
 ESITYS HSL:N JÄSENKUNNILLE 1 (3) 
 
 
Dnro 32/00/02/020/2010 
 

 4.10.2011 
 

 
HSL Helsingin seudun liikenne · PL 100 · 00077 HSL · Puhelin (09) 4766 4444 · Faksi (09) 4766 4441 · hsl@hsl.fi · Y-2274586-3 
HRT Helsingforsregionens trafik · PB 100 · 00077 HRT · Telefon (09) 4766 4444 · Fax (09) 4766 4441 · hsl@hsl.fi · FO-2274586-3 
 
www.hsl.fi 

 

Helsingin kaupunki 
Espoon kaupunki 
Vantaan kaupunki 
Kauniaisten kaupunki 
Keravan kaupunki 
Kirkkonummen kunta 
 
 
 
 
 
 
 
HSL-ALUEEN MAHDOLLINEN LAAJENTUMINEN 1.1.2012 ALKAEN (ESITYS JÄSENKUNNILLE) 
 

HSL:n hallitus päätti kokouksessaan 4.10.2011 esittää HSL:n nykyisille 
jäsenkunnille, että ne hyväksyvät liitteenä olevan ehdotuksen muutetuksi 
HSL:n perussopimukseksi ja varautuvat siihen, että perussopimuksen 
luonnokseen on tarpeen tehdä vielä vähäisiä ja teknisiä tarkennuksia. 
 
HSL:n nykyisiä jäsenkuntia pyydetään käsittelemään perussopimuksen 
muutos valtuustoissaan viimeistään 15.11.2011, jotta HSL-alueen 
mahdolliseen laajenemiseen liittyvät päätökset peruspääomaan liittyen 
voidaan tehdä HSL:n syysyhtymäkokouksessa 25.11.2011. 
 
HSL ja Helsingin seudun kehyskunnat Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, 
Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Vihti ja Sipoo teettivät viime vuonna yhdessä 
selvityksen, jossa arvioitiin mahdollisen HSL:ään liittymisen vaikutuksia 
lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Järvenpään kaupunki ja Sipoon kunta 
ilmoittivat olevansa kiinnostuneita jatkamaan selvityksiä ja 
liittymisvalmisteluja. HSL ja kunnat ovat teettäneet lisäselvityksiä ja 
vaikutusarvioita kuntien päätöksenteon pohjaksi. Sipoon kunnanvaltuusto 
päätti 3.10.2011 liittymisestä HSL:n jäseneksi 1.1.2012 alkaen. Järvenpään 
kaupunki ei ole tehnyt päätöstä HSL:n jäseneksi liittymisestä. 
 
HSL:n nykyisten jäsenkuntien hyväksymän perussopimuksen mukaisesti 
HSL:n jäseniksi voivat liittyä kaikki Helsingin seudun 14 kuntaa. Uuden 
jäsenkunnan liittyminen HSL:ään edellyttää, että jäsenkunta hyväksyy HSL:n 
perussopimuksen. Kuntalain mukaan jäsenkunnat on lueteltava 
perussopimuksessa. Näin ollen uuden jäsenkunnan liittyminen edellyttää 
myös perussopimuksen muutosta, joka on käsiteltävä kaikissa HSL:n 
jäsenkuntien valtuustoissa kuntalain 79 §:n mukaisesti. Samassa yhteydessä 
on tarkoitus tehdä perussopimukseen myös lähinnä teknisluonteisia 
tarkistuksia. Luonnos tarkistetusta perussopimuksesta 1.1.2012 alkaen on 
liitteenä 2. Muutokset nykyiseen perussopimukseen ilmenevät liitteestä. 
 
Uuden jäsenkunnan liittymisen vuoksi perussopimusta on syytä tarkentaa 15 
§:n osalta, jossa on määrätty hallituksen kokoonpanosta. Kuntayhtymän 
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hallituksen kokoonpanoa ei esitetä muutettavaksi vuonna 2012, vaan 
hallituksen kokoonpanoa tarkistetaan ääniosuuksien suhteessa 
kunnallisvaalien jälkeen. Mikäli varajäsen on kuntansa ainoa edustaja 
hallituksessa, on varajäsenellä aina hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja 
puheoikeus. Jäsenkunta, joka ei ole nimittänyt hallituksen varsinaista tai 
varajäsentä voi nimittää hallitukseen asiantuntijaedustajan ja tämän 
varaedustajan. Asiantuntijaedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen 
kokouksissa. Sipoo voi siis nimittää hallitukseen asiantuntijaedustajan ja 
tämän varaedustajan 1.1.2012 alkaen. Kuntayhtymän hallitus päättää muiden 
asiantuntijajäsenten läsnäolo- ja puheoikeudesta hallituksen kokouksissa 
hallintosäännön mukaisesti. 
 
Nykyisessä perussopimuksessa on sovittu, että kustannusten jaossa 
käytettävä kysyntätieto perustuu vähintään 3 vuoden välein tehtäviin 
lippulajitutkimuksiin. Käytännön toiminnan kannalta olisi 
tarkoituksenmukaisempaa, että myös muita luotettavia lähteitä voitaisiin 
käyttää, esimerkiksi matkalippujen myyntitilastoja tai matkalippujen 
tarkastusjärjestelmän tietoja. Näin ollen perussopimuksen määräystä 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että kustannusten jaossa käytettävä 
kysyntätieto (nousut ja matkustuskilometrit liikennemuodoittain ja kunnittain) 
perustuu lippulajitutkimuksiin ja matkakorttijärjestelmän keräämiin tietoihin tai 
muihin vastaaviin, luotettavista lähteistä kerättyihin tietoihin. Kuntayhtymän 
hallitus liittää vuosittain jäsenkunnille 23 §:n mukaisesti lähetettävän 
taloussuunnitelman lausuntopyyntöön alustavan suunnitelman kysyntätietojen 
tarkistamisesta. Suunnitelmassa esitetään tarkistuksen ajoittuminen ja 
tietolähteet, joihin tarkistus perustuu. Suunnitelmassa otetaan huomioon mm. 
merkittävien joukkoliikennehankkeiden arvioitu toteutuminen. Jäsenkuntien 
lausunnot saatuaan kuntayhtymän hallitus päättää lippulajitutkimusten 
järjestämisestä ja ajankohdista. 
 
HSL:n peruspääoma aloittavassa taseessa 1.1.2010 on 9 081 995,00 euroa, 
8,22 euroa asukasta kohden. Mikäli Sipoo liittyy HSL:ään, peruspääoman 
määrä nousee 9 230 475 euroon, mikä on noin 8,14 euroa/asukas laskettuna 
vuoden 2010 asukaslukujen mukaisesti. Sipoon peruspääoma olisi noin 148 
500 euroa. Peruspääoman ja äänivallan jakautuminen 1.1.2012 alkaen on 
esitetty liitteessä 3. 
 
Sipoon valtuusto on hyväksynyt 3.10.2011 muutetun HSL:n perussopimuksen 
ehdolla, että nykyiset HSL:n jäsenkunnat hyväksyvät muutetun 
perussopimuksen ja valtuuttanut kunnanhallituksen hyväksymään vähäisiä ja 
teknisluonteisia tarkennuksia perussopimukseen. Mikäli nykyiset jäsenkunnat 
hyväksyvät muutetun perussopimuksen, päättää yhtymäkokous HSL:n 
peruspääoman korottamisesta Sipoon osuutta vastaavalla määrällä sekä 
peruspääoman muodostamisesta HSL:n aloittavaan taseeseen 1.1.2012 
vuoden 2010 asukaslukujen suhteessa siten, ettei nykyisten jäsenkuntien 
peruspääomaosuuksia muuteta.  
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Liitteenä 1 on alustava laskelma kuntaosuuksista HSL-kunnittain, mikäli Sipoo 
liittyy HSL:n jäseneksi. Laskelma on tehty ilman arvioita siitä, kuinka paljon 
nykyisten HSL-kuntien kustannukset ja lipputulot muuttuisivat Sipoon liityttyä. 
Liittyminen ei alustavien arvioiden mukaan olennaisesti vaikuta nykyisten 
HSL-kuntien maksuosuuksiin. HSL:n perussopimuksen mukaisesti HSL tekee 
jokaisen jäsenkunnan kanssa sopimuksen joukkoliikenneinfraomaisuuden 
käytöstä. Sopimus tehdään samojen periaatteiden mukaisesti kaikkien 
jäsenkuntien kanssa.  
 
Mikäli HSL:n nykyiset jäsenkunnat hyväksyvät ehdotuksen muutetuksi HSL:n 
perussopimukseksi, HSL:n hallitus esittää edelleen HSL:n 
yhtymäkokoukselle, että 

- yhtymäkokous korottaa HSL:n peruspääomaa Sipoon osuutta 
vastaavalla määrällä  

- peruspääoma muodostetaan HSL:n aloittavaan taseeseen 1.1.2012 
vuoden 2010 asukaslukujen suhteessa siten, ettei nykyisten 
jäsenkuntien peruspääomaosuuksia muuteta 

 
Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, puh. 4766 4040, osaston 
johtaja Pirkko Lento, puh. 4766 4210 ja lakimies Suvi Posio, puh. 4766 4044. 
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