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§ 187
Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi HSL:n ja HKL:n ope-
rointisopimuksen jatkamisesta

HEL 2016-011189 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 28.9.2016 hyväksymän toivomusponnen (Thomas Wallgren) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 28.9.2016 Raide-Jokeri –linjan raitiovaunujen hanke-
suunnitelman hyväksymistä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seu-
raavan toivomusponnen:

’ Hyväksyessään Raide-Jokeri –linjan raitiovaunujen hankesuunnitel-
man valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuu-
det ohjeistaa Helsingin kaupungin edustajia HSL:n yhtymäkokouksessa 
siten, että he tukevat HSL:n ja HKL:n operointisopimuksen jatkamista 
myös nykyisen sopimuskauden päätyttyä.’ (Thomas Wallgren)
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Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen eh-
dottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimen-
piteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys 
on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu liikennelaitos –liikelaitoksen johto-
kunnan lausunto.

HSL on toiminut vuoden 2010 alusta alkaen joukkoliikennelain ja kun-
tayhtymän perussopimuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena 
metro- ja raitiovaunuliikenteen järjestämisessä. HSL ja HKL ovat teh-
neet sopimukset metro- ja raitioliikenteen hoitamisesta vuonna 2010. 
Sopimukset ovat voimassa vuoden 2024 loppuun. Sopimuksissa on yh-
teisesti hyväksytty periaate, että hankittu kalusto käytetään tehokkaasti 
koko elinkaarensa loppuun Helsingin ja pääkaupunkiseudun liikentees-
sä.

Sopimukset on tehty EU:n palvelusopimusasetuksen (EY 1370/2007) 
edellyttämällä tavalla. Palvelusopimusasetuksen mukainen raideliiken-
nesopimusten maksimipituus on normaalisti 15 vuotta. HSL:llä on toimi-
valta päättää sopimusten mahdollisesta uusimisesta. Mahdollista uusi-
mista koskeva asia on ratkaistava vähintään kaksi vuotta ennen sopi-
muskauden päättymistä, joten asia on ajankohtainen muutaman vuo-
den kuluttua.

Esittelijä viittaa liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan lausuntoon ja 
toteaa, että operointisopimuksen jatkamiselle taataan parhaat mahdolli-
suudet huolehtimalla hyvin liikennelaitos –liikelaitoksen toiminnan kus-
tannustehokkuudesta sekä liikenteen luotettavuudesta ja sujuvuudesta. 
Liikennelaitos –liikelaitoksen liikennöintitoiminta on usealla mittarilla mi-
tattuna jo nyt hyvällä tasolla verrattuna eurooppalaisiin operaattoreihin.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
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täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 19.01.2017 § 4

HEL 2016-011189 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon kaupunginhalli-
tukselle koskien Thomas Wallgrenin toivomuspontta selvittää mahdolli-
suudet ohjeistaa Helsingin kaupungin edustajia HSL:n yhtymäkokouk-
sessa siten, että he tukevat HSL:n ja HKL:n operointisopimuksen jatka-
mista myös nykyisen sopimuskauden päätyttyä. 

HKL:n liikennöintisopimukset metro- ja raitioliikenteessä jatkuvat vuo-
teen 2024. HKL haluaa kantaa vastuuta joukkoliikenteen toteutuksesta 
ja olla paras vaihtoehto kaupunkiraideliikenteen operointiin myös näi-
den sopimuskausien jälkeen. 

Jotta HKL:n rooli tulevaisuudessa operaattorina metro- ja raitioliiken-
teessä pääkaupunkiseudulla olisi perusteltu, tulee HKL:n tarjota yhteis-
kunnalle paras ratkaisu ja osoittaa, että sen tuottamat palvelut ovat 
kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä. HKL:n tavoitteena on aikaan-
saada omistajilleen ja tilaajilleen mittavia synergiahyötyjä operoinnin te-
hokkuudessa sekä infran, kaluston ja liikennöinnin kokonaisuuden hal-
linnassa. Lisäksi HKL haluaa kantaa vastuunsa hyvänä työnantajana.

HKL:n toukokuussa 2016 hyväksytty tavoiteohjelma vuosille 2016 - 
2024 perustuu seuraaviin vuodelle 2024 asetettuihin strategisiin tavoit-
teisiin:

 HKL on kustannustehokkuudeltaan Euroopan paras raideliikenne-
toimija

 HKL kasvattaa omalta osaltaan kestävän liikkumisen kulkumuoto-
osuutta toimialueellaan 

 HKL on alansa arvostetuin osaaja
 HKL on Suomen paras julkisen sektorin työpaikka.

HKL on viimeisen 20 vuoden aikana pitkäjänteisesti ja systemaattisesti 
kehittänyt toimintansa tuottavuutta. Koska kaupunkiliikenteen markkinat 
ovat kansainvälisiä ja pääkaupunkiseudun lisäksi kotimaisia vertailu-
kohtia ei ole saatavilla, HKL vertaa omaa kehitystään jatkuvasti ja läpi-
näkyvästi Euroopan muiden metropolialueiden metro- ja raitioliikenteen 
toimijoihin.  Vuosina 2016 ja 2017 valmistuneet benchmark-tutkimukset 
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osoittavat HKL:n liikennöintitoiminnan olevan usealla mittarilla mitattu-
na jo nyt hyvällä tasolla verrattuna eurooppalaisiin operaattoreihin. 

HKL tekee kuitenkin edelleen määrätietoisesti työtä toiminnan tuotta-
vuuden parantamiseksi. HKL on vuoden 2017 alussa käynnistänyt kol-
me laajaa, vuoteen 2020 ulottuvaa kehitysohjelmaa. Ohjelmat keskitty-
vät toiminnan operatiivisen tehokkuuden parantamiseen, omaisuuden 
hallinnan tehostamiseen sekä liikenteen ja työn turvallisuuden kehittä-
miseen. 

Operatiivisen kustannustehokkuuden parantamisessa HKL panostaa 
työprosessien sujuvuuteen, resurssien käytön tehostamiseen sekä kus-
tannusten raportoinnin ja läpinäkyvyyden edelleen kehittämiseen. 

HKL:n henkilöstön syvällistä osaamista metro- ja raitioliikenteestä hyö-
dynnetään kehitettäessä kalustoa, liikennöintitapoja sekä henkilöstön 
käyttöä niin, että toiminnassa maksimoidaan infrastruktuurin hallinnan 
sekä operoinnin keskinäiset synergiat. Aktiivinen omistajuus ja inves-
tointien koko elinkaaren huomioon ottava suunnittelu, ylläpito sekä pe-
ruskorjausten toteuttaminen mahdollistavat häiriöttömän liikennöinnin ja 
säästävät elinkaaren aikaisia kokonaiskustannuksia.

Kustannustehokkuuden lisäksi HKL pyrkii edistämään hyvää matkus-
tuskokemusta. Näin HKL tukee tilaaja-asiakkaansa (HSL) ja omistajan-
sa (Helsingin kaupunki) pyrkimystä kasvattaa kestävien liikkumistapo-
jen osuutta kaupunkilaisten liikkumisessa. HSL:n strategiassa joukkolii-
kenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseen pyritään panostamalla 
sujuviin matkaketjuihin. HKL:llä tämä tarkoittaa nopeutta, täsmällisyyttä 
ja ennakoitavuutta, esteettömyyttä sekä hyvää asiakaspalvelua, laa-
dukkaita ja turvallisia liikennevälineitä, pysäkkejä ja asemia sekä kehit-
tyviä palveluita matkustajille. Joukkoliikenteeseen kytkeytyvien arjen 
sujuvuutta tukevien palveluiden tarjoaminen voi myös olla joukkoliiken-
teelle tärkeä kilpailutekijä tulevaisuudessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310 35920

karoliina.rajakallio(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi


