaa ja erottaa toimitusjohtajan ja osastojen johtajat sekä päät-
tää näiden palkkauksesta; 

6 päättää toimitusjohtajaa koskevien virka- ja työehtosopimusten 
sekä muiden sopimusten täytäntöönpanosta; 

7 päättää henkilöstöpoliittisista periaatteista; 

8 kumottu yhtymäkokouksen päätöksellä 12 § 25.11.2011 
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9 päättää osakkeiden ja osuuskuntien osuuksien ostamisesta, 
myymisestä ja vaihtamisesta sekä antaa kuntayhtymää yhtiöko-
kouksessa tai osuuskunnan kokouksessa edustavalle henkilölle 
tarvittavat menettelytapaohjeet; 

10 päättää kiinteän omaisuuden ja rakennusten ostamisesta ja 
myymisestä sekä vuokralle ottamisesta ja antamisesta sekä 
vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista 
asioista 

11 hyväksyy rakennuksia, rakennelmia ja laitteita sekä muita hank-
keita koskevat hankesuunnitelmat sekä vahvistaa rajat, joiden 
mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista; 

12 kumottu yhtymäkokouksen päätöksellä 12 § 25.11.2011 
 

13 antaa selityksen yhtymäkokouksen päätöstä koskevan valituk-
sen johdosta, jos hallitus katsoo voivansa yhtyä yhtymäkokouk-
sen päätöksen lopputulokseen; 

14 päättää lippujärjestelmän periaatteista, lippujen hinnoista sekä 
alennus- ja vapaalippujen myöntämisperusteista;  

15 päättää muiden maksujen perusteista ja palvelujen hinnoittelu-
perusteista;  

16 päättää liikennöintiehdoista ja liikenteen kilpailuttamisperiaatteis-
ta;  

17 päättää toimialueensa joukkoliikenteen palvelutarjonnan mää-
rästä ja laadusta bussi-, juna-, lautta-, raitio- ja metrolinjoilla 
(suunnitteluohje) sekä osallistumisesta julkisyhteisöjen järjestä-
mien kuljetuspalvelujen järjestämiseen;  

18 päättää liikennejärjestelmäsuunnitelmasta, liikenteen strategisis-
ta suunnitelmista, joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmasta se-
kä joukkoliikenteen liikennöintisuunnitelmasta; 

19 päättää hankittavasta liikenteestä ja liikennöintisopimuksista siltä 
osin, kuin se ei ole siirtänyt tämän kohdan mukaista toimivaltaa 
toimitusjohtajalle; 

20 myöntää ja peruuttaa joukkoliikennelain mukaiset reittiliikennelu-
vat (joukkoliikennelaki 12 § 2 mom) ja kutsujoukkoliikenneluvat 
(joukkoliikennelaki 13 § 2 mom); 

21 päättää liikenteen järjestämisestä palvelusopimusasetuksen 
mukaisesti (joukkoliikennelaki 14 § 4 mom); 

22 päättää joukkoliikennelain 57 §:n 4 mom:n mukaisen uhkasakon 
asettamisesta.  

 
3 § Esittely  

 
Hallituksen kokouksessa esittelijänä toimii toimitusjohtaja.  
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4 § Toimintaorganisaatio ja johtaminen 
 

Kuntayhtymässä on toimitusjohtaja ja viisi osastoa, jotka ovat liikenne-
järjestelmä ja tutkimukset -osasto, joukkoliikenneosasto, asiakkuus ja 
myynti -osasto, teknologiaratkaisut-osasto ja hallinto- ja strategiapalve-
lut -osasto. 

Asiakkuus ja myynti -osastolla on matkalippujen tarkastusyksikkö. 
Muusta osastojen sisäisestä rakenteesta päättää toimitusjohtaja.  

Toimitusjohtaja toimii hallituksen alaisena ja vastaa siitä, että hyväksytyt 
tavoitteet saavutetaan. 

Toimitusjohtajan alaisuudessa ovat osastojen johtajat. Osaston johtaja  
johtaa oman osastonsa toimintaa ja vastaa siitä, että osasto suorittaa 
sille kuuluvat tai osoitetut tehtävät, huolehtii osastollaan toimitusjohtajan 
antamien ohjeiden mukaisesti tämän päätettäväksi tai esiteltäväksi kuu-
luvien asioiden valmistelusta sekä raportoi säännöllisesti toiminnasta 
toimitusjohtajalle.  

 
5 § Liikennejärjestelmä ja tutkimukset -osasto 
 

Liikennejärjestelmä ja tutkimukset -osasto vastaa Helsingin seudun lii-
kennejärjestelmäsuunnittelusta, liikenne-ennustejärjestelmästä ja tutki-
mustoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. 

Liikennejärjestelmä ja tutkimukset -osastoa johtaa osaston johtaja.  

 
6 § Joukkoliikenneosasto 
  

Joukkoliikenneosasto vastaa joukkoliikenteen suunnittelusta ja liikenne-
palveluiden järjestämisestä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. 

Joukkoliikenneosastoa johtaa osaston johtaja.  

 
7 §  
 

  

 kumottu yhtymäkokouksen päätöksellä X § 15.11.2016. 

 
 
8 § Asiakkuus ja myynti -osasto 
   

Asiakkuus ja myynti –osasto vastaa asiakkuuksista ja asiakaskokemuk-
sesta, myynnistä ja hinnoittelusta, viestinnästä ja markkinoinnista, asia-
kaspalvelusta sekä matkalippujen tarkastuksesta hyväksyttyjen tavoit-
teiden mukaisesti. 

Asiakkuus ja myynti -osastoa johtaa osaston johtaja. 
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9 § Teknologiaratkaisut-osasto  
 

Teknologiaratkaisut-osasto vastaa liiketoiminnan tarvitsemien tietotek-
nisten ratkaisujen ja palveluiden tuottamisesta, tietotekniikkainfrastruk-
tuurista, tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä tietoturvas-
ta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. 

Teknologiaratkaisut-osastoa johtaa osaston johtaja.  

 
10 § Hallinto- ja strategiapalvelut -osasto 

 
Hallinto- ja strategiapalvelut vastaa taloushallinnosta, henkilöstöhallin-
nosta, oikeudellisista palveluista, yleishallinnosta sekä strategiaproses-
sin valmistelusta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.  

Hallinto- ja strategiapalvelut -osastoa johtaa osaston johtaja. 

11 § 
 
  kumottu yhtymäkokouksen päätöksellä 2 § 24.9.2013 
 
 

 

 
12 § Toimitusjohtajan tehtävät 
 

Toimitusjohtajan tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle 
viranomaiselle, 

 
1 johtaa kuntayhtymän hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa; 

2 huolehtia kuntayhtymän talousarvion, taloussuunnitelman ja si-
tovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman sekä yhteisen 
strategian valmistelusta hallitukselle; 

3 huolehtia yhtymäkokouksen ja hallituksen kokouksissa käsiteltä-
vien asioiden valmistelusta ja yhteensovittamisesta sekä päätös-
ten täytäntöönpanosta; 

4 antaa kuntayhtymää yhdistysten, säätiöiden ja muiden yhteisö-
jen kokouksissa ja hallintoelimissä edustavalle henkilölle tarvit-
tavat menettelytapaohjeet; 

5 päättää osastojen sisäisestä rakenteesta; 

6 ottaa ja erottaa henkilöt virka- ja työsuhteeseen, lukuun ottamat-
ta osastojen johtajia,  sekä päättää näiden palkkauksesta;  

7 päättää henkilökuntaa koskevien virka- ja työehtosopimusten 
sekä vastaavien sopimusten täytäntöönpanosta, ottaen huomi-
oon mitä muualla tässä johtosäännössä on säädetty;  
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8 vahvistaa tehtäväkohtaisten palkanosien suuruuden lukuun ot-
tamatta osaston johtajia; 

9 päättää virka- ja työehtosopimusten mukaisten järjestelyvara-
erien käytöstä; 

10 päättää maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista; 

11 a) käyttää kuntayhtymän puhevaltaa hallituksen puolesta asiois-
sa, jotka eivät ole kuntayhtymän toiminnan kannalta epätavalli-
sia tai laajakantoisia tai joiden osalta toimivaltaa ei ole osoitettu 
hallitukselle tai muulle viranomaiselle 

b) käyttää kuntayhtymän puhevaltaa tai antaa ohjeet sen käyt-
tämisestä tuomioistuimissa ja kuntayhtymää koskevissa toimi-
tuksissa, ja muutoksenhakuasioissa, jos hän yhtyy hallituksen 
päätökseen, sekä kiireellisessä muutoksenhaku- ja muussa asi-
assa; 

12 kumottu yhtymäkokouksen päätöksellä 12 § 25.11.2011 
 

13 kumottu yhtymäkokouksen päätöksellä 12 § 25.11.2011 
 

14 kumottu yhtymäkokouksen päätöksellä 12 § 25.11.2011 
 

15 hakea kuntayhtymän puolesta kuntayhtymän toimialaan kuuluvat 
valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja 
käyttää näissä asioissa kuntayhtymän puhevaltaa; 

16 hyväksyy joukkoliikenteen palvelu- ja myyntiohjeen;  

17 antaa lausuntoja kuntayhtymän toimialueen ulkopuolisilta alueil-
ta tulevista reitti- ja kutsujoukkoliikennelupahakemuksista ja ai-
katauluista;  

18 päättää kuntayhtymän toimialuetta koskevista aikatauluista ja 
vähäisistä liikennöinnin muutoksista; 

19 päättää joukkoliikenteen alihankintaa koskevan hyväksymisen 
antamisesta;  

20 päättää vapaisiin matkoihin tilapäisesti oikeuttavien matkalippu-
jen myöntämisestä;  

21 päättää joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 13 a 
§:n mukaisesti järjestyksenvalvojan toimeksiannon peruuttamista 
koskevasta päätöksestä tehdystä oikaisuvaatimuksesta; 

22 antaa liikennelupien peruuttamista koskevat lausunnot (joukko-
liikennelaki 32 § 2 mom);  

23 suorittaa hallituksen määräämät muut tehtävät. 

 
13 § Osaston johtajan tehtävät 
 

Osaston johtajan tehtävänä on suorittaa kuntayhtymän hallituksen ja 
toimitusjohtajan määräämät tehtävät. 
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Osaston johtajan tehtävänä on lisäksi, ellei toisin ole määrätty eikä hän 
ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, päättää osastonsa toimin-
taa ja henkilökuntaa koskevista asioista. 

Hallinto- ja strategiapalvelut –osaston osaston johtajan tehtävänä on li-
säksi 

1 päättää luottamushenkilöiden palkkioiden maksatuksesta sekä 
luottamustoimen hoidosta aiheutuneiden kustannusten ja ansi-
onmenetysten korvauksista;  

2 toimia kuntayhtymän arkistotoimen johtajana ja päättää julki-
suuslainsäädännön soveltamisesta kuntayhtymän asiakirjoihin. 

 
 
14 § Asiakkuus ja myynti -osaston matkalippujen tarkastusyksikön päällikön 
tehtävät 

 
Matkalippujen tarkastusyksikön päällikön tehtävänä on  

 
1 päättää joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 13 §:n 

1 momentin mukaisesta tarkastajan tarkastusmaksupäätöksestä 
tehdystä oikaisuvaatimuksesta;  

2 antaa joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun asetuksen 7 
§:n mukainen kuntayhtymältä pyydetty tarkastajan toimenpidettä 
koskevaa valitusta koskeva selitys lääninoikeudelle;  

3 päättää joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 6 a §:n 
4 momentin mukaisesta järjestyksenvalvojan toimeksiannon pe-
ruuttamisesta. 

 
15 § Sijaisuudet 

Toimitusjohtajan ollessa estyneenä tai esteellinen hänen tehtäviään hoi-
taa hallituksen määräämä viranhaltija.  

Osaston johtajan ollessa estyneenä tai esteellinen hänen tehtäviään 
hoitaa toimitusjohtajan määräämä viranhaltija.  

Työsuhteinen työntekijä voi toimitusjohtajan päätöksellä toimia viransi-
jaisena. Viransijaisena olleessaan hän hoitaa sijaistamansa viranhaltijan 
tehtäviä, mukaan lukien viranhaltijan tehtäviin liittyvä päätöksenteko. 

 
  
16 § Otto-oikeuden käyttäminen  
 

Hallitus ja sen puheenjohtaja voi tarvittaessa ottaa käsiteltäväkseen 
asian, jossa hallituksen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen. 
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Johtosääntö tulee voimaan 1.1.2017. 


