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Kokousaika 22.11.2021 17:10 - 18:52

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana pormestari
Rantanen, Tuomas varapuheenjohtaja
Halla-aho, Jussi
Hiltunen, Titta
Jalovaara, Ville
Pajunen, Jenni
Pakarinen, Pia
Razmyar, Nasima apulaispormestari

esteellinen 146 §
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

Muut

Diarra, Fatim kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Rydman, Wille kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Torsti, Pilvi kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja

esteellinen 139 § ja 141 §
Summanen, Juha hallintojohtaja
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Kiesiläinen, Mikko pääekonomisti
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija
Nirkko, Saara hallintoasiantuntija
Närö, Jaana Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 

toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 17:14, poistui 17:43, läsnä 
osa 139 §:ää

Hamid, Jasmin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja
asiantuntija
saapui 17:14, poistui 17:43, läsnä 
osa 139 §:ää
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Juha Viljakainen Helsingin asumisoikeus Oy:n toimi-
tusjohtaja
asiantuntija
saapui 17:44, poistui 18:06, läsnä 
osa 140 §:ää

Hanna Dhalmann Helsingin asumisoikeus Oy:n halli-
tuksen puheenjohtaja
asiantuntija
saapui 17:44, poistui 18:06, läsnä 
osa 140 §:ää

Haapasaari, Ville Helsingin Satama Oy:n toimitusjoh-
taja
asiantuntija
saapui 18:08, poistui 18:45, läsnä 
osa 141 §:ää

Parpala, Matti Helsingin Satama Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja
asiantuntija
saapui 18:08, poistui 18:45, läsnä 
osa 141 §:ää

Meronen, Pekka Helsingin Satama Oy:n talousjohtaja
asiantuntija
saapui 18:08, poistui 18:45, läsnä 
osa 141 §:ää

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen pormestari
138-150 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen pormestari
138 §

Tuula Saxholm vs. kansliapäällikkö
140 §, 142-150 §

Juha Summanen vs. kansliapäällikkö
139 §, 141 §

Pöytäkirjanpitäjä

Saara Nirkko hallintoasiantuntija
138-150 §
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§ Asia

138 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

139 Asia/2 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus

140 Asia/3 Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsaus

141 Asia/4 Konserniohjeen mukaisen ennakkokannan antaminen Helsingin Sa-
tama Oy:n kehittämisohjelmaan liittyen

142 Asia/5 Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunnan vaalit

143 Asia/6 Muutos Helsingin edustajiin Uudenmaan maakuntavaltuustossa

144 Asia/7 Oy Apotti Ab:n omistajastrategia

145 Asia/8 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän syysyhtymäkokous

146 Asia/9 Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

147 Asia/10 Kaupungin edustajien nimeäminen Lilinkotisäätiön hallitukseen toimi-
kaudeksi 2022-2024

148 Asia/11 Kaupungin edustajan nimeäminen Suomen arkkitehtuurimuseon sää-
tiön edustajistoon

149 Asia/12 Perustettavan kaupunkiliikenneyhtiön hallituksen nimeäminen

150 Asia/13 Helsingin yhteisöraportti 3/2021
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§ 138
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Halla-
ahon ja Tuomas Rantasen sekä varatarkastajiksi Pia Pakarisen ja Na-
sima Razmyarin.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 139
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2021-012604 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsauksen. 

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö ja hallituksen puheenjohtaja Jasmin 
Hamid. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Juha Summanen

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin alu-
eella omistaa, hankkia omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita 
tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia 
asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja 
osuuksien ostamista, myyntiä, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ym-
päristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mu-
kaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä sääs-
tävään energiankäyttöön.
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Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen 
osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan 
tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat ta-
voitteet huomioon ottaen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä on noin 50 000 ARA-vuokra-
asuntoa, joissa asuu yhteensä yli 92 000 asukasta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Vuoden 2021 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2021
seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet: 
1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 
2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, nii-
den tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonser-
nin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman ta-
voitteisiin liittyen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:
1.Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keski-
vuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähin-
tään 40 %. Ero lasketaan vertaamalla yhtiön keskivuokraa tuoreimpaan 
Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokraan. 
2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. 
3. Kaikissa v. 2021 käynnistyvissä (investointipäätös) uudisrakennus-
hankkeissa laskennallinen energiatehokkuus on luokkaa A ja jokaises-
sa käynnistyvässä suuressa peruskorjaushankkeessa (ARA-lainoitetut 
korjaushankkeet) laskennallinen energiatehokkuuden parannus on vä-
hintään 25 %. Kaikki v. 2021 käynnistyvät uudisrakennushankkeet ja 
suuret peruskorjaushankkeet varustetaan aurinkopaneeleilla aina, kun 
se on teknisesti mahdollista. Lisäksi seurataan aiemmin valmistuneiden 
kohteiden todellisia energiankulutuksia. 

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö antaa
yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston ko-
kouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja 
Jasmin Hamid ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2021 4 (73)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/2
22.11.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 140
Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2021-012603 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin 
Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsauksen.         

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Helsingin Asumisoikeus Oy:n 
toimitusjohtaja Juha Viljakainen ja hallituksen puheenjohtaja Hanna 
Dhalmann. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Asumisoikeus Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa tai 
vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä ja omistaa niille rakennettavia 
asuintaloja sekä luovuttaa niissä sijaitsevien huoneistojen hallintaoi-
keuksia vastiketta vastaan asumisoikeussopimuksen tai vuokrasopi-
muksen nojalla.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja 
osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen pe-
riaatteidenmukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ym-
päristöä säästävään energiankäyttöön.
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Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen 
osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan-
tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat ta-
voitteet huomioon ottaen.

Helsingin asumisoikeus Oy:llä on noin 5 300 ARA-asumisoikeus-
asuntoa, joissa asuu yhteensä yli 10 000 asukasta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Vuoden 2021 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2021
seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet: 
1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 
2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, nii-
den tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonser-
nin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman ta-
voitteisiin liittyen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:
1. Yhtiön käyttövastiketaso pysyy kohtuuhintaisena ARAn yhtiökohtai-
sen keskikäyttövastikkeen vertailun perusteella. 
2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. 
3. Kaikissa v. 2021 käynnistyvissä (investointipäätös) uudisrakennus-
hankkeissa laskennallinen energiatehokkuus on luokkaa A. 

Helsingin asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Juha Viljakainen antaa
yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston ko-
kouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja 
Hanna Dhalmann.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 141
Konserniohjeen mukaisen ennakkokannan antaminen Helsingin Sa-
tama Oy:n kehittämisohjelmaan liittyen

HEL 2021-012111 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Juhana Vartiaisen ehdotuksesta 
panna asian pöydälle.

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Juha Summanen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Kehittämisohjelmasuunnitelma 22.10.2021
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle 
seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää kaupungin ennakkokantana hyväksyä Hel-
singin Satama Oy:n kehittämisohjelman toteuttamisen liitteissä esitetty-
jen periaatteiden mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy
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Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää ja 
kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja 
harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja. 

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä 
yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, 
osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta 
ja hallintaa. 

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen pe-
riaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ym-
päristöä säästävään energiankäyttöön liiketaloudellisesti kannattavalla 
tavalla. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Ennakkokantapyyntö

Helsingin Satama Oy:n hallitus käsitteli kokouksessaan 26.10.2021 yh-
tiön kehittämisohjelmaa sekä siihen liittyviä taloudellisia laskelmia ja 
arvioituja vaikutuksia yhtiön talouteen pitkällä aikavälillä. 

Yhtiön hallitus hyväksyi, että Helsingin Satama Oy:n kehittämisohjel-
maa 2022–2030 lähdetään toteuttamaan liitteissä esitettyjen periaattei-
den mukaisesti. Samalla hallitus totesi, että päätös on ehdollinen kon-
sernin myönteiselle ennakkokannalle. 

Lisäksi Helsingin Satama Oy:n hallitus päätti, että yhtiö jatkaa kehittä-
misohjelman toteuttamiseen tähtääviä välttämättömiä valmistelutoimia 
ja -investointeja. Yhtiö tekee hankkeiden investointipäätökset erikseen.

Konserniohje

Kaupunginvaltuuston 17.5.2017, § 241 hyväksymän ja 1.6.2017 voi-
maan tulleen konserniohjeen kohdan 11.4 mukaan tytäryhteisön on 
hankittava kaupungin kanta konserniohjeessa määriteltyihin merkittä-
viin toimenpiteisiin ennen niitä koskevaa päätöksentekoa. Markkinaeh-
toisen yhtiön osalta yksi ennakkokantaa edellyttävistä asioista on toi-
mintaan nähden merkittävä investointi ja sen rahoittaminen.

Konserniohjeen mukaan kaupungin ennakkokannan antava taho rat-
kaistaan tapauskohtaisesti asian taloudellisen ja periaatteellisen merki-
tyksen sekä muiden vastaavien seikkojen perusteella. Lähtökohtana 
on, että kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kaupungin kan-
nan kaupunkikonsernin kannalta taloudellisesti merkittävissä ja periaat-
teellisesti laajakantoisissa asioissa. Muissa asioissa kaupungin kannan 
päättää pormestari, asianomainen apulaispormestari, kansliapäällikkö 
taikka kaupunginkanslia.
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Ennakkokannan antaminen

Ottaen huomioon Helsingin Satama Oy:n toiminnan luonteen ja laajuu-
den, kehittämisohjelman strategisen ja taloudellisen merkittävyyden 
sekä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston aiemmat päätökset 
asiaan liittyen satamayhtiön kehittämisohjelmassa on kyse koko kau-
punkikonsernin kannalta periaatteellisesti laajakantoisesta asiasta. 
Kaupungin ennakkokanta asiassa on perusteltua päättää konsernioh-
jeen lähtökohdasta poiketen kaupunginhallituksessa konsernijaoston 
esityksestä.

Kehittämisohjelma

Kaupungin tavoitteena on jo pitkään ollut kehittää ja luoda selkeät kau-
punkitilapuitteet Eteläsatamaan, ja alueella on järjestetty useita suun-
nittelukilpailuja. Parhaillaan käynnissä on kaksivaiheinen Makasiiniran-
nan kilpailu, joka jakautuu laatu- ja konseptikilpailuun sekä myöhemmin 
käynnistettävään arkkitehtuuri- ja designmuseon arkkitehtikilpailuun. 
Eteläsatama on samanaikaisesti toiminut yhtenä Helsingin Sataman 
aktiivista matkustajaliikennettä palvelevista satamanosista. 

Helsingin Satama Oy on vuosina 2018–2020 laatinut pitkän aikavälin 
tulevaisuusskenaariot satamaliikenteestä ja satamien sijainneista. Ske-
naariotyössä sataman suurimmiksi haasteiksi on tunnistettu keskustan 
satamien maaliikenneyhteydet.

Skenaariotyön jälkeen laadittu Helsingin Sataman kehittämisohjelma 
2022–2030 luo alueenkäytölliset ja liikenteelliset edellytykset satama-
toimintojen uudelleenjärjestelyille sekä esittää niiden toteuttamiseen 
vaadittavat investoinnit. Ohjelma perustuu Helsingin Sataman keskit-
tämisskenaarioon, jonka mukaan Tallinnan liikenne keskitetään Länsi-
satamaan, Tukholman liikenne Katajanokalle ja satama-alue Eteläsa-
tamassa pienenee mahdollistaen kaupungin kehittämishankkeet alueel-
la. Vuosaaren satamaa puolestaan kehitetään tavaraliikenteen tarpei-
siin lisäämällä kenttäkapasiteettia. 

Kehittämisohjelma mahdollistaa sataman kasvun ja kehittämisen erityi-
sesti Länsisatamassa, joka on merkittävin keskustan satamanosista. 
Ohjelma sisältää satamatunnelin Länsisataman ja Länsiväylän välillä, 
Länsisataman satama-alueen laajentamisen sekä matkustajaterminaa-
lien uusimiset Länsisatamassa ja Katajanokalla. 

Kehittämisohjelmalla tavoitellaan sataman ja sen asiakkaiden liiketoi-
minnan kasvu- ja kehittämisedellytysten turvaamista Helsingin keskus-
tassa ja Vuosaaressa. Keskustan satamien maaliikenneyhteyksiin liitty-
viin haasteisiin vastataan Länsisataman ajoneuvoliikenteen tunnelilla. 
Tunnelin toteutuminen on keskittämisen edellytys, jotta liikenteet sata-
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manosien välillä voidaan järjestellä uudelleen, ja siten mahdollistaa sa-
tama-alueen pienentäminen Eteläsatamassa. Satamatunneli parantaa 
sataman saavutettavuutta, Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueen liiken-
teen sujuvuutta, liikenneturvallisuutta ja häiriöttömyyttä sekä sataman 
ympäristövaikutuksia maan pinnalla. Tunneli toteutetaan Helsingin Sa-
tama Oy:n investointina.

Kehittämisohjelman suunnitelmien osat, satamanosien toteuttamistoi-
menpiteet, liittyvät toiminnallisesti toisiinsa muodostaen kokonaisuu-
den. Järjestelyt yhdessä satamanosassa vaikuttavat järjestelyihin 
muissa satamanosissa eikä kokonaisuutta ole mahdollista pilkkoa erilli-
siin osiin. Vastaavasti myös päätökset yksittäisten kehittämisohjelmaan 
sisältyvien investointien toteutuksesta on tehtävä järjestyksessä sitä 
mukaa kuin edeltävät niihin sidonnaiset päätökset ja investoinnit on 
tehty.

Kehittämisohjelman toteutusjärjestys ja päätösten alisteisuus on seu-
raava:

 Länsisataman aluejärjestelyt ja satamatunnelin toteuttaminen Tal-
linnan liikenteen keskittämiseksi Katajanokalta Länsisatamaan,

 Katajanokan sataman järjestelyt Tukholman liikenteen keskittämi-
seksi Katajanokalle ja lopuksi

 Eteläsataman järjestelyt satama-alueen pienentämiseksi.

Ohjelman toteuttaminen on perusteltua paitsi investointi- ja kannatta-
vuusmittareilla myös siksi, että ohjelman investoinnit satamakapasiteet-
tiin, satamainfraan ja satamapalveluihin luovat kasvun edellytykset 
Helsingin satamatoiminnalle. Ympäristönäkökulmat ohjaavat kehittämi-
sohjelman yksittäisten investointien toteuttamista ja alueiden käyttöä. 
Investointihankkeista laaditaan ympäristövaikutuslaskennat. 

Ohjelmainvestoinnit vuosille 2022–2030 ovat noin 560 miljoona euroa. 
Satamayhtiön muut investoinnit ajanjaksolla ovat arviolta yhteensä 130 
miljoonaa euroa. Kehittämisohjelman investointikokonaisuus on tehty-
jen arvioiden perusteella kannattava ja sen vaikutukset koko yhtiön ta-
louteen ovat positiiviset. 

Kehittämisohjelmasuunnitelma ei sisällä tarkasteluja kaupungin inves-
toinneista, joita on arvioitu satamatoimintojen keskittämiseen liittyvissä 
aiemmissa vaiheissa. Kehittämisohjelman osalta kaupungin investointi-
tarpeet muodostuvat Vuosaaressa tavaraliikenteen tarpeisiin rakennet-
tavan laajennuksen esirakentamisesta sekä Länsisataman osalta sa-
tama-alueen laajentamisen esirakentamisesta ja satamatunnelin liitty-
märatkaisun toteuttamisesta Salmisaaressa.
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Kehittämisohjelman kannattavuuslaskennat on tehty vertaamalla sen 
aiheuttamaa taloudellista muutosta laskentavaihtoehtoon, jossa olete-
taan toteutettavan vain välttämättömät investoinnit, ja jossa liikenne 
keskustasatamissa jäisi 2019 tasolle. Laskentavaihtoehto ei toteuttaisi 
kaupunginvaltuuston 2021 tekemää periaatepäätöstä liikenteen keskit-
tämisestä.

Kehittämisohjelman talousmallinnuksen mukaan Helsingin Satama 
Oy:n omavaraisuus pysyy tarkastelujaksolla kaupungin omistajastrate-
giassa asettaman tavoitetason yläpuolella. Investointien 2022–2030 
myötä yhtiön sijoitetun pääoman tuoton odotetaan heikkenevän 2027–
2029, minkä jälkeen se kehittyy positiivisesti 2030-luvun ajan. Talousa-
nalyysin perusteella yhtiön on tarvittaessa mahdollista toteuttaa merkit-
tävästi laajempia investointeja myös ohjelman jälkeen. 

Kehittämisohjelman taustalla ovat ennusteet satamaliikenteen kasvun 
jatkumisesta sekä matkustaja- että tavaraliikenteen sektoreilla. Linjalii-
kenteen matkustajamäärien ennustetaan kehittyvän 2019–2029 keski-
määrin 0,8 % / vuosi, ja vuosien 2030 ja 2040 välillä keskimäärin 1,2 % 
/ vuosi. Yksiköidyn tavaraliikenteen ennustetaan 2019–2029 kehittyvän 
1,4 % / vuosi ja vuosina 2030–2040 keskimäärin 1,7 % / vuosi.

Ajoneuvo ja tavaraliikenteen (ml. alusliikenne) ennusteet perustuvat 
valtion laatimiin valtakunnallisiin liikenne-ennusteisiin. Matkustajaliiken-
teen ennuste perustuu Helsingin Sataman rahti- ja matkustajaliikenteen 
vaihtoehtoiset järjestelyt -raporttiin sekä Helsingin Sataman omaan ja 
sataman asiakkaiden arvioon. Helsingin Sataman ennuste perustuu 
näkemykseen, että matkustajaliikenteen palautuminen COVID19-
pandemiasta tapahtuu merkittäviltä osin vuonteen 2024 mennessä.

Kaupungin ennakkokannan saamisen jälkeen Helsingin Satama käyn-
nistää ohjelmasuunnitelman projektien toteuttamiseen tähtäävät val-
misteluinvestoinnit.

Kehittämisohjelman vaikutukset kaupungin maankäytön näkökulmasta

Kehittämisohjelman toimenpiteet ja aikataulu edellyttävät sujuvaa 
maankäytön ja liikenteen suunnittelua samanaikaisesti eri alueilla. Li-
säksi ne edellyttävät riskien ennakoivaa tunnistamista ja aikatauluhal-
lintaa sekä neuvotteluja ja sopimuksia kaupungin ulkopuolisten viran-
omaisten (mm. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 
Väylävirasto, museoviranomainen) kanssa.

Helsingin Sataman ja Helsingin kaupungin välistä koordinointia ja yh-
teisvalmistelua varten on perustettu ohjausryhmä, johon kuuluu Helsin-
gin Sataman, Helsingin kaupunginkanslian ja Helsingin kaupunkiympä-
ristön toimialan edustajia. Ohjausryhmän lisäksi on perustettu kaksi 
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kohdekohtaisen valmistelun asiantuntijaryhmää, joiden tarkoitus on 
koordinoida yhteisvalmistelun edellyttämiä erillissuunnitelmia ja -
selvityksiä sekä raportoida niistä ohjausryhmälle. Ryhmien tavoitteena 
on yhteistyössä edistää keskittämisskenaarion toimenpiteiden etene-
mistä kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen mukaisessa aikataulus-
sa.

Satama-alueilla tapahtuva kehitys on kokonaisuus ja siten sidoksissa 
toisiinsa. Yhteiskoordinoinnissa on tunnistettu ne maankäytön ja liiken-
teen suunnitelmat, joita kehittämisohjelman läpivienti edellyttää ja jotka 
se toisaalta mahdollistaa. Ohjelman edetessä osa suunnitelmista val-
mistuu ja uusia tunnistetaan ja viedään valmisteluun. Maankäytön (mm. 
kaavoitus) ja liikenteen suunnitelmien lisäksi alueilla tehdään mm. kal-
lio- ja maaperätutkimuksia sekä selvityksiä.

Osassa alueita kehittämisohjelman vaikutukset maankäyttöön ja ajo-
neuvoliikenteeseen ovat merkittäviä. Kehittämisohjelmalla on myös 
merkittäviä paikallisia vaikutuksia alueiden kaupunkikuvaan ja ympäris-
tön viihtyisyyteen. Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat Eteläsata-
maan Makasiinirannan ja Olympiarannan alueelle, jossa satamatoimin-
tojen pääosin väistyessä vapautuu laaja alue keskeisellä paikalla kau-
punkilaisille, ja alueen kehittäminen käynnissä olevan Makasiinirannan 
laatu- ja konseptikilpailun mukaisesti mahdollistuu. 

Katajanokalla satama-alueen kehittäminen mahdollistaa Katajanokan 
uuden asuinalueen suunnittelun yleiskaavan mukaisesti. Satamaliiken-
ne vähenee keskustan alueella matkustaja-autolauttaliikenteen pois-
tuessa Eteläsatamasta ja Tukholman liikenteen keskittyessä Katajano-
kalle.

Satamatunnelin myötä liikenteen ruuhkautuminen vähenee myös Län-
sisataman ja Länsiväylän välisillä kaduilla. Kaavoituksessa tavoitellaan 
Salmisaaren alueen merkittävää kehittämistä. Tavoitetilaa tukisi tunne-
lin jatkaminen länteen Länsiväylän suuntaisesti, jolloin yhdessä Länsi-
väylän alkupään muutosten kanssa olisi mahdollista tutkia Salmisaa-
reen merkittävän uudisrakentamisen mahdollisuuksia. Myös häiriöt La-
pinlahden alueelle olisivat todennäköisesti pienemmät. 

Satamatunnelista laaditun tilavaraussuunnitelman mukaista toteutusta-
paa tarkastellaan vaihtoehtoisella ratkaisulla tunnelin yleissuunnitelman 
yhteydessä vuoden 2022 aikana. Tunnelin yleissuunnittelua varten on 
tilattu konsulttityö, jossa arvioidaan myös pidemmän tunnelin mahdolli-
suutta. Arvio toteuttamisen tarkoituksenmukaisesta kokonaisuudesta 
Salmisaaressa tarkentuu, kun selvitykset ja suunnittelu etenevät. Oleel-
lista on, että tunnelin yleissuunnitelman, asemakaavan ja toteuttamisen 
ratkaisut eivät estä hyvän kaupunkirakenteellisen kokonaisratkaisun 
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saavuttamista myöhemmässä vaiheessa kuitenkin niin, että tunnelin 
yleissuunnitelmassa tehtävät ratkaisut ovat teknisesti toteutettavissa 
tavoiteaikataulun puitteissa. Tunnelin yleissuunnitelman ja Länsiväylän 
tiesuunnitelman laatiminen tulee aloittaa yhtä aikaa asemakaavan 
kanssa viimeistään vuoden 2022 alussa tunnelin länsipään ratkaisun 
tarkentuessa, jotta pysytään tavoiteaikataulussa.

Kehittämisohjelman läpivienti edellyttää kaupungilta suunnittelun ja 
koordinoinnin lisäksi päätöksentekoa, rakentamista, investointeja ja 
muuta valmistelua useassa vaiheessa. Näitä ovat muiden muassa 
asemakaavapäätökset, ELY-yhteistyö, esirakentaminen ja väliaikaiset 
liikennejärjestelyt. 

Lopuksi

Kehittämisohjelma on kaupunginvaltuuston 3.2.2021, § 19 tekemän pe-
riaatepäätöksen mukainen. Kaupunginvaltuusto päätti, että Eteläsata-
man maankäytön suunnittelua jatketaan nk. keskittämisskenaarion 
pohjalta siten, että matkustaja-autolauttaliikenteeseen liittyvä rekkalii-
kenne on mahdollista lopettaa Eteläsatamassa. Edellytyksenä on, että 
koko matkustaja-autolauttaliikenne loppuu Eteläsataman puolella. Tuk-
holman matkustaja-autolauttaliikenne keskitetään Katajanokalle ja Tal-
linnan matkustaja-autolauttaliikenne Länsisatamaan. Eteläsataman (ml. 
Katajanokan), Länsisataman, Jätkäsaaren, Ruoholahden ja Salmisaa-
ren maankäytön kehittämistä jatketaan tähän periaatteeseen perustuen 
Sataman toimintaedellytysten sekä järjestelyn tuottamien kokonaishyö-
tyjen turvaamiseksi. Länsisatamasta Länsiväylälle toteutetaan satama-
tunneli, joka mahdollistaa Länsisataman toimintojen laajentamisen ja 
satamaliikenteen sujuvan järjestämisen. 

Kaupunginhallitus päätti täytäntöönpanopäätöksessään 8.2.2021, § 
115 kehottaa Helsingin Satama Oy:n hallitusta, kaupunkiympäristön 
toimialaa ja kaupunginkansliaa jatkosuunnittelemaan asiat kokonaisuu-
tena, johon sisältyvät Eteläsataman vapauttaminen matkustaja-
autolauttaliikenteen satamatoiminnasta ja matkustaja-
autolauttaliikenteen keskittäminen Katajanokalle ja Länsisatamaan se-
kä sen edellyttämät Helsingin Satama Oy:n investoinnit mukaan lukien 
satamatunneli sellaisessa yhteisessä aikataulussa, joka mahdollistaa 
Eteläsataman arkkitehtuuri- ja designmuseoon liittyvässä kilpailussa 
etenemisen. Kehittämisohjelmaan sisältyvä satamatunneli on laaditun 
tilavaraussuunnitelman mukainen ja sen mahdollista jatkamista myö-
hemmin tai vaihtoehtoisesti rakentamista pidempänä tunnelina selvite-
tään Salmisaaren alueen suunnittelun yhteydessä. Satamatunnelille on 
tehty Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa 2021 tilavaraus, jonka si-
jainti on ohjeellinen. Merkintä on tehty tilavaraussuunnitelman perus-
teella.
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Kaupunginvaltuuston 13.10.2021, § 293 hyväksymän Helsingin kau-
punkistrategian 2021–2025 mukaisesti satamatoimintojen sijoittamises-
ta tehtyjen päätösten toteuttamista jatketaan.

Kaupunginhallituksen 12.4.2021, § 257 hyväksymän omistajastrategian 
mukaan Helsingin Satama -konsernin tavoitteena on muun muassa olla 
maailman toimivin matkustaja- ja tavarasatama kiinteänä osana kau-
punkiympäristöä. Lisäksi konserni laatii kehitysohjelman, joka mahdol-
listaa Länsisataman toimintojen laajentamisen ja satamaliikenteen su-
juvan järjestämisen sekä Eteläsataman vapauttamisen matkustaja-
autolauttaliikenteen satamatoiminnasta yhteistyössä kaupunkikonser-
nin muiden toimijoiden kanssa. Konserni selvittää myös Vuosaaren sa-
taman laajennustarpeita ja -mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä.

Ottaen huomioon kaupunginvaltuuston tekemä periaatepäätös, kau-
punkistrategia 2021–2025, Helsingin Satama Oy:lle vahvistettu omista-
jastrategia sekä yhtiön hallituksen huolelliseen harkintaan perustuva 
päätös yhtiön kannalta perustellun kehittämisohjelman käynnistämises-
tä, on kaupungin perusteltua antaa yhtiölle myönteinen ennakkokanta 
kehittämisohjelman toteuttamiseen liittyen. 

Kehittämisohjelman hyväksymisen jälkeen Helsingin Satama Oy jatkaa 
tiivistä yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian 
kanssa maankäyttöön ja liikenteen järjestämiseen liittyen, jotta kehittä-
misohjelmaan sisältyvät investoinnit pystytään käynnistämään ja toteut-
tamaan vuosina 2022–2030. Helsingin Satama Oy:n, kaupunkiympäris-
tön toimialan ja kaupunginkanslian tulee yhteistyössä edistää kehittä-
misohjelman mukaista tunneliratkaisua, joka on mahdollista toteuttaa 
aiemmissa päätöksissä annetussa aikataulussa.

Helsingin Satama Oy:ssä myöhemmin tehtäviä yksittäisiä kehittämisoh-
jelman periaatteiden mukaisia investointipäätöksiä ei käsitellä erikseen 
ennakkokantamenettelyn piirissä. Jos kehittämisohjelman sisältöön tu-
lee olennaisia muutoksia tai yksittäiset investoinnit poikkeavat olennai-
sesti kehittämisohjelman periaatteista, arvioidaan kaupungin ennakko-
kannan tarve konserniohjeen määräysten pohjalta uudelleen.

Tarvittaessa yksittäisistä investoinneista päätetään muodollisesti sata-
mayhtiön yhtiökokouksessa ottaen huomioon yhtiöjärjestysmääräys, 
jonka mukaan yhtiökokouksessa on käsiteltävä yhtiön muodostaman 
konsernin kannalta merkittävät ja laajakantoiset investoinnit.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
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Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Kehittämisohjelmasuunnitelma 22.10.2021
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Oheismateriaali

1 Helsingin Sataman rahti- ja matkustajaliikenteen vaihtoehtoiset järjeste-
lyt -raportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 142
Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunnan vaalit

HEL 2021-012139 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto jakoi Kuntaliiton valtuuskunnan 
vaaleissa käytettävissä olevat äänet kullekin ehdokaslistalle valtuusto-
ryhmittäin valtuutettujen osuuden mukaisesti seuraavasti:

 Ehdokaslistan 
numero ja nimi

 Ehdokaslistaa vas-
taava valtuusto-
ryhmä

 Ehdokaslistan ääni-
määrän osuus ko-
konaisäänimäärästä

2 Suomen Keskusta  Keskustan valtuusto-
ryhmä

 2
 

3 Vasemmistoliitto  Vasemmistoliiton 
valtuustoryhmä

 11
 

4 Perussuomalaiset  Perussuomalaisten 
valtuustoryhmä

 9
 

5 Suomen Sosiali-
demokraattinen 
Puolue

 Sosiaalidemokraatti-
nen valtuustoryhmä

 13

6 Vihreä liitto  Vihreä valtuusto-
ryhmä

 18

7 Suomen ruotsalai-
nen kansanpuolue

 Ruotsalaisen kan-
sanpuolueen val-
tuustoryhmä

 5

8 Suomen Kristillis-
demokraatit (KD)

 Kristillisdemokraat-
tien valtuustoryhmä

 1

9 Kansallinen Ko-
koomus

 Kokoomuksen val-
tuustoryhmä

 23

Valtuustoryhmät, joilla ei ole Kuntaliiton valtuuskunnan vaaleissa vas-
taavaa ehdokaslistaa merkitään äänestävän tyhjää:

Valtuustoryhmä  Äänimäärän osuus kokonaisää-
nimäärästä

Liike Nyt Helsinki  3

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
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Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Ehdokaslistojen yhdistelmä, Helsingin vaalipiiri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suomen Kuntaliitto ry Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit

Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskuntaan kuuluu 76 jäsentä, joista 66 va-
litaan kuntavaalien jälkeen järjestettävissä yhdistyksen vaaleissa, yh-
deksän valtakunnallisten äänimäärien mukaan edellä mainittujen vaa-
lien perustella laskettavilta tasauspaikoilta ja yksi Ahvenanmaan maa-
kunnasta. Valtuuskuntaan valitaan vastaava määrä varajäseniä. Val-
tuuskuntaan valittavien tulee olla kuntalaissa tarkoitettuja valtuutettuja.

Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuuskunnan vaali suoritetaan yhdis-
tyksen jäsenäänestyksenä. Äänioikeutettuja vaalissa ovat muut kuin 
yhteistyöjäseniksi luettavat Suomen Kuntaliitto ry:n varsinaiset jäsenet. 
Vaalit suoritetaan eduskuntavaaleissa käytettyä vaalipiirijakoa vastaa-
vissa vaalipiireissä. Helsingin vaalipiiristä valitaan suoraan vaalitulok-
sen perusteella valtuuskuntaan kahdeksan jäsentä ja kahdeksan vara-
jäsentä.

Vaalipiirin kunnassa toimiva puoluelaissa tarkoitettu rekisteröity puolue, 
jolla on edustus vähintään yhdessä vaalipiirin kunnassa, on voinut val-
mistella vaalipiirikohtaisen ehdokaslistan. Vaalipiirin kuntapäiväkokous 
on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on 
vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yh-
distelmän.
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Helsingin vaalipiirissä jätettiin päätösehdotuksessa mainitut kahdeksan 
hyväksyttyä ehdokaslistaa. Ehdokaslistat ovat kokonaisuudessaan liit-
teenä 1.

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi jakaa äänensä yhdelle tai useam-
malle ehdokaslistalle. Varsinaisella jäsenellä on käytettävissä kunnan 
asukaslukua vastaava äänimäärä. Vaalit järjestetään kuntavaalivuonna 
15.11.–31.12. välisenä aikana.

Kuntaliiton valtuuskuntaan valitaan Helsingin vaalipiiristä kahdeksan 
jäsentä ehdokaslistoista vertausluvun mukaisesti soveltaen vaalilain 
suhteellista vaalitapaa. Jäsenille valitaan ehdokaslistalta vastaava 
määrä varajäseniä.

Valtuuskunnan vaalin suorittamisen jälkeen määräytyy yhdeksän ta-
sauspaikkaa jäsenäänestyksen yhteenlasketun vaalituloksen perusteel-
la, jolloin jäsenäänestyksessä määräytynyt valtakunnallinen vaalitulos 
saatetaan vastaamaan ehdokaslistojen vaalipiireissä saamia yhteen-
laskettuja äänimääriä laskemalla ehdokaslistoille valtakunnalliset ver-
tausluvut. Ehdokaslistakohtainen tasauspaikkajärjestelmä on kuvattu 
tarkemmin Kuntaliiton valtuuskunnan vaali- ja työjärjestyksessä.

Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja vahvistaa vaalien tulok-
sen tammikuussa 2022. Vaalipiirin vaalitulosta laskettaessa kullakin 
ehdokaslistalla ensimmäisenä oleva ehdokas saa vertausluvukseen 
ehdokaslistan koko äänimäärän, toisena olevan vertausluku on puolet 
äänimäärästä, kolmantena oleva kolmanneksen ja niin edelleen. Val-
tuuskuntaan valitaan ehdokkaat vaalipiireittäin vertaisluvun mukaisessa 
suuruusjärjestyksessä.

Jos ehdokaslistalta valitaan kaksi varsinaista jäsentä, samalta listalta 
valitaan varajäseneksi kolmantena ja neljäntenä olevat. Jos ehdokaslis-
talta valitaan useampi varsinainen jäsen, varajäsenet eivät ole henkilö-
kohtaisia, vaan heidät kutsutaan kokoukseen sijaantulojärjestyksessä.

Vaaleihin liittyvä päätöksenteko Helsingissä

Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan vaali- ja työjärjestyksessä ei 
ole määritelty menettelyä sen suhteen miten yhdistyksen varsinaisen 
jäsenen (kunnan) tulisi jakaa äänet ehdokaslistojen kesken. Kuntaliitol-
la ei muutoinkaan ole toimivaltaa määrätä jäsenkuntien sisäisistä me-
nettelyistä.

Helsingissä hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 momentin 1 kohdan mu-
kaan jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöi-
den toimielimiin päättää konsernijaosto. Näin ollen yhdistyksenä toimi-
van Kuntaliiton toimielimiin jäsenet Helsingissä valitsee konsernijaosto. 
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Käsiteltävässä olevassa asiassa on kysymys ehdokaslistakohtaisen 
äänimäärän jakamisesta eikä suorasta henkilövalinnasta, joten valintaa 
ei tule toimittaa henkilövaalina. Kuntaliiton esimerkinomaisesta ohjeis-
tuksesta poiketen äänten jakaminen kullekin ehdokaslistalle tapahtuu 
valtuustoryhmien voimasuhteiden mukaisesti. Käytettävissä olevat ää-
net voidaan jakaa ehdokaslistoittain myös muulla tapaa.

Ehdokaslistojen äänimäärien määrittäminen

Kullakin kunnalla on käytettävissä ääniä vaaleja edeltävän vuoden mar-
raskuun 30. päivänä väestötietojärjestelmässä olevan asukaslukutie-
don mukaan. Helsingin käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä on 660 
153 ääntä. Valtuutettua kohden laskettuna käytettävissä oleva ääni-
määrä on noin 7767 ääntä.

Ehdokaslistakohtainen äänimäärä perustuu ehdokaslistaa vastaavan 
valtuustoryhmän kokoon. Ehdokaslistalle esitetään annettavan valtuus-
toryhmän suhteellista osuutta vastaava määrä ääniä. Valtuustoryhmät, 
joiden osalta ei ole vastaavaa ehdokaslistaa, esitetään äänestävän tyh-
jää.

Kunkin ehdokaslistan lopullinen äänimäärä saadaan laskemalle listalle 
annettujen äänien osuus valtuuston jäsenten lukumäärästä (85) kerrot-
tuna Helsingissä kokonaisuudessaan käytettävissä olevalla äänimää-
rällä (660 153 ääntä). Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään 
kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään koko-
naislukuun tyhjät äänet.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Ehdokaslistojen yhdistelmä, Helsingin vaalipiiri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suomen Kuntaliitto ry Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
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§ 143
Muutos Helsingin edustajiin Uudenmaan maakuntavaltuustossa

HEL 2021-012207 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 myönsi Mia Haglundille eron Uudenmaan maakuntavaltuuston jä-
senen luottamustoimesta ja Elina Kauppilalle eron Uudenmaan 
maakuntavaltuuston varajäsenen luottamustoimesta sekä

 valitsi Elina Kauppilan uudeksi jäseneksi (varajäsenenä Tuomas 
Nevanlinna) ja Mia Haglundin uudeksi varajäseneksi (Sami Muttilai-
sen henkilökohtainen varajäsen) Uudenmaan maakuntavaltuustoon 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Samalla konsernijaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus maakuntavaltuusto Elina Kauppila 17.1.2021
2 Eroilmoitus maakuntavaltuusto Mia Haglund 17.11.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan liiton perussopimuksen (4.3.2013) mukaan kuntayhtymän 
ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto. Kuntien edustajainko-
kous valitsi kokouksessaan 14.9.2021 maakuntavaltuuston jäsenet ja 
heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 27 on Helsingistä. Lisäksi 
valittiin vastaava määrä henkilökohtaisia varavaltuutettuja.
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Inhimillisen erehdyksen johdosta vasemmistoliiton esitys Helsingin jä-
seniksi ja varajäseniksi oli virheellinen, mistä syystä Uudenmaan maa-
kuntavaltuustoon valittiin vasemmistoliiton edustajat seuraavasti:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
  
Mia Haglund Tuomas Nevanlinna
Frank Muttilainen Elina Kauppila

Nyt tehtävällä päätöksellä virhe korjataan, ja vasemmistoliiton edustajat 
Uudenmaan maakuntavaltuustossa ovat jatkossa:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
  
Elina Kauppila Tuomas Nevanlinna
Frank Muttilainen Mia Haglund

Uudenmaan liiton perussopimuksen 12 § mukaan ”mikäli maakuntaval-
tuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä 
muusta syystä on peruste erota kesken toimikauden, päättää jäsenen 
edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen 
valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäse-
nen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin jäsen, jolle ero 
on myönnetty.”

Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien 
valtuutettuja, ja valtuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien 
ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina 
olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan 
alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Hallintosäännön 8 luvun 3 pykälän 1 momentin mukaan kaupunginhalli-
tuksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämi-
sestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Uudenmaan liitto on kun-
tayhtymä, ja kuntayhtymän katsotaan kuuluvan hallintosäännössä tar-
koitettuihin yhteisöihin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Eroilmoitus maakuntavaltuusto Elina Kauppila 17.1.2021
2 Eroilmoitus maakuntavaltuusto Mia Haglund 17.11.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 144
Oy Apotti Ab:n omistajastrategia

HEL 2021-012063 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Oy Apotti Ab:n omistajastrate-
gian.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Oy Apotti Ab_omistajastrategia

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vantaan kaupunki Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

HUS Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oy Apotti Ab

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja 
omakustannushintaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osak-
keenomistajille eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen 
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voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämi-
seen. Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se 
voi toimia omistajiensa yhteishankintayksikkönä. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 35,7 %. Muut omis-
tajat ovat:

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 43,2 % 

Vantaan kaupunki 12,2 % 

Kirkkonummen kunta 2,3 % 

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä 2,3 % 

Keravan kaupunki 2,1 % 

Loviisan kaupunki 1,0 % 

Kauniaisten kaupunki 0,5 % 

Siuntion kunta 0,4 % 

Inkoon kunta 0,3 % 

Omistajastrategia

Oy Apotti Ab:n omistajastrategia on valmisteltu suurimpien omistajien 
HUS:n, Helsingin kaupungin ja Vantaan kaupungin yhteistyönä ja sitä 
on käsitelty muiden omistajien kanssa yhtiön omistajakokouksissa syk-
syllä 2021. Helsingin osalta valmistelusta on vastannut kaupunginkans-
lia yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa.

Lopuksi

Kaupunginhallitus päättää kaupungin tytäryhteisöille vahvistettavista ty-
täryhteisökohtaisista omistajastrategioista. Oy Apotti Ab ei ole kaupun-
gin tytäryhteisö vaan osakkuusyhteisö, joten sille ei ole valmisteltu eril-
listä kaupungin omaa omistajastrategiaa kaupunginhallituksen päätet-
täväksi. Yhtiö ei ole myöskään suurimman omistajan, HUSin, tytäryh-
teisö, joten yhtiön suurimpien omistajien kesken on pidetty tarpeellise-
na valmistella yhteistyössä yhteinen omistajastrategia kaikkien omista-
jien näkökulmasta. 

Osakkuusyhteisölle laaditun omistajastrategian luonne poikkeaa kau-
pungin määräysvallassa olevalle tytäryhteisöille laadittavasta omista-
jastrategiasta. Näin osakkuusyhtiön omistajastrategia tuodaan käsitel-
täväksi ja tiedoksi merkittäväksi kaupunginhallituksen konsernijaos-
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toon, jonka tehtävänä on muun muassa kaupunkikonsernin konsernioh-
jauksen toimivuudesta huolehtiminen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Oy Apotti Ab_omistajastrategia

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vantaan kaupunki Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

HUS Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 145
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän syysyhtymäkokous

HEL 2021-005219 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oi-
keuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokouksessa 30.11.2021.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa: 

kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää:

 merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 2/2021 tiedoksi,
 hyväksyä talousarvion vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunni-

telman vuosille 2022–2024 liitteen mukaisena
 hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2022 seuraavas-

ti: 
o toimintamenot 731 000 000 euroa
o investointimenot 26 669 000 euroa
o kuntaosuudet 435 781 000 euroa,

 että vuonna 2022 HSL ei maksa jäsenkunnille korkoa kuntakohtai-
sesta ylijäämästä tai laskuta korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. 
Mikäli yhtymäkokous päättää maksaa korkoa, ko-
ron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2022 ensimmäisen ja 
viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilin-
päätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa, 

 että vuonna 2022 HSL ei maksa jäsenkunnille korkoa kuntakohtai-
sesta peruspääomaosuudesta. Mikäli yhtymäkokous päättää mak-
saa korkoa, koron määräytymisperuste on jäsenkunnan peruspää-
omaosuus. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päi-
vän 12 kuukauden euribor-korkoa, 

 myöntää toimitusjohtajalle talousarviolainan ottovaltuudet enintään 
50 000 000 euron suuruisille luotoille vuonna 2022.

esittää, että yhtymäkokous päättää kehottaa kuntayhtymän hallitusta 
jatkossa ottamaan talous- ja toimintasuunnitelman valmistelussa sekä 
muussa kuntayhtymän toiminnassa huomioon kuntayhtymälle asetetut 
omistajaohjauksen tavoitteet, kuten perussopimuksen mukaisen sub-
ventiotason ja joukkoliikenteen toimivuuden parantamisen. Toimenpi-
teet tehokkaan liikennejärjestelmän suunnittelulle ovat välttämättömiä, 
jotta kuntakohtainen subventioaste saadaan perussopimuksen mukai-
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selle tasolle. Lisäksi HSL:n tulisi taloussuunnitelmassaan tuoda sel-
keämmin esiin suurten kuntakohtaisten subventioasteiden erojen syyt, 
jotta kaupungeilla olisi nykyistä parempi tieto palvelutasosta ja kustan-
nuksista.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi, että kau-
punkistrategian käyttömenojen vastuuperiaatteen saavuttamiseksi kau-
punginhallituksen ehdotuksessa vuoden 2022 talousarvioksi 
(15.11.2021, xx §) on Helsingin kuntaosuus mitoitettu 8 000 000 euroa 
HSL:n hallituksen ehdotusta pienemmäksi. Talousarviovalmistelun ai-
kana tulleet HSL:n osavuosikatsauksen 2/2021 tiedot Helsingin kau-
pungin alijäämäennusteesta olivat aiempaa arvioitua suotuisampia.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 HSL yhtymäkokouksen esityslista
2 Ääniluettelo
3 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024
4 Osavuosikatsaus 2 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen mukaan 
yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi vuodessa. Yhtymäkokouk-
sessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkun-
nan äänivaltaa.

Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa käsitellään:
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Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 30.11.2021 pidettävän yhty-
mäkokouksen kutsu liitteineen on liitteinä 1–4.

Osavuosikatsaus

Vuoden 2021 toinen osavuosikatsaus perustuu pääosin kahdeksan 
kuukauden toteumatietoihin ja se sisältää vuositason ennusteen, johon 
sisältyy koronatilanteesta johtuen epävarmuutta. Pandemia romahdutti 
matkustajamäärät maaliskuun 2020 puolivälistä lähtien. Matkustaja 
määrät eivät ole palautuneet talousarviossa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. Koronaviruspandemia on vaikuttanut merkittävästi HSL:n 
toimintaan ja talouden kehitykseen. Vaikutukset tulevat heijastumaan 
merkittävästi myös tulevien vuosien kehitykseen. 

Toimintatuottojen arvioidaan olevan vuositasolla 712,4 milj. euroa, 49,0 
milj. euroa (+7,4 %) yli talousarvion. Talousarvion ylittyminen johtuu 
HSL:lle toukokuussa 2021 myönnetystä 69,3 milj. euron valtion korona-
tuesta, jota ei oltu talousarviossa huomioitu. Lipputuloja arvioidaan ker-
tyvän 232,4 milj. euroa eli 22,7 milj. euroa (-8,9 %) talousarviossa ar-
vioitua vähemmän. Matkustajamäärien arvioidaan jäävän 235,8 milj. 
nousuun, kun vuonna 2019 tehtiin vielä 396,9 milj. nousua

Toimintakulujen arvioidaan jäävän 713,5 milj. euroon ja alittavan talou-
sarvion 11,2 milj. eurolla (-1,5 %). Toimintakuluista 71 % on liikennöitsi-
jöille operoinnista maksettavia korvauksia, joiden arvioidaan alittavan 
talousarvio 6,5 milj. eurolla (-1,3 %). Liikennöintiä on sopeutettu sopi-
musten sallimissa puitteissa, samalla kuitenkin pyrkien säilyttämään lii-
kenteen palvelutaso. Toisaalta erityisesti polttoaineiden ja muun ener-
gian hinnan nousu on kasvattanut liikennöinnin kustannuksia. Ennuste 
bussiliikenteen kustannustason muutokselle vuonna 2021 on 4,8 %, 
kun talousarviossa varauduttiin 2,4 % kustannustason kasvuun

Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 17,9 milj. euroa alijäämäinen, 
kun talousarviossa oli varauduttu 79,1 milj. euron alijäämään. Laina-
kanta elokuun lopulla on 47,4 milj. euroa. Talousarvion hyväksymisen 
yhteydessä yhtymäkokous on valtuuttanut uuden 50,0 milj. euron lai-
nan nostoon, mutta ennusteen mukaan uudelle lainalle ei tänä vuonna 
ole tarvetta. Mikäli vuosi toteutuu ennusteen mukaisena, HSL:n oma 
pääoma on ennusteen mukaan vuoden päättyessä negatiivinen ja jä-
senkunnille jää tuleviin vuosiin katettavaa kumulatiivista alijäämää yh-
teensä 20,0 milj. euroa.

Investointimenojen arvioidaan olevan koko vuonna 12,0 milj. euroa. In-
vestointien ennustetaan alittavan talousarvion 6,1 milj. eurolla. Alitus 
johtuu joidenkin laitehankintojen siirtymisestä tuleville vuodelle ja juna-
liikenteen kilpailutuksen käynnistyskorvauksen siirrosta käyttömenoihin.
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Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2024

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu kolmeksi vuodeksi, 
joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Kuntayhtymän perussopimuk-
sen 11 §:n mukaan talousarviosta ja -suunnitelmasta tulee päättää vii-
meistään marraskuun loppuun mennessä pidettävässä yhtymäkokouk-
sessa. Talousarvioehdotuksesta on perussopimuksen 23 §:n mukaan 
pyydettävä jäsenkuntien lausunnot, jotka on liitettävä yhtymäkokouksel-
le annettavaan talousarvioehdotukseen. 

Talousarvion ja -suunnitelman perusteena ovat:

• HSL:n uuden strategian luonnosversio (uusi strategia käsitellään 
HSL:n hallituksessa 12/2021 ja yhtymäkokouksessa 01/2022), 

• voimassa oleva TTS 2021–2023, 

• vuoden 2020 tilinpäätöstiedot ja saatavissa olevat toteutuma- ja en-
nustetiedot vuodelta 2021, 

• hyväksytty liikennöintisuunnitelma 2021–2022 ja pidemmän aikavälin 
suunnitelmat, 

• poikittais- ja runkolinjastosuunnitelmat, 

• Raide-Jokerin kehittämissuunnitelma ja 

• MAL 2019 -suunnitelma. 

Keskeisiä linjauksia toiminta- ja taloussuunnitelmakauden suunnittelus-
sa on matkustajamäärien saaminen takaisin kasvu-uralle, joukkoliiken-
teen positiivisen menestystarinan jatkumisen varmistaminen sekä seu-
dun paremman ja puhtaamman tulevaisuuden rakentaminen yhteis-
työssä eri sidosryhmien kanssa. Matkustajamäärät ja lipputulot on saa-
tava liikkumisrajoitusten aiheuttaman romahduksen jälkeen nopeasti 
kasvuun.

Toiminta- ja taloussuunnitelman keskeiset toimenpiteet on johdettu uu-
den strategialuonnoksen keskeisistä menestystekijöistä, joita ovat:

1. Asiakkuuksista kasvua 
2. Liikkumisen kokonaisratkaisulla arvoa 
3. Tiedolla ja osaamisella tehokkuutta ja kyvykkyyttä

Toimintatulot

HSL:n toimintatulot vuonna 2022 ovat yhteensä 755,4 milj. euroa. Kas-
vua edellisvuoden ennusteeseen verrattuna on 43,0 milj. euroa (6,0 %). 
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Toimintatulojen arvioidaan olevan 829,5 milj. euroa vuonna 2023 ja 
852,5 milj. euroa vuonna 2024.

Lipputuloarviot perustuvat vuoden 2021 talousarvioon ja kahdeksan 
kuukauden toteutuman perusteella tehtyyn lipputuloennusteeseen vuo-
delle 2021 sekä vuodelle 2022 esitettyihin hinnanmuutoksiin, hintajous-
toon ja matkustajamääräennusteisiin. Matkustajamäärien arvioidaan 
jäävän -23 % alle vuoden 2019 tason vuonna 2022, - 14 % vuonna 
2023 ja vielä vuonna 2024 matkustajamäärien arvioidaan jäävän -8 % 
alle koronaa edeltävän tason. Kehityksen arvioiminen on edelleen 
haasteellista koronaviruspandemian aiheuttaman muuttuneen tilanteen 
vuoksi ja tulevien vuosien matkustajamäärien kehitys voi poiketa mer-
kittävästikin arvioidusta. Vuonna 2022 arvioidaan kertyvän lipputuloja 
yhteensä 298,1 milj. euroa. Vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna lip-
putulojen arvioidaan kasvavan 28,3 %. Lipputulot muodostavat 39,5 % 
HSL:n toimintatuloista vuonna 2022. Lipputulojen arvioidaan olevan 
333,8 milj. euroa vuonna 2023 ja 353,9 milj. euroa vuonna 2024. 

Kuntaosuudet ja alijäämän kattaminen

Ne menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla, jäsenkun-
nat maksavat HSL:lle kuntaosuuksina. Kuntaosuudet jaetaan jäsen-
kunnille perussopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Kun-
taosuudet ovat talousarviossa 2022 yhteensä 435,8 milj. euroa ja kun-
taosuudet muodostavat 57,7 % HSL:n toimintatuloista. Kuntaosuudet 
vuosina 2023 ja 2024 ovat 474,5 milj. euroa ja 477,1 milj. euroa. Kunta-
lain 110 §:n mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan ta-
voitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, 
miten rahoitustarve katetaan. Taloussuunnitelman on oltava tasapai-
nossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelmassa päätetään yksilöidyistä 
toimenpiteistä, joilla mahdollinen alijäämä mainittuna ajanjaksona kate-
taan. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2024 on laadittu siten, että 
kertynyt osavuosikatsausennusteen 2/2021 mukainen alijäämäkertymä, 
yhteensä 20,0 milj. euroa, katetaan jäsenkuntien maksamissa kuntao-
suuksissa kolmen TTS-kauden aikana. Toiminta- ja taloussuunnitelma 
sisältää lisäksi keskeisiä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi ja 
pitkän tähtäimen tuottavuuden parantamiseksi.

Valtion tuet

Valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuen vuosittaiseksi määräksi 
on arvioitu 4,8 milj. euroa vuosina 2022–2024. Ilmastoperusteista tukea 
arvioidaan saatavan vuosittain 7,1 milj. euroa. Muita tukia ja avustuksia 
arvioidaan saatavan vuosittain 0,2–0,7 milj. euroa

Tarkastusmaksutulot
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Tarkastusmaksutuloja arvioidaan vuonna 2022 kertyvän 4,0 milj. euroa, 
joista kirjataan luottotappiota ja luottotappiovarauksia yhteensä noin 1,5 
milj. euroa. Tarkastusmaksun määrä voi olla 40 kertaa alin yleinen ker-
talipun hinta. Tarkastusmaksu on ollut vuodesta 2007 alkaen 80 euroa. 
Vuonna 2022 tarkastusmaksua esitetään korotettavaksi 100 euroon. 

Vuokratuloja liikennöitsijöiltä laskutettavista taukotilojen, matkakorttilait-
teiden ja sähköbussien vuokrista arvioidaan saatavan 2,6 milj. euroa 
vuonna 2022. 

Toimintamenot

HSL:n toimintamenot vuonna 2022 ovat yhteensä 731,0 milj. euroa. 
Toimintamenot kasvavat vuoden 2021 ennusteesta 17,6 milj. euroa 
(2,5 %). Vuonna 2023 toimintamenojen arvioidaan olevat 805,3 milj. 
euroa ja 828,1 milj. euroa vuonna 2024. 

Henkilöstömenot vuonna 2022 ovat 24,1 milj. euroa, joka on 3,3 % kai-
kista toimintamenoista. Henkilöstökustannukset kasvavat 0,4 milj. eu-
roa (1,7 %) vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna. Henkilöstömenois-
sa on varauduttu noin 400 henkilön työpanokseen. Menot eivät sisällä 
varausta mahdollisen tulospalkkion maksamiseen.

Palveluiden ostomenot vuonna 2022 ovat yhteensä 697,7 milj. euroa, 
95,4 % HSL:n toimintamenoista. Palvelujen ostomenot kasvavat 15,5 
milj. euroa (2,3 %) vuoden 2021 ennusteesta. Palveluiden ostoon käy-
tetään vuonna 2023 yhteensä 771,5 milj. euroa ja 793,9 milj. euroa 
vuonna 2024.

Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat 515,5 milj. euroa, 70,5 % 
HSL:n toimintamenoista. Operointikustannukset ovat 535,1 milj. euroa 
vuonna 2023 ja 552,6 milj. euroa vuonna 2024. Suunnitelmavuosien 
2023–2024 kustannukset on laskettu vuoden 2022 kustannustasossa. 
Bussiliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 326,8 milj. euroa 
vuonna 2022. Kustannustason nousuksi on arvioitu 2,5 %. 

Bussiliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 326,8 milj. euroa 
vuonna 2022. Kustannustason nousuksi on arvioitu 2,5 %. Bussiliiken-
teen kustannukset sisältävät 1,5 milj. euron varauksen ympäristöbo-
nukseen. Kuntaosuuksissa bussiliikenteen operointikustannuksiin sisäl-
tyy lisäksi sähköbussien hankinnan nettokustannuksia 0,2 milj. euroa ja 
Ojangon bussivarikon vuokrakustannuksia 1,2 milj. euroa. Vuonna 
2023 kustannuksiksi arvioidaan 325,1 milj. euroa ja 320,0 milj. euroa 
vuonna 2024. Bussiliikenteen operointikustannusten talousarvio vuo-
delle 2022 sisältää varauksia työmaiden ja poikkeusjärjestelyiden jär-
jestämiseksi 1,8 milj. euroa.
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Junaliikenteen kustannusten arvioidaan olevan vuonna 2022 yhteensä 
80,7 milj. euroa, ml. Junakalustoyhtiön vuokrat Sm5-kalustosta. Kun-
taosuuksissa junaliikenteen operointikustannuksiin sisältyy lisäksi Pasi-
lan aseman vuokrakuluja 0,8 milj. euroa. Vuonna 2023 junaliikenteen 
kustannuksiksi arvioidaan 82,0 milj. euroa sekä 85,3 milj. euroa vuonna 
2024. Raitioliikenteen kustannusten arvioidaan vuonna 2022 olevan 
56,9 milj. euroa. 

Raitioliikenteessä kustannustason muutokseksi on arvioitu +1,4 %. 
Kustannuksiksi arvioidaan 60,3 milj. euroa vuonna 2023 ja 69,9 milj. 
euroa vuonna 2024. Suunnittelukaudella kustannukset nousevat uusien 
Artic-vaunujen siirtyessä vähitellen pois takuunalaisen hinnoittelusta. 
Liikennettä lisätään uusien rataosuuksien myötä. Vuonna 2024 varau-
dutaan uuden Ruskeasuon varikon ylläpitovuokriin. Suunnitelmakau-
della varaudutaan pikaraitiolinjan 550 liikennöinnin aloitukseen liittyviin 
toimenpiteisiin. Lisäksi varaudutaan maksamaan vuodesta 2022 alkaen 
käynnistyskorvauksia ja ylläpitovuokria uudesta Roihupellon varikosta. 
Pikaraitiotien operointikustannuksiin on varattu vuodelle 2022 0,5 milj. 
euroa, 7,5 milj. euroa vuodelle 2023 ja 16,2 milj. euroa vuodelle 2024. 
Metroliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 46,3 milj. euroa vuon-
na 2022. 

Metroliikenteessä kustannustason muutokseksi on arvioitu +1,6 %. 
Vuonna 2023 kustannuksiksi arvioidaan 55,9 milj. euroa ja 56,5 milj. 
euroa vuonna 2024. Vuosina 2021-2023 pääomakorvaukset kasvavat 
uusien M300-junien ja peruskorjaushankkeiden myötä. Suunnitelma-
kauden ennusteissa on varauduttu siihen, että HSL korvaa uuden 
Sammalvuoren varikon ylläpito- ja pääomakustannukset. Vuonna 2022 
varaudutaan Länsimetron vaiheen 2 koeajoihin liittyviin muutoksiin ja 
vuonna 2023 varaudutaan matkustajaliikenteen laajentumiseen Kiven-
lahteen. 

Lauttaliikenteen kustannusten arvioidaan vuonna 2022 olevan 4,3 milj. 
euroa. Vuonna 2023 kustannusten arvioidaan olevan 4,3 milj. euroa ja 
4,6 milj. euroa vuonna 2024.

Joukkoliikenteen infrakorvaukset

HSL:n ja jäsenkuntien välisissä infrasopimuksissa on sovittu joukkolii-
kenteen infrakorvauksen laskutusperiaatteista. Sopimuksen mukaan 
kullekin kaupungille maksettavan joukkoliikenteen infrakorvauksen 
määrä vahvistetaan HSL:n talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 
Vuonna 2022 infrakuluja arvioidaan maksettavan yhteensä 147,4 milj. 
euroa, vuonna 2023 yhteensä 198,1 milj. euroa ja 211,9 milj. euroa 
vuonna 2024. Vuoden 2022 infrakulut sisältävät laskutuksen Helsingiltä 
75,9 milj. euroa, Espoolta 56,7 milj. euroa, Vantaalta 12,5 milj. euroa, 
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Kirkkonummelta 0,3 milj. euroa ja HSL:n suoraan hankkiman sähkö-
bussien latausinfran 2,0 milj. euroa. Vuonna 2023 infrakorvaukset kas-
vavat Länsimetron laajentumisen ja Raide-Jokerin käyttöönoton myötä.

Kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2022 talousarvioksi ja Helsingin kuntaosuus

Helsingin vuoden 2022 kuntaosuus on HSL:n hallituksen talousarvio-
ehdotuksessa 224 500 000 euroa. Kaupunginhallituksen ehdotuksessa 
vuoden 2022 talousarvioksi (15.11.2021, xx §) HSL:n kuntaosuus on 
216 500 000 euroa. Kaupunkistrategian käyttömenojen vastuuperiaat-
teen saavuttamiseksi Helsingin kuntaosuus on mitoitettu 8 000 000 eu-
roa HSL:n hallituksen ehdotusta pienemmäksi, sillä talousarviovalmis-
telun aikana tulleet HSL:n osavuosikatsauksen 2/2021 tiedot Helsingin 
kaupungin alijäämäennusteesta olivat aiempaa arvioitua suotuisampia.

HSL:n omistajaohjaustavoitteet

Kuntayhtymän talousarviovalmistelussa otetaan vuodesta 2022 alkaen 
huomioon peruspääomalle maksettava 1,5 %:n korvaus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 HSL yhtymäkokouksen esityslista
2 Ääniluettelo
3 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024
4 Osavuosikatsaus 2 2021



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2021 35 (73)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/8
22.11.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 30.08.2021 § 103

HEL 2021-005219 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oi-
keuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 
14.9.2021 klo 9.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa esittämään 
toimikaudeksi 2021–2025 kuntayhtymän hallitukseen seuraavia henki-
löitä: 

puheenjohtajaksi Matias Pajula ja varajäseneksi Sanna Hämäläinen 

varapuheenjohtajaksi Pekka Sauri ja varajäseneksi Jessica Karhu 

jäseneksi Tuulia Pitkänen 

jäseneksi Sampsa Rydman ja varajäseneksi Reetta Angelvo-Riipinen 

jäseneksi Elina Kauppila ja varajäseneksi Ilpo Haaja  

jäseneksi Björn Månsson 

jäseneksi Laura Rissanen ja varajäseneksi Juho Jokinen 

varajäseneksi Yuri Birjulin 

varajäseneksi Teija Makkonen 

 ja kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan seuraavia henkilöitä:

jäseneksi Petteri Auvinen ja varajäseneksi Susanna Kallama  
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jäseneksi Janne Vikman  ja varajäseneksi Dalena Bui 

jäseneksi Laura Korpinen ja varajäseneksi Erkki Karinoja 

sekä hyväksymään muut asiat hallituksen esityksen mukaisesti.

24.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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§ 146
Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

HEL 2021-012383 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi Helsingin Musiikkitalo 
Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteen 1 mukaisesti. Päätös on 
ehdollinen kunnes Yleisradio Oy ja Taideyliopisto ovat hyväksyneet 
vastaavat muutokset.

Käsittely

Esteelliset: Nasima Razmyar
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos (muutokset näkyvillä)
2 Osakaskokouksen pöytäkirja 28.9.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yleisradio Oy Esitysteksti
Taideyliopisto Esitysteksti
Helsingin Musiikkitalo Oy Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Musiikkitalo Oy on kaupungin, Yleisradion ja Taideyliopiston 
yhdessä omistama palveluosakeyhtiö, joka vastaa Musiikkitalon kon-
sertti-, harjoitus- ja lämpiötilojen vuokraamisesta Musiikkitalon päätoi-
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mijoille ja ulkopuolisille tapahtumajärjestäjille. Yhtiö huolehtii toimijoiden 
tarvitsemien palvelujen kuten lipunmyynti-, ravintola-, siivous- ja turval-
lisuuspalvelujen tuottamisesta, tarjoaa tapahtumajärjestäjille esitystek-
niikkaan ja tuotantoon liittyvät palvelut ja vastaa Musiikkitalon yleisestä 
tapahtumaviestinnästä.

Musiikkitalon päätoimijat ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion 
sinfoniaorkesteri ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Kaupunki ja 
Yleisradio omistavat kumpikin 42 prosenttia Helsingin Musiikkitalo Oy:n 
osakkeista ja Taideyliopisto 16 prosenttia.

Kaupunginhallitus on 19.12.2011 hyväksynyt yhtiön osakassopimuk-
sen, jossa määritellään yhtiön toimintamalli sekä hallinnossa ja rahoi-
tuksessa noudatettavat periaatteet.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 5 kohdan mukaan kaupunginhallituksen 
konsernijaosto päättää nykyisin osakassopimusten hyväksymisestä ja 
niihin tehtävistä muutoksista. Osakassopimuksen hyväksymisen aikaan 
toimivalta on ollut kaupunginhallituksella.

Päätettävänä oleva muutos koskee osakassopimuksen kohtaa 6.2.1.1, 
jossa sovitaan Musiikkitalon konsertti- ja harjoitustilojen vuokraamises-
ta sopimuksen osapuolille. Kohta on aiheuttanut erilaista tulkintaa 
omistajien ja yhtiön kesken, minkä seurauksena omistajat ovat 
28.9.2021 pidetyssä osakaskokouksessa sopineet kohdan tarkentami-
sesta. Samalla sovittiin säännöllisen osakaskokouskäytännön aloitta-
misesta. Yhtiön hallitus on 2.11.2021 käsitellyt osakassopimuksen 
muuttamisen osakaskokouksessa sovitun mukaisesti.

Voimassa olevan osakassopimuksen kohdassa 6.2.1.1 todetaan, että 
kullakin osapuolella on velvollisuus vuokrata vuosittain vähintään 70 
prosentin suuruinen osuus käyttöoikeusosuutensa mukaisesta tila-
aikojen määrästä konserttisalin osalta ja vähintään 50 prosentin suu-
ruinen osuus käyttöoikeusosuutensa mukaisesta tila-aikojen määrästä 
harjoitussalin osalta.

Yhtiö on tulkinnut kohtaa niin, että sillä on oikeus laskuttaa omistajia, 
jos ne vuokraavat tiloja vähemmän, vaikka tämä ei omistajien mukaan 
ole ollut sopimuksen tarkoitus. Tarkoituksena on ollut sopia omistajien 
kesken siitä, että kukin kantaa oman osuutensa kustannuksista. Var-
sinkaan koronapandemian aikana osakassopimuksen mukaiset pro-
senttiosuudet eivät ole toteutuneet kenelläkään omistajista.

Osakassopimusluonnoksessa kohta on muutettu niin, että kullakin osa-
puolella on vakaa tahtotila ylläpitää aktiivista toimintaa Musiikkitalossa. 
Osapuolet sitoutuvat toimimaan kukin omalta osaltaan tämän tahtotilan 
mukaisesti niin, että ne pyrkivät vuokraamaan vähintään 70 prosentin 
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suuruisen osuuden osapuolten yhteenlasketun vuosittaisen käyttöoi-
keusosuuden mukaisesta tila-aikojen määrästä konserttisalissa ja vä-
hintään 50 prosentin osuuden osapuolten käyttöoikeusosuuden mukai-
sesta tila-aikojen määrästä harjoitussalissa. Selvyyden vuoksi tode-
taan, että yhtiöllä ei ole oikeutta laskuttaa osakkaita siltä osin kuin edel-
lä kuvatut vuokrausmäärät jäävät mahdollisesti täyttymättä.

Kohtaan on lisätty maininta siitä, että osakkaat kokoontuvat kerran 
vuodessa ennen yhtiökokousta osakaskokokoukseen. Kokouksessa 
seurataan em. tahtotilan mukaisen vuokrausmäärän ja osakassopi-
muksen toteutumista ja yhtiön taloudellista asemaa sekä käsitellään 
muita omistajien ja yhtiön välisiä ajankohtaisia asioita. Yhtiö ylläpitää 
viiden vuoden seurantaa konsertti- ja harjoitussalin vuokrausmääristä 
ja esittelee kokouksessa edellisen vuoden tilanteen. Osakkaat sopivat 
keskenään tilanteen vaatimista toimenpiteistä.

Muutokset on merkitty liitteenä 1 olevaan osakassopimusluonnokseen. 
Osakaskokouksen pöytäkirja on liitteenä 2.

Konsernijaoston päätös on ehdollinen, kunnes Yleisradio ja Taideylio-
pisto ovat osaltaan hyväksyneet osakassopimukseen tehtävät muutok-
set.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos (muutokset näkyvillä)
2 Osakaskokouksen pöytäkirja 28.9.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yleisradio Oy Esitysteksti
Taideyliopisto Esitysteksti
Helsingin Musiikkitalo Oy Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginkanslian konserniohjaus
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§ 147
Kaupungin edustajien nimeäminen Lilinkotisäätiön hallitukseen 
toimikaudeksi 2022-2024

HEL 2021-011228 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi Lilinkotisäätiön hallitukseen 
toimikaudeksi 2022-2024 kolme varsinaista jäsentä henkilökohtaisine 
varajäsenineen seuraavasti:   

Varsinainen jäsen perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori, 
henkilökohtaisena varajäsenenään nuorten palvelujen ja aikuissosiaali-
työn johtaja Leena Luhtasela. 

Varsinainen jäsen ylihoitaja Kati Sinivuori, henkilökohtaisena varajäse-
nenään ylihoitaja Jaana Suhonen.

Varsinainen jäsen johtava controller Miia-Marja Hirvonen, henkilökoh-
taisena varajäsenenään suunnittelupäällikkö Maria Kahila.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Skannattu_Nimeämispyyntö 6.10.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lilinkotisäätiö Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Lilinkotisäätiö on pyytänyt kaupungin edustajien nimeämistä säätiön 
hallitukseen toimikaudeksi 2022-2024. Lisäksi säätiö on pyytänyt tilin-
tarkastajan nimeämistä (liite 1). 

Lilinkotisäätiön tarkoituksena on parantaa mielenterveydeltään pitkäai-
kaissairaiden helsinkiläisten asemaa yhteiskunnassa. Säätiö tuottaa 
palveluasumista ja toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta. Säätiö ei 
kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.  

Lilinkotisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä 
edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä ja henkilö-
kohtaista varajäsentä. Näistä Helsingin kaupunginhallitus valitsee kol-
me jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Helsingin Diakonissalai-
tos, Mielenterveyden Keskusliitto ry ja Helsingin Klubitalot ry valitsevat 
kukin yhden varsinaisen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen. Li-
säksi säätiön hallitus valitsee hallituksen varsinaiseksi jäseneksi yhden 
sosiaalipsykiatriseen kuntoutukseen perehtyneen asiantuntijan ja hen-
kilökohtaisen varajäsenen. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta.   

Kaupunginhallitus on 12.3.2018 § 145 päättänyt kaupungin tytäryhtei-
söjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleisistä palkkioperusteista. Li-
linkotisäätiö ei ole tytärsäätiö. Säätiön sääntöjen 14 §:n mukaan halli-
tuksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioiden maksamisessa noudate-
taan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston palkkioista tekemiä 
päätöksiä. Luontevimmin Lilinkotisäätiö kuuluu sosiaali- ja terveystoi-
mialan muiden säätiöiden mukaisesti palkkioryhmään C.   

Päätösehdotus perustuu sosiaali- ja terveystoimialalta saatuun esityk-
seen. 

Tarkastuslautakunta päätti 19.10.2021 § 88 nimetä tilikaudeksi 2022 Li-
linkotisäätiön tilintarkastajaksi HT Kai Salmivuoren ja varatilintarkasta-
jaksi KHT Lotta Kauppilan. Molemmat edustavat tilintarkastusyhteisö 
Tilintarkastusrengas Oy:tä.    

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenien 
ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieli-
miin. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Skannattu_Nimeämispyyntö 6.10.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lilinkotisäätiö Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Päätöksessä mainitut
Sosiaali- ja terveystoimiala
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§ 148
Kaupungin edustajan nimeäminen Suomen arkkitehtuurimuseon 
säätiön edustajistoon

HEL 2021-011627 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi museonjohtaja Reetta 
Heiskasen kaupungin edustajaksi Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön 
edustajistoon toimikaudeksi 2022−2024.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Suomen arkkitehtuurimuseon 
säätiö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö sr – Stiftelsen för Finlands arkitek-
turmuseum sr ylläpitää Kasarmikadulla sijaitsevaa Arkkitehtuurimuseo-
ta. Säätiön tarkoituksena on Suomen rakennustaiteen edistäminen, 
vaaliminen ja tukeminen.

Säätiön hallintoelimet ovat edustajisto ja hallitus. Edustajiston tehtävä-
nä on valvoa ja tukea museon toimintaa, toimia museon ja alan organi-
saatioiden välillä sekä tehdä aloitteita museon toiminnan kehittämisek-
si. Lisäksi edustajisto valitsee säätiön hallituksen jäsenet. Edustajistoon 
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kuuluu 17 jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää yhden. Edustajis-
ton jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Säätiö on pyytänyt kaupunkia nimeämään edustajansa toimikaudelle 
2022−2024. Reetta Heiskanen on toiminut kaupunginmuseon johtajana 
syksystä 2020 alkaen ja tätä ennen Arkkitehtuurimuseon väliaikaisena 
johtajana, joten hän tuntee säätiön toimintakentän hyvin.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenten 
nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Suomen arkkitehtuurimuseon 
säätiö

Tiedoksi

Edustajistoon nimetty
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§ 149
Perustettavan kaupunkiliikenneyhtiön hallituksen nimeäminen

HEL 2021-006057 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan kau-
punkiliikenneyhtiön hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi Minna 
Salmisen, hallituksen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Joona Turtiai-
sen sekä jäseneksi Tuomas Rantasen.

Samalla konsernijaosto toteaa, että hallituksen jäsenten nimeämistä 
koskeva päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut 
lainvoiman.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Ville Jalovaaran ehdotuksesta valita 
hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi Minna Salmisen.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Jenni Pajusen ehdotuksesta valita 
hallituksen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Joona Turtiaisen.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Anni Sinnemäen ehdotuksesta vali-
ta hallituksen jäseneksi Tuomas Rantasen.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vantaan kaupunki Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus
Esitysteksti

Päätösehdotus
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä perustettavan 
kaupunkiliikenneyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi _____________ 
sekä jäseniksi _________________ ja _________________.

Samalla konsernijaosto toteaa, että hallituksen jäsenten nimeämistä 
koskeva päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut 
lainvoiman.

Esittelijän perustelut

Tausta

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liikenneliikelaitoksen (HKL) yhtiöit-
tämisen 22.9.2021. Päätöksen perusteluissa todettiin, että kaupungin-
hallituksen konsernijaosto tulee erikseen päättämään sen toimivaltaan 
hallintosäännön perusteella kuuluvista asioista kuten osakassopimuk-
sen hyväksymisestä kaupungin osalta, kaupungin nimettävissä olevien 
hallituksen jäsenten valitsemisesta sekä muista uuden yhtiön yhtiöko-
kouksissa tai osakkeenomistajan päätöksillä päätettävistä asioista, ku-
ten osakeantien järjestäminen omaisuussiirtojen toteuttamiseksi.

Hallituksen jäsenten nimeäminen

Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan kaupunkiliikenneyhtiön hallituksessa 
on vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsen-
ten toimikausi on kaksi vuotta ja se päättyy vaalia tai valintaa seuraa-
van toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Jotta kaupunkilii-
kenneyhtiön hallituksen toimikausi asettuu tulevaisuudessa samaan 
rytmiin kuin pääosalla muita kaupungin tytäryhteisöjä, yhtiön hallituk-
seen loppuvuoden 2021 aikana nimettävät henkilöt tullaan valitsemaan 
uudelle kaksivuotiselle toimikaudelle yhtiön hallitukseen kevään 2022 
varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

Myöhemmin erikseen päätöksentekoon tuotavassa yhtiön osakassopi-
musluonnoksessa on määritelty, että Helsingillä on oikeus nimetä yh-
tiön hallitukseen kolme jäsentä. Yhtiön rekisteröinnin ja Vantaan kau-
pungin yhtiöön mukaantuloa koskevan päätöksenteon jälkeen yhtiön 
hallitukseen valitaan Helsingin nimeämien kolmen jäsenen lisäksi yksi 
Vantaan nimeämä henkilö sekä kaksi Helsingin ja Vantaan yhdessä 
nimeämää kaupunkiorganisaatioiden ulkopuolelta valittavaa henkilöä. 
Yhdessä nimettäviä henkilöitä koskeva asia tuodaan päätöksentekoon 
myöhemmin erikseen.

Kaupunginhallituksen 13.9.2021, § 623 päätöksessä todettiin HKL:n 
mahdolliseen yhtiöittämiseen liittyen, että kaupunginhallitus edellyttää, 
että kaupunki pyrkii siihen, että Helsinki voi nimetä yhtiön hallitukseen 
kolme poliittista luottamushenkilöä. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2021 47 (73)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/12
22.11.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

Kaupunkiliikenneyhtiön omistajastrategialuonnoksessa, jota ei ole vielä 
vahvistettu kaupungin päätöksenteossa, erityisinä yhtiön hallituksen 
kollektiivisen osaamisen alueina on tunnistettu joukkoliikenne-, infra-, 
huolto- ja kiinteistöliiketoiminta, investoinnit ja rahoitus sekä omaisuu-
denhallinta, kestävä kehitys ja vastuullisuus, henkilöstöjohtaminen sekä 
digitalisaatio ja automatisointi.

Perustettavan kaupunkiliikenneyhtiön perustamistoimien viivytyksettö-
mäksi edistämiseksi konsernijaoston päätös on tarpeen panna täytän-
töön yhtiöön nimettävien hallituksen jäsenten osalta jo ennen päätök-
sen lainvoimaisuutta. 

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen 
kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa 
ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta 
hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai 
valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Kaupunki voi kaupunkilii-
kenneyhtiön osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen perusteella vaihtaa 
nimeämiään hallituksen jäseniä halutessaan. Näin ollen hallituksen jä-
senten nimeämistä koskevaan päätökseen mahdollisesti kohdistettava 
oikaisuvaatimus tai valitus ei kävisi päätöksen täytäntöönpanon johdos-
ta hyödyttömäksi.

Kaupunkiliikenneyhtiön perustamisessa otetaan huomioon kaupungin-
hallituksen täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä 8.11.2021 päättämä 
edellytys, että toimeenpanon kaikissa vaiheissa huomioidaan sen 
13.9.2021 kokouksessa tekemät linjaukset niin henkilöstön kuin luotta-
mushenkilöidenkin asemaa koskien. Perustettavan yhtiön yhtiöjärjes-
tystä muokataan kaupunginhallituksen kirjauksen pohjalta luottamus-
henkilöiden tietojensaantioikeuden osalta.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni-
jaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen 
ja säätiöiden toimielimiin, toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yh-
teisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsi-
teltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai 
periaatteellisesti laajakantoinen asia, sekä osakassopimuksen ja mui-
den vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muu-
toksista.

Kaupunkiliikenneyhtiön osakassopimuksen hyväksyminen sekä Van-
taan yhtiön omistajaksi tulemiseen liittyvien yhtiöoikeudellisten osa-
keanti- ym. päätösten tekemiseen liittyvien yhtiökokousedustajan toi-
miohjeiden antaminen on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen konser-
nijaoston päätettäväksi myöhemmin erikseen.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Yhtiöjärjestysluonnos
2 Osakassopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vantaan kaupunki Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus
Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kaupunkiliikenneyhtiö

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 787

13.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

06.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 01.11.2021 § 131

HEL 2021-006057 T 00 00 00

Päätös
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

01.11.2021 Pöydälle

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Anni Sinnemäen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 22.09.2021 § 282

HEL 2021-006057 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

 hyväksyä liikenneliikelaitoksen toiminnan siirtämisen metron infra- 
ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta liikelai-
toksen liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle osa-
keyhtiölle (kaupunkiliikenneyhtiö), sekä

 hyväksyä kaupunkiliikenneyhtiön perustamiseen ja liikenneliikelai-
toksen toimintojen siirtoon liittyvät pääomajärjestelyt.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

1 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet 
siihen, että uusi yhtiö noudattaisi toiminnassaan julkisuuslakia 
ja konserniohjeen mukaista luottamushenkilöiden tiedonsaan-
tioikeutta. (Otso Kivekäs)

  
2 Hyväksyessään ehdotuksen valtuusto edellyttää kaupunkia 

selvittämään mahdollisuudet tutkia yhtiöittämisen vaikutukset 
henkilöstön työtyytyväisyyteen, työoloihin ja yhdenvertaiseen 
kohteluun. (Jenni Hjelt)

  
3 Hyväksyessään ehdotuksen, valtuusto edellyttää, että Helsin-

gin kaupunki selvittää mahdollisuudet yhdessä Vantaan kanssa 
selvittää yhtiön tarkoituksenmukaisimman rakenteen niin, että 
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yhtiö menestyy muuttuvassa toimintaympäristössä. (Eveliina 
Heinäluoma)

  
4 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 

turvata henkilöstön edustus tulevan yhtiön hallituksen kokoon-
panossa, jos valtuusto päätyy yhtiöittämään HKL:n. (Veronika 
Honkasalo)

Käsittely

22.09.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Kaupunginvaltuusto totesi kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan olevan es-
teellinen osallistumaan asian käsittelyyn yleislausekejääviyden (hallin-
tolain 28.1 § kohta 7) vuoksi.

Valtuutettu Elina Kauppila ehdotti valtuutettu Veronika Honkasalon 
kannattamana, että esitys hylätään seuraavin perusteluin: 

Valmistelun tiukka aikataulu, seudullisuuden vaihtoehtoisten toteutta-
mistapojen arvioinnin puutteellisuus, Vantaan raitiovaunupäätöksen 
puuttuminen, henkilöstön epätietoisuus ja työehtojen säilymisen kritee-
ristön sekä uusien ja vanhojen työntekijöiden työehtojen yhdenvertai-
suuden takaamisen vaillinaisuus eivät anna edellytyksiä hankkeen ete-
nemiselle.

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti valtuutettu Pirkko Ruohonen-
Lernerin kannattamana, että ehdotus hylätään seuraavin perusteluin:

Kaupungin tavoitteena tulee olla toimintojen avoimuus, ja HKL:n koh-
dalla se toteutuu parhaiten nykyisessä muodossaan liikelaitoksena. 
Kun kyseessä on luonnollinen monopoli, on erityinen tarve varmistaa, 
että raideliikenne säilyy kaupungin omistuksessa. Omistuksen pysymi-
nen kaupungilla pystytään varmistamaan parhaiten ilman yhtiöittämistä. 
Samalla estetään se, ettei  myöskään taloudellinen päätäntävalta siirry 
pois kaupungin kontrollista ja näin äänestäjien "kuluttajansuoja" tulee 
paremmin huomioitua päätöksenteossa. Konsernimuotoisessa yhtiöra-
kenteessa henkilöstön asema erillisessä yhtiössä muodostuisi turvat-
tomaksi ilman raideliikenteeseen liittyvää kalustoa, raiteita ja liikenne-
sopimuksia. Lisäksi yhtiöittäminen asettaa henkilöstön eriarvoiseen 
asemaan, sillä nykyiset työntekijät siirtyvät vanhoilla ehdoilla, mutta tu-
levaisuudessa rekrytoitavilla työntekijöillä vastaavia etuuksia ei tule 
olemaan samassa laajuudessa. 

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi neljä toivomuspontta.
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Valtuutettu Otso Kivekäs ehdotti valtuutettu Jenni Hjeltin kannattamana 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet sii-
hen, että uusi yhtiö noudattaisi toiminnassaan julkisuuslakia ja 
konserniohjeen mukaista luottamushenkilöiden tiedonsaantioi-
keutta

Valtuutettu Jenni Hjelt ehdotti valtuutettu Björn Månssonin kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään ehdotuksen valtuusto edellyttää kaupunkia sel-
vittämään mahdollisuudet tutkia yhtiöittämisen vaikutukset hen-
kilöstön työtyytyväisyyteen, työoloihin ja yhdenvertaiseen kohte-
luun.

Valtuutettu Eveliina Heinäluoma ehdotti valtuutettu Pilvi Torsin kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään ehdotuksen, valtuusto edellyttää, että Helsingin 
kaupunki selvittää mahdollisuudet yhdessä Vantaan kanssa sel-
vittää yhtiön tarkoituksenmukaisimman rakenteen niin, että yhtiö 
menestyy muuttuvassa toimintaympäristössä.

Valtuutettu Veronika Honkasalo ehdotti valtuutettu Mika Ebelingin kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 
turvata henkilöstön edustus tulevan yhtiön hallituksen kokoon-
panossa, jos valtuusto päätyy yhtiöittämään HKL:n.

Äänestysjärjestys

Hylkäysehdotuksista äänestettiin ensin pohjaehdotusta vastaan. Tä-
män jälkeen toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin kustakin 
erikseen.

5 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, hylkäys EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Esitys hylätään. Valmistelun tiukka aikataulu, seudullisuu-
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den vaihtoehtoisten toteuttamistapojen arvioinnin puutteellisuus, Van-
taan raitiovaunupäätöksen puuttuminen, henkilöstön epätietoisuus ja 
työehtojen säilymisen kriteeristön sekä uusien ja vanhojen työntekijöi-
den työehtojen yhdenvertaisuuden takaamisen vaillinaisuus eivät anna 
edellytyksiä hankkeen etenemiselle.

Jaa-äänet: 64
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, 
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Geb-
hard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Oona Hagman, Juha Hakola, 
Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, 
Fardoos Helal, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Shawn Huff, Anniina Iska-
nius, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Anna Karhumaa, Ar-
ja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Otto Meri, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, 
Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Ranta-
nen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, 
Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Nina 
Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, 
Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikan-
sa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 21
Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Titta 
Hiltunen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Elina Kauppila, Mai Ki-
velä, Pia Kopra, Laura Korpinen, Minja Koskela, Ajak Majok, Teija 
Makkonen, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Tom Packalén, Mika 
Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Suldaan Said 
Ahmed

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen tässä 
äänestyksessä.

6 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, hylkäys EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Esitän että ehdotus hylätään. Kaupungin tavoitteena tulee 
olla toimintojen avoimuus, ja HKL:n kohdalla se toteutuu parhaiten ny-
kyisessä muodossaan liikelaitoksena. Kun kyseessä on luonnollinen 
monopoli, on erityinen tarve varmistaa, että raideliikenne säilyy kau-
pungin omistuksessa. Omistuksen pysyminen kaupungilla pystytään 
varmistamaan parhaiten ilman yhtiöittämistä. Samalla estetään se, ettei  
myöskään taloudellinen päätäntävalta siirry pois kaupungin kontrollista 
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ja näin äänestäjien "kuluttajansuoja" tulee paremmin huomioitua pää-
töksenteossa. Konsernimuotoisessa yhtiörakenteessa henkilöstön 
asema erillisessä yhtiössä muodostuisi turvattomaksi ilman raideliiken-
teeseen liittyvää kalustoa, raiteita ja liikennesopimuksia. Lisäksi yhtiöit-
täminen asettaa henkilöstön eriarvoiseen asemaan, sillä nykyiset työn-
tekijät siirtyvät vanhoilla ehdoilla, mutta tulevaisuudessa rekrytoitavilla 
työntekijöillä vastaavia etuuksia ei tule olemaan samassa laajuudessa.  

Jaa-äänet: 64
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, 
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Geb-
hard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Oona Hagman, Juha Hakola, 
Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, 
Fardoos Helal, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Shawn Huff, Anniina Iska-
nius, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Anna Karhumaa, Ar-
ja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Otto Meri, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, 
Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Ranta-
nen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, 
Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Nina 
Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, 
Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikan-
sa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 21
Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Titta 
Hiltunen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Elina Kauppila, Mai Ki-
velä, Pia Kopra, Laura Korpinen, Minja Koskela, Ajak Majok, Teija 
Makkonen, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Tom Packalén, Mika 
Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Suldaan Said 
Ahmed

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

7 äänestys

Valtuutettu Otso Kivekkään ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuu-
det siihen, että uusi yhtiö noudattaisi toiminnassaan julkisuuslakia ja 
konserniohjeen mukaista luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeutta
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 61
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, 
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir San-
delin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuu-
la Haatainen, Mia Haglund, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Atte Har-
janne, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Vil-
le Jalovaara, Jukka Järvinen, Anna Karhumaa, Elina Kauppila, Otso 
Kivekäs, Mai Kivelä, Pia Kopra, Laura Korpinen, Minja Koskela, Minna 
Lindgren, Ajak Majok, Teija Makkonen, Sami Muttilainen, Björn Måns-
son, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Tom Packalén, Amanda 
Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari 
Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-
Lerner, Suldaan Said Ahmed, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Johanna 
Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Ju-
hana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Tyhjä: 24
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Juha Hako-
la, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Anniina Iskanius, Atte Kaleva, Arja 
Karhuvaara, Sini Korpinen, Otto Meri, Seija Muurinen, Dani Niskanen, 
Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Risto 
Rautava, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Daniel Sazo-
nov, Nina Suomalainen, Maarit Vierunen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Otso Kivekkään ehdottaman 
toivomusponnen.

8 äänestys

Valtuutettu Jenni Hjeltin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään ehdotuksen valtuusto edellyttää kaupun-
kia selvittämään mahdollisuudet tutkia yhtiöittämisen vaikutukset henki-
löstön työtyytyväisyyteen, työoloihin ja yhdenvertaiseen kohteluun.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 81
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, 
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebe-
ling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, 
Oona Hagman, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Harry 
Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hil-
tunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, 
Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte 
Kaleva, Anna Karhumaa, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Pia 
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Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, 
Ajak Majok, Teija Makkonen, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muuri-
nen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna 
Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pa-
junen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raati-
kainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Suldaan Said Ahmed, Sari Sarko-
maa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, 
Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-
Nikula, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna 
Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Tyhjä: 4
Harry Bogomoloff, Arja Karhuvaara, Risto Rautava, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Jenni Hjeltin ehdottaman toi-
vomusponnen.

9 äänestys

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman ehdottama toivomusponsi JAA, vas-
tustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään ehdotuksen, valtuusto edellyttää, että 
Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuudet yhdessä Vantaan kanssa 
selvittää yhtiön tarkoituksenmukaisimman rakenteen niin, että yhtiö 
menestyy muuttuvassa toimintaympäristössä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 55
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, 
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Groten-
felt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluo-
ma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veroni-
ka Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Jär-
vinen, Anna Karhumaa, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Pia 
Kopra, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Teija Makkonen, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuor-
teva, Tom Packalén, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Ran-
tala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, 
Suldaan Said Ahmed, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Johanna Sydän-
maa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Sinikka 
Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Joel Harkimo, Otto Meri
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Tyhjä: 28
Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Oona Hagman, Juha 
Hakola, Jussi Halla-aho, Harry Harkimo, Anniina Iskanius, Atte Kaleva, 
Arja Karhuvaara, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Seija Muurinen, Dani 
Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Paka-
rinen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, 
Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Nina Suomalainen, 
Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Eveliina Heinäluoman ehdot-
taman toivomusponnen.

10 äänestys

Valtuutettu Veronika Honkasalo ehdottama toivomusponsi JAA, vastus-
tus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdolli-
suudet turvata henkilöstön edustus tulevan yhtiön hallituksen kokoon-
panossa, jos valtuusto päätyy yhtiöittämään HKL:n.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 51
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, 
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir San-
delin, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, 
Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Tit-
ta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn 
Huff, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Anna Karhumaa, Elina Kauppila, 
Mai Kivelä, Pia Kopra, Laura Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, 
Ajak Majok, Teija Makkonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuo-
mas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Tom Packalén, Terhi Peltokorpi, 
Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmy-
ar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Suldaan Said Ahmed, Pekka Sauri, Jo-
hanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 6
Otto Meri, Dani Niskanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Sari Sarko-
maa, Juhana Vartiainen

Tyhjä: 28
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Fatim Diar-
ra, Oona Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel 
Harkimo, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaa-
ra, Otso Kivekäs, Sini Korpinen, Seija Muurinen, Mia Nygård-Peltola, 
Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, 
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Marcus Rantala, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Ni-
na Suomalainen, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Veronika Honkasalon ehdot-
taman toivomusponnen.

Eriävät mielipiteet

Valtuutettu Mia Haglund jätti eriävän mielipiteen, jonka perusteluina 
esitti seuraavaa:

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) yhtiöittäminen on valmis-
teltu liian nopeasti ja heikoin perustein. Toivottujen seudullisuuden hyö-
tyjen saavuttaminen on epävarmaa. Espoo on ilmoittanut haluttomuu-
tensa osallistua yhtiömuotoon. Raitiovaunuhankkeen toteuttaminen 
Vantaalla ei edellytä HKLn yhtiöittämistä. Tämän lisäksi seudullisen yh-
teistyön vaihtoehtoisia toteuttamistapoja ei ole arvioitu tarpeeksi laajasti 
ja avoimesti. Henkilöstölle on kerrottu YT-neuvotteluissa, että HKL yh-
tiöitetään yhtenä kokonaisuutena. Tämän jälkeen on tuotu esille metron 
liiketoiminnan jääminen yhtiön ulkopuolelle omaksi liikelaitokseksi. Täs-
tä ei kerrottu YT-neuvotteluissa, henkilöstötoimikunnissa tai henkilöstön 
infotilaisuuksissa. Kun kalusto ja henkilöstö eriytetään eri yhtiöihin syn-
tyy epävarmuutta henkilöstön asemasta. Metron liiketoiminnan jäämi-
nen yhtiön ulkopuolelle olisi vaatinut selvityksen yhdessä henkilöstön 
kanssa. Esitetyssä yhtiömuodossa uusien ja vanhojen työntekijöiden 
välinen yhdenvertaisuuden toteutuminen on myös epäselvää. Yhtiöit-
täminen on peruuttamaton päätös. Yhtiöittäminen yhtiöittämisen vuoksi 
heikentää demokratiaa, sillä yhtiömalli siirtää päätäntävaltaa demok-
raattisesti valituilta päätöksentekijöiltä yhtiön johdolle. Tiedonsaanti, 
avoimuus ja toiminnan läpinäkyvyys heikkenee yhtiöittämisen myötä. 
Helsingissä metro- ja raitiovaunuliikenteessä ei ole muita toimijoita kuin 
kaupunki. Kiskot muodostavat luonnollisen monopolin, jonka yhtiöittä-
miselle ei ole tarvittavia perusteita tai edellytyksiä.

Valtuutetut Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sami Muttilainen, 
Mai Kivelä, Ajak Majok, Suldaan Said Ahmed, Elina Kauppila, Minja 
Koskela, Titta Hiltunen, Tuomas Nevanlinna jättivät eriävän mielipiteen 
samoin perusteluin.

Valtuutettu Laura Korpinen jätti eriävän mielipiteen, jonka perusteluina 
esitti seuraavaa:

Kaupungin tavoitteena tulee olla toimintojen avoimuus, ja HKL:n koh-
dalla se toteutuisi parhaiten nykyisessä muodossaan liikelaitoksena. 
Kun kyseessä on luonnollinen monopoli, olisi ollut erityinen tarve var-
mistaa, että raideliikenne säilyisi kaupungin omistuksessa. Omistuksen 
pysyminen kaupungilla pystyttäisiin varmistamaan parhaiten ilman yh-
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tiöittämistä. Samalla estettäisiin se, ettei myöskään taloudellinen pää-
täntävalta siirtyisi pois kaupungin kontrollista ja näin äänestäjien "kulut-
tajansuoja" tulisi paremmin huomioitua päätöksenteossa. Konserni-
muotoisessa yhtiörakenteessa henkilöstön asema erillisessä yhtiössä 
muodostuu turvattomaksi ilman raideliikenteeseen liittyvää kalustoa, 
raiteita ja liikennesopimuksia. Lisäksi yhtiöittäminen asettaa henkilös-
tön eriarvoiseen asemaan, sillä nykyiset työntekijät siirtyvät vanhoilla 
ehdoilla, mutta tulevaisuudessa rekrytoitavilla työntekijöillä vastaavia 
etuuksia ei tule olemaan samassa laajuudessa.

Valtuutetut Mari Rantanen ja Jussi Halla-aho jättivät eriävän mielipiteen 
samoin perusteluin.

Valtuutetut Mika Raatikainen, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Tom Pac-
kalén, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Teija Makkonen jättivät eriävän mie-
lipiteen samoin edellä mainituin perusteluin kuin valtuutetut Mia Hag-
lund ja Laura Korpinen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 26.08.2021 § 133

HEL 2021-006057 T 00 00 00

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunginkanslialle seuraavan lausunnon:

HKL:n johtokunta puoltaa liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämistä 
muuttamalla nykyinen liikelaitosmuotoinen HKL osakeyhtiöksi yhtenä 
kokonaisuutena, jolle siirtyy koko nykyinen HKL:n liiketoiminta metro-
toimintojen omistus- ja järjestämisvastuita lukuun ottamatta. 

Samalla johtokunta toteaa, että ennen asian lopullista päätöksentekoa 
tulee varmistaa seudun kaupunkien poliittisen johdon yhteisymmärrys 
ja yhteinen näkymä mallin hyväksyttävyydestä ja tarkoituksenmukai-
suudesta. Yhtiössä tulee myös varmistaa laajan avoimuuden noudat-
tamisen periaate ja turvata henkilöstön asema. 
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Jatkovalmistelussa ja siirtymään valmistauduttaessa on tavoiteltava 
mahdollisimman avointa keskustelua yhtiön vaikutuksista seudun 
asukkaiden liikkumisen palvelutasoon, sekä yhtiön tuomiin hyötyihin ja 
mahdollisiin riskeihin.

Johtokunta katsoo, että kokonaisuutena HKL:n hallintomuotoselvityk-
sen, seudullisten selvitysten sekä tehdyn muun valmistelun perusteella 
yhtiömuoto tukee nykyistä liikelaitosmallia paremmin joukkoliikennein-
vestointeihin ja -omaisuuteen sitoutuneiden pääomien tehokkaampaa 
hallintaa, joukkoliikenteen järjestämisen kokonaiskustannusten läpinä-
kyvyyttä, henkilöstön kehittämismahdollisuuksia sekä suurten joukkolii-
kennehankkeiden suunnitelmallista ja onnistunutta läpivientiä. 

Yhtiöittämisen vahvuuksia ovat johtokunnan näkemyksen mukaan eri-
tyisesti:

 Investointien rahoittamisen joustavuuden ja monipuolisuuden li-
sääntyminen.

 Yhtiö pystyy tekemään liiketaloudellisesti perusteltuja investointeja 
liikelaitosmuotoa joustavammin ja siten parantamaan omaa tuotta-
vuuttaan ketterämmin kuin osana kaupungin investointitaloutta. 
Esimerkiksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) liiken-
nöintikorvauksella rahoitettavat kalusto- ja varikkoinvestoinnit sekä 
tuotantovälineet ovat yhtiöittämisen myötä mahdollista tehdä liikelai-
tosmallia joustavammin, tarkoituksenmukaisemmin ja parempaan 
tuottavuuteen johtaen.

 Yhtiörakenne tuo joustavuutta mm. organisaatiorakenteen kehittä-
miseen sekä osaajien rekrytointiin.

 Yhtiömuoto mahdollistaa HKL:ää suuremman seudullisen organi-
saation kehittymisen. Suuremmalla organisaatiolla on paremmat 
suhteelliset resurssit alan kansainvälisen tason huippuosaamisen 
kehittämiseen. Tällöin on mahdollista kehittää myös henkilöstönä-
kökulmasta houkuttelevampia tehtävänkuvia ja organisaation sisäi-
siä urakehitysvaihtoehtoja.

 Joukkoliikenteen voimakas kasvu edellyttää jatkuvaa asiantuntijare-
surssien kasvamista ja huippuosaamisen kehittämistä. Yhtiömuo-
dossa HKL pystyy joustavammin vastaamaan työmarkkinoiden ti-
lanteeseen ottaen huomioon erityisesti, että HKL kilpailee tästä re-
surssista jatkuvasti mm. yksityisten infra- ja liikennealan toimijoiden 
kanssa.

 Yhtiönä HKL voisi toimia saman yleissitovan työehtosopimuksen 
puitteissa kuin muut joukkoliikennemarkkinoilla toimivat yhtiöt, ja 
HKL pystyisi riittävän aikaisessa vaiheessa vaikuttamaan tulevan 
yleissitovan raideliikenteen työehtosopimuksen sisältöön. Työehto-
sopimuksen yleissitovuuden myötä myös mahdollisuus niin sanot-
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tuun TES-shoppailuun markkinoilla poistuisi, millä olisi yhteiskunnal-
le kokonaisuutena etuja tuovia vaikutuksia. Tämä myös helpottaisi 
kuljettajien siirtymisiä vanhoilta liikennöitsijöiltä uusille niissä tilan-
teissa, joissa HSL päättäisi kilpailuttaa liikennöintikokonaisuuksia.

 Yhtiömuoto mahdollistaa myös erilaisten ulkoisten palveluiden, esi-
merkiksi erilaisten IT-palveluiden valinnan ketterämmin ja paremmin 
yhtiön tarpeita palvelevammin kuin liikelaitosmuodossa.

 Toiminnan läpinäkyvyys ja tavoitteellisuus lisääntyvät.
 Yhtiöittämisen yhteydessä HKL:n ja kaupungin omaisuuden väliset 

rajapinnat määritetään yksiselitteisesti mikä osaltaan myös paran-
taa selkeyttä ja läpinäkyvyyttä (esim. maa-alueiden ja maanalaisten 
tilojen hallinta). Kun yhtiön ja kaupungin hallitsemien omaisuuserien 
rajapinnat määritellään nykyistä tarkemmin, voidaan myös näihin 
joukkoliikenteeseen kohdistuvien ja HSL:n infrasopimuksen piirissä 
olevien investointien kustannusvastuut ja hyödyt rajata nykyistä pa-
remmin niiden aiheuttajalle. Näin on mahdollista lisätä HSL:n mui-
den jäsenkuntien luottamusta Helsingin infrakustannusten hallin-
taan.

 Kun yhtiömuodossa palvelut ja infra on hinnoiteltava markkinaehtoi-
sesti, paranee eri toimintojen kaikkien todellisten kustannusten esiin 
tuleminen ja läpinäkyvyys, jolloin hyötyjä voidaan kohdistaa entistä 
tarkemmin. Päätöksiä tehtäessä kaikki kustannuskomponentit ovat 
nykyistä läpinäkyvämmin esillä.

 Yhtiömuodossa HKL:llä on vahvemmat kannusteet kehittää uusia 
palveluita olemassa olevan osaamisen sekä omaisuuden pohjalta 
sekä parantaa pääomien hallintaa ja näistä saatavia tuottoja. Näitä 
ovat esimerkiksi kaluston vuokraus, liike- ja harrastetilojen vuokraus 
sekä liityntäpysäköinti- ja mikroliikkumisen palveluiden kehittämi-
nen. Kannusteet myös tilojen vuokraukseen ja yhtiön tilojen käyttö-
asteen kasvattamiseen ovat yhtiömuodossa vahvemmat.

 Yhtiömuoto mahdollistaa Helsinkiä laajemman seudullisen organi-
saation, jolloin suuruuden synergia tuo taloudellista hyötyä kalusto-, 
varikko- ja infrahankinnoissa. Esimerkiksi kalustohankintoja voidaan 
kilpailuttaa suurempina kokonaisuuksina, minkä seurauksena han-
kinnat kiinnostavat laajempaa joukkoa toimijoita kansainvälisillä 
markkinoilla ja hankintojen yksikköhinnat laskevat sekä suuremman 
volyymin että tehokkaamman kilpailun johdosta. 

 Seudullisesti yhteinen organisaatio luo myös edellytykset optimoida 
kokonaisuutta seudullisessa kaupunkiraideliikenteessä erillisten 
alueellisten organisaatioiden osaoptimoinnin sijaan. Laajempi seu-
dullinen kokonaisuus mahdollistaa paremmin esimerkiksi henkilö-
kunnan, varikoiden sekä liikkuvan kunnossapitokaluston yhteiskäy-
tön yhteiskunnan kokonaisedun kannalta optimaalisesti ja kaupunki-
raideliikenteen järjestelmän ja elinkaaren hallinnan paremman laa-
dun toteutumisen. 
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Lisäksi yhtiöittäminen mahdollistaa Vantaan kaupungin mukaantulon 
yhtiön omistajaksi niin, ettei Vantaa tule omistamaan sellaisia kokonai-
suuksia, jotka eivät liity suunnitteilla olevaan Vantaan raitiotiehankkee-
seen. Vantaa on pitänyt tätä lähtökohtaa, joka konsernimuotoisessa yh-
tiössä mahdollistuu, keskeisenä edellytyksenä osallistumiselleen. Li-
säksi yhtiöittäminen mahdollistaa myös muiden kaupunkien liittymisen 
myöhemmin kaupunkiliikenneyhtiön omistajiksi samalla periaatteella.

Yhtiötä perustettaessa johtokunta pitää korostettavan tärkeänä, että yh-
tiön tehtävänä on maksimoida yhteiskunnallista etua eikä esimerkiksi 
suppeasti yhtiön taloudellista etua. On yhteiskunnan kokonaisedun nä-
kökulmasta olennaista, että yhtiö tavoittelee laaja-alaisesti kokonaisuu-
den optimointia. Yhtiö toteuttaa toiminnassaan avoimuutta ja yhtiö toi-
mii viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevan lainsäädännön tavoit-
teiden mukaisesti antaen yksilöille ja yhteisöille mahdollisuuden valvoa 
yhtiön toimintaa ja julkisten varojen käyttöä. 

Yhtiö tuottaa kestävän liikkumisen palveluja, hallinnoi niihin liittyvää inf-
raa, varikoita ja vaunukalustoa sekä toteuttaa niihin liittyviä investointi-
hankkeita seudulla laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi. 
Yhtiö on omistajilleen keskeinen väline kaupunkirakenteen kehittämi-
seen liittyvien maankäytöllisten ym. ratkaisujen mahdollistamisessa ja 
niihin liittyvien tavoitteiden toteuttamisessa. Yhtiö harjoittaa toimintaan-
sa omistajiensa ja liikenteen tilaajana toimivan HSL:n tavoitteiden mu-
kaisesti. Johtokunta näkee kaupunkiliikenneyhtiön perustamisen nykyi-
sessä tilanteessa tarkoituksenmukaisimmaksi ja järkevimmäksi tavaksi 
varmistaa kaupunkiraideliikenteen järjestelmätasoisesti tehokas toteu-
tus seudulla tulevaisuudessa. Potentiaalia on erityisesti mahdollisuu-
dessa keskittää niukka osaamisresurssi ja välttää tilanne, jossa luo-
daan kilpailevia organisaatioita tai riskiä osaoptimointiin. 

Helsingin kaupunki on kaupunkiliikenneyhtiön suurin omistaja ja Hel-
singin kaupungin konserniohjaus käyttää merkittävää valtaa yhtiössä. 
Yhtiöittäminen tukee pitkän aikavälin tavoitteita varmistaa, että Helsinki 
ja muut omistajakaupungit ovat aktiivisia seudullisten joukkoliikennerat-
kaisujen edistäjiä, pääkaupunkiseudun raideliikenteellä on yhteiset ta-
voitteet ja niitä tukeva kustannustehokas palvelujen tuottamisrakenne, 
ja että seudulliset joukkoliikenneratkaisut tukevat omistajien strategis-
ten tavoitteiden toteutumista. Kaupunkiraideliikennehankkeet kytkeyty-
vät Helsingin ja muidenkin mahdollisten omistajien keskeisimpiin kau-
punkikehityskohteisiin ja HKL:n yhtiöittämisen yhtenä tavoitteena on 
varmistaa toiminnan ketteryys niin, että tavoitellun kaupunkikehityksen 
toteutumiselle voidaan raidehankkeiden osalta antaa mahdollisimman 
vahva tuki.
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Johtokunta pitää yhtiölle luonnosteltua omistajastrategialuonnosta hy-
vänä. Omistajastrategiassa näkyvät vahvasti yhteiskunnan kokonaise-
dun tavoittelu ja kokonaisuuden optimointi. Omistajastrategia asettaa 
myös kunnianhimoiset haasteelliset tavoitteet toimialan edelläkävijyy-
destä Euroopassa (elinkaaritehokkuus, kustannustehokkuus, vaikutta-
vuus ja vastuullisuus) sekä orientoi vahvasti asiakaskeskeisyyteen, tuo-
tantovarmuuteen ja Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseen.

Johtokunta pitää lisäksi seuraavia aiheita tärkeinä otettavaksi huo-
mioon päätöksenteossa ja yhtiöittämisen täytäntöönpanossa:

 HKL:n henkilöstön tulee kokonaisuudessaan siirtyä uuden yhtiön 
palvelukseen nk. vanhoina työntekijöinä.

 Yhtiön merkittävissä investoinneissa kaupungin omistajaohjaus ja 
kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttaminen on tärkeää var-
mistaa näiden investointien hankesuunnitelmien käsittelyllä kau-
pungin toimielimissä.

 Yhtiön juoksevaa toimintaa koskeva ennakkoratkaisu Verohallinnol-
ta tulee olla käytettävissä ja sisällöltään myönteinen kaupunginhalli-
tuksen käsitellessä esitystä HKL:n yhtiöittämisestä elokuussa 2021.

Johtokunnan kanta HSL:n lausunnossaan esittämiin seikkoihin

15.6.2021 hallituksen kokouksessa antamassaan lausunnossaan yh-
tiöittämisestä (esityksen liite 7) HSL esitti suosituksia Helsingin kau-
pungille. HSL on perustettavalle yhtiölle olennaisen tärkeä strateginen 
kumppani, jonka tavoitteiden toteutuminen on yhteiskunnan kokonaise-
dun kannalta tärkeää. Seuraavassa johtokunta ottaa kantaa kuhunkin 
HSL:n esiin nostamaan suositukseen.

Lausunnossaan HSL esitti Helsingille, että mahdollisen uuden yhtiön 
perustamisessa ja omistajaohjauksessa tulee varmistaa seuraavien ta-
voitteiden toteutuminen:

”1) Yhtiön omistus, hallintorakenne ja yhtiöjärjestys täyttävät julkisoi-
keudellisen laitoksen tunnusmerkit siten, että yhtiön ja HSL:n välillä 
voidaan tehdä erityisalojen hankintalain 26 § ja erityisalojen hankintadi-
rektiivin 28 artiklan 4. kohdan mukaisia viranomaishankintayksiköiden 
välisiä yhteistyösopimuksia.”

Johtokunta: HKL on asiasta HSL:n kanssa samaa mieltä. Tämän edel-
lytyksen täyttyminen on ollut valmistelun lähtökohta ja tässä keskeises-
sä asiassa onnistumisen varmistamiseksi ovat niin HKL kuin HSL käyt-
täneet myös ulkopuolista asiantuntija-apua. Tätä asiantuntemusta hyö-
dynnetään vielä yhtiön perustamisasiakirjojen viimeistelyssä, jotta asia 
parhaalla mahdollisella tavalla on päätöksenteossa otettu huomioon. 
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”2) Näihin edellytyksiin ei myöhemminkään tehdä muutoksia, jotka vaa-
rantaisivat yhtiön ja HSL:n välisten sopimusten oikeudellisen perustan. 
”

Johtokunta: HKL on asiasta HSL:n kanssa samaa mieltä. Tämän var-
mistaminen on niin yhtiön, sen omistajien kuin HSL:n intresseissä. Siksi 
ei myös ole nähtävissä riskiä asiassa toisin toimimiseksi. 

”3) Yhtiö ja sen omistajat ilmoittavat markkinoiden tiedoksi, että yhtiön 
strategiaan ei tule kuulumaan osallistuminen julkisiin tarjouskilpailuihin, 
vaan se sitoutuu edistämään tasapuolisten kilpailtujen markkinoiden 
kehittymistä.”

Johtokunta: HKL on asiasta HSL:n kanssa samaa mieltä. Asia on läh-
tökohtana kirjattuna esimerkiksi yhtiön pääomistajan (Helsingin kau-
punki) luonnostelemassa omistajastrategiassa ”Yhtiö toimii omistajien-
sa sidosyksikkönä, eikä osallistu joukkoliikenteen liikennöinnin mahdol-
lisiin kilpailutuksiin”. Yhtiön toiminnan yksi keskeinen peruste on luoda 
edellytyksiä (mm. infra, varikot, vaunut), jotta HSL:n järjestämät mah-
dolliset liikenteen kilpailutukset onnistuvat mahdollisimman hyvin. Tä-
män asian viestiminen markkinoille voidaan toteuttaa HSL:n kanssa 
yhdessä sovittavalla tavalla yhtiön ja sen omistajan toimesta. 

”4) Yhtiö sitoutuu yhteistyössään HSL:n kanssa tuottamaan, raportoi-
maan ja luovuttamaan toimintaansa koskevia tietoja tilaajaohjausta ja 
hankintamenettelyjä varten avoimesti ja vetoamatta yhtiön liikesalai-
suuteen.”

Johtokunta: HKL on asiasta HSL:n kanssa samaa mieltä. Yhtiön tavoite 
on yhteiskunnallisen edun tuottaminen ja tämä tarkoittaa esimerkiksi 
HSL:n toiminnan tukemista mahdollisimman laajassa mitassa, siten 
kuin erikseen sovitaan. Yhtiöllä itsellään ei ole liikesalaisuuksia HSL:n 
suuntaan. Päinvastoin yhtiön lähtökohtana on yhtiön toiminnan kehit-
täminen yhteiskuntaa parhaimmalla tavalla palvelevaksi mahdollisim-
man laajasti yhteiskunnallisten organisaatioiden, kuten HSL, osaamista 
hyödyntäen ja yhteiseen tietopohjaan perustaen. On kuitenkin mahdol-
lista, että joihinkin yhtiön markkinoilta hankkimiin palveluihin liittyen näi-
tä palveluja toimittavilla yrityksillä on liikesalaisuuksia, joita yhtiön ei ole 
sallittua toimittaa julkisuuteen. Yhtiö pyrkii toiminnassaan välttämään 
tällaiset tilanteet ja ottamaan asian huomioon esimerkiksi sopimuksia 
laatiessaan. 

”5) Yhtiö kykenee kantamaan liiketoimintavastuun oman toimintansa 
kustannustehokkuudesta, laadusta, turvallisuudesta ja riskienhallinnas-
ta siten, että yhtiön mahdollisten virhearvioiden tai laiminlyöntien kus-
tannukset ja haitat eivät siirry HSL:n jäsenkuntien ja joukkoliikenteen 
matkustajien kannettavaksi.”
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Johtokunta: HKL on asiasta HSL:n kanssa samaa mieltä. HKL:n yhtiöit-
täminen parantaa edellytyksiä tehdä HKL:n toiminnasta yhä laaduk-
kaampaa ja korkeatasoisempaa. Tämän johdosta riskit HSL:n suuntaan 
pienenevät nykytilanteeseen verrattuna. 

”6) Yhtiö järjestää hallinnassaan olevan kaupunkiraideliikenteen toimin-
taympäristön, erityisesti liikenteenohjauksen, kaluston, varikoiden ja 
muiden toimitilojen hallinnan siten, että näiden käyttöehdot ja kustan-
nukset kilpailutetuille operaattoreille ovat läpinäkyviä, kohtuullisia, va-
kaita ja markkinaneutraaleja.”

Johtokunta: HKL on asiasta HSL:n kanssa samaa mieltä. Yhtiön tavoite 
on yhteiskunnallisen edun tuottaminen ja tämä tarkoittaa esimerkiksi 
HSL:n toiminnan tukemista mahdollisimman laajassa mitassa. Yhtiön 
toiminnan yksi keskeinen peruste on luoda edellytyksiä (mm. infra, va-
rikot, vaunut), jotta HSL:n järjestämät mahdolliset liikenteen kilpailutuk-
set onnistuvat mahdollisimman hyvin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lii-
kenteenohjauksen, kaluston, varikoiden ja muiden toimitilojen hallintaa 
siten, että näiden käyttöehdot ja kustannukset kilpailutetuille operaatto-
reille ovat läpinäkyviä, kohtuullisia, vakaita ja markkinaneutraaleja

HSL esitti myös, että HSL:n johtoa ja asiantuntijoita tulisi edelleen osal-
listaa yhtiöittämishankkeen valmistelun loppuvaiheessa. Näin on toimit-
tu ja on tarkoitus edelleen niin jatkovalmistelussa kuin yhtiön toiminnan 
aikanakin toimia. Mahdollisimman hyvä yhteistyö HSL:n kanssa on tär-
keä edellytys yhteiskunnan kokonaisedun tuottamisen näkökulmasta.  

HSL suosittelee lisäksi, että kaupunkiliikenneyhtiön omistajat huolehti-
vat siitä, että yhtiön hallituksessa ja toiminnan tarkastuksessa on käy-
tettävissä puolueetonta joukkoliikennetoimialan asiantuntemusta ja ko-
kemusta. Tämä on varmasti myös Helsingin kaupungin tavoitteiden 
mukaista kaupungin asettaessa henkilöitä yhtiön hallitukseen ja toimin-
nan tarkastukseen.

HSL esitti myös, että Helsingin ja kaupunkiliikenneyhtiön tulee varautua 
Helsingin kaupunkipyöräpalvelun tilaajatehtävien siirtämiseen HSL:lle 
viimeistään nykyisen sopimuksen päättyessä. Tämä seikka ei varsinai-
sesti liity yhtiön perustamiseen vaan kaupunki tekee asiassa tarkoituk-
senmukaisuusharkintaa asian ollessa ajankohtainen riippumatta siitä 
toimiiko HKL liikelaitos- vai yhtiömuodossa.

Lisäksi HSL esitti, että HKL:n nykyisten muuhun kuin raideliikentee-
seen liittyvien tehtävien järjestämistapaa valmistellaan yhdessä HSL:n 
kanssa ja näihin tehtäviin osoitetaan Helsingin puolella riittävät resurs-
sit erityisesti bussiliikenteen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tässä 
asiassa HSL:llä oli lausuntoa antaessaan virheellinen käsitys siitä, että 
perustettavaan yhtiöön siirtyisi vain raideliikenteeseen liittyvät HKL:n 
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tehtävät. Yhtiöön on kuitenkin siirtymässä HKL:n nykyinen toiminta läh-
tökohtaisesti kokonaisuudessaan ja joukkoliikenteen eri tehtävien hoi-
toon liittyvät synergiat säilyvät ja edelleen vahvistuvat. Erillisten resurs-
sien osoittaminen Helsingin kaupungin organisaatiossa ei siis ole tar-
peen.

Pöytäkirjan tarkistaminen

Samalla johtokunta tarkasti pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Käsittely

26.08.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti lausunnon perusteluita:

Kpl 80 muutetaan seuraavasti: "Liikelaitos varmistaa, että metrojärjes-
telmän turvallisuus järjestetään liikennepalvelulain, raideliikennelain 
sekä liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) antaman kaupunkiraidelii-
kennemääräyksen velvoittaman turvallisuusjohtamisjärjestelmän mu-
kaisesti"

Kpl 83 muutetaan seuraavasti: "Toimitusjohtajan lisäksi liikenneliikelai-
toksella on liikelaitoksen hallinnosta ja talousasioista vastaavaa työ-
voimaa sekä riittävä turvallisuusvastuiden edellyttämä turvallisuudesta 
vastaava organisaatio."

Palautusehdotus:
Anu Suoranta: Palautetaan päätös valmisteluun niin, että johtokunnalle 
tuodaan päätöksenteon tueksi yhtiömallin lisäksi muita seudullisen rai-
deyhteistyön toteuttamisen vaihtoehtoja. 

Eri mallien arvioinnissa on huomioitava miten toteutetaan toiminnan 
avoimuus, turvataan henkilöstön nykytyöehtojen vähimmäistason pysy-
vyys muutostilanteessa mukaan lukien uusien työntekijöiden työehtojen 
yhdenvertaisuus sekä työntekijöiden asema hallinnossa ja päätöksen-
teossa sekä kaupungin poliittisen tavoitteenasettelun ohjaavuus. 

Seudullisen raideyhteistyön jatkovalmistelussa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, että noudatetaan vastuullista työnantajapolitiikkaa. 
Ylikunnallisen raideyhteistyön tarkoitus ei ole tuoda yhteistyön osapuo-
lille säästöjä henkilöstökuluissa. Uusien ja vanhojen työntekijöiden on 
oltava yhdenvertaisessa asemassa. Valmistelun aikana tulee käydä yh-
teiskunnallinen keskustelu eri mallien vaikutuksista seudun asukkaiden 
liikkumisen palvelutasoon, sekä niiden tuomiin hyötyihin ja riskeihin ve-
ronmaksajille.
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Lisäksi valmisteluun tulee ottaa riittävä aikaikkuna, jotta seudullisen yh-
teistyön kartoittaminen sekä tarpeenmukaisuus voidaan taata tulevissa 
malleissa

Kannattaja: Samuli Voutila

Vastaehdotus:
Minna Salminen: Tehdään seuraava lisäys "HKL:n johtokunta puoltaa.." 
kappaleen (2) yhteyteen:

Samalla johtokunta toteaa, että ennen asian lopullista päätöksentekoa 
tulee varmistaa seudun kaupunkien poliittisen johdon yhteisymmärrys 
ja yhteinen näkymä mallin hyväksyttävyydestä ja tarkoituksenmukai-
suudesta. Yhtiössä tulee myös varmistaa laajan avoimuuden noudat-
tamisen periaate ja turvata henkilöstön asema. 

Jatkovalmistelussa ja siirtymään valmistauduttaessa on tavoiteltava 
mahdollisimman avointa keskustelua yhtiön vaikutuksista seudun 
asukkaiden liikkumisen palvelutasoon, sekä yhtiön tuomiin hyötyihin ja 
mahdollisiin riskeihin.

Kannattaja: Sini Korpinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Palautetaan päätös valmisteluun niin, että johtokunnalle 
tuodaan päätöksenteon tueksi yhtiömallin lisäksi muita seudullisen rai-
deyhteistyön toteuttamisen vaihtoehtoja. 

Eri mallien arvioinnissa on huomioitava miten toteutetaan toiminnan 
avoimuus, turvataan henkilöstön nykytyöehtojen vähimmäistason pysy-
vyys muutostilanteessa mukaan lukien uusien työntekijöiden työehtojen 
yhdenvertaisuus sekä työntekijöiden asema hallinnossa ja päätöksen-
teossa sekä kaupungin poliittisen tavoitteenasettelun ohjaavuus.  

Seudullisen raideyhteistyön jatkovalmistelussa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, että noudatetaan vastuullista työnantajapolitiikkaa. 
Ylikunnallisen raideyhteistyön tarkoitus ei ole tuoda yhteistyön osapuo-
lille säästöjä henkilöstökuluissa. Uusien ja vanhojen työntekijöiden on 
oltava yhdenvertaisessa asemassa. Valmistelun aikana tulee käydä yh-
teiskunnallinen keskustelu eri mallien vaikutuksista seudun asukkaiden 
liikkumisen palvelutasoon, sekä niiden tuomiin hyötyihin ja riskeihin ve-
ronmaksajille.

Lisäksi valmisteluun tulee ottaa riittävä aikaikkuna, jotta seudullisen yh-
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teistyön kartoittaminen sekä tarpeenmukaisuus voidaan taata tulevissa 
malleissa

Jaa-äänet: 7
Niklas Kaskeala, Sini Korpinen, Pekka Pirkkala, Minna Salminen, Mirita 
Saxberg, Aino Tuominen, Joona Turtiainen

Ei-äänet: 2
Anu Suoranta, Samuli Voutila

Tyhjä: 0

Poissa: 0

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Tehdään seuraava lisäys "HKL:n johtokunta puoltaa.." 
kappaleen (2) yhteyteen: Samalla johtokunta toteaa, että ennen asian 
lopullista päätöksentekoa tulee varmistaa seudun kaupunkien poliitti-
sen johdon yhteisymmärrys ja yhteinen näkymä mallin hyväksyttävyy-
destä ja tarkoituksenmukaisuudesta. Yhtiössä tulee myös varmistaa 
laajan avoimuuden noudattamisen periaate ja turvata henkilöstön ase-
ma.  

Jatkovalmistelussa ja siirtymään valmistauduttaessa on tavoiteltava 
mahdollisimman avointa keskustelua yhtiön vaikutuksista seudun 
asukkaiden liikkumisen palvelutasoon, sekä yhtiön tuomiin hyötyihin ja 
mahdollisiin riskeihin.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 8
Niklas Kaskeala, Sini Korpinen, Pekka Pirkkala, Minna Salminen, Mirita 
Saxberg, Aino Tuominen, Joona Turtiainen, Samuli Voutila

Tyhjä: 1
Anu Suoranta

Poissa: 0

19.08.2021 Pöydälle

13.08.2021 Pöydälle

11.08.2021 Pöydälle

Esittelijä
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toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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§ 150
Helsingin yhteisöraportti 3/2021

HEL 2021-005811 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi yhteisöraportin 
3/2021.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteisöraportti 3-2021
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kansliapäällikkö toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien kon-
serniohjeiden mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa 
tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seu-
rantaraporttien pohjalta. 

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin 
3/2021. Raportissa esitetään vuonna 2021 kaupunginhallituksen kon-
sernijaostolle raportoitavat merkittävimmät yhteisöt. Raportissa esite-
tään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien osavuosi-
katsausten ja ennusteiden perusteella vuoden 2021 toiminnan ja talou-
den kehittymistä koskevat tiedot. Seurantaraportti on esityslistan tämän 
asiakohdan liitteenä 1.

Liitteessä 2 esitetään markkinaehtoiset yhtiöt.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteisöraportti 3-2021
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.09.2021 § 116

HEL 2021-005811 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi yhteisöraportin 
2/2021.

24.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36 109

tiina.leinonen(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 138, 139, 140 ja 141 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ja 150 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Saara Nirkko
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tuomas Rantanen Pia Pakarinen

Nasima Razmyar

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 07.12.2021.


