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Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 13.2.2017, että Tuusulan kunta hakee
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäsenyyttä 1.1.2018 alkaen.
Päätöstä edelsi HSL:n ja Tuusulan kunnan teettämä selvitys Tuusulan
kunnan HSL-jäsenyyden vaikutusarvioinnista. Asiaa on käsitelty HSL:n
hallituksen iltakoulussa 24.8.2016.

HSL:n laajenemisesta ja uuden jäsenen ottamisesta säädetään HSL:n
perussopimuksen 4 ja 5 §:ssä. Perussopimuksen mukaisesti HSL:n
jäseniksi voivat liittyä kaikki Helsingin seudun 14 kuntaa. Jäsenyyden
edellytyksenä on lisäksi, että HSL:n toimialue säilyy liittymisen jälkeen
toiminnallisesti tarkoituksenmukaisena ja että jäseneksi liittyvä kunta
hyväksyy tämän perussopimuksen. Jäsenyyden edellytykset täyttyvät
Tuusulan kohdalla.

Perussopimuksen muuttaminen

Kuntalain mukaan kuntayhtymän jäsenkunnat on lueteltava
perussopimuksessa. Näin ollen Tuusulan liittyminen HSL-jäseneksi
edellyttää sen lisäämistä perussopimuksen asianomaisiin kohtiin (1, 12, 15
ja 32 §). Perussopimuksen muuttaminen on käsiteltävä kaikissa HSL:n
jäsenkuntien valtuustoissa kuntalain 57 §:n (entisen kuntalain 79 §)
mukaisesti. Luonnos muutetusta perussopimuksesta 1.1.2018 alkaen on
liitteenä. Lisätyt ja poistetut kohdat on merkitty punaisella.

Myös Siuntion kunta on päättänyt hakea HSL:n jäsenyyttä. Siuntion
jäsenyyttä on käsitelty HSL:n hallituksen kokouksessa 14.2.2017 (§ 14).
Tuusulan ja Siuntion jäsenyydestä seuraavat muutokset HSL:n
perussopimukseen on tarkoitus tehdä samalla kertaa. Tämän vuoksi
liitteenä olevaan luonnokseen muutetusta perussopimuksesta on
sisällytetty sekä Siuntion että Tuusulan jäsenyydestä johtuvat muutokset.

Samassa yhteydessä on tarkoitus tehdä perussopimukseen myös muita
tarkistuksia, jotka koskevat lähinnä sellaisia perussopimuksen kohtia, joilla
ei enää ole merkitystä.

Perussopimuksessa säädetään kuntayhtymän hallituksen kokoonpanosta
ja ääniosuuksista. Hallituksen kokoonpanoon vaikuttaa perussopimuksen
15 ja 12 §:n mukaisesti jäsenkuntien määrä ja kunkin jäsenkunnan
asukasmäärä. Perussopimuksen 15 §:n mukaan hallituksen kokoonpano
on lisäksi sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa



edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta
kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen
mukaisesti.

Nykyisessä perussopimuksessa on lueteltu jäsenkunnittain
hallituspaikkojen määrä vuosille 2009–2012 ja yhtymäkokouksen
ääniosuudet vuodelle 2009. Perussopimuksessa ei kuitenkaan ole
tarkoituksenmukaista kertoa kuin hallituspaikkojen ja ääniosuuksien
määräytymisperuste, eikä niiden tarkkoja määriä. Lisäksi kyseiset kohdat
ovat vanhentuneet. Sen vuoksi jäsenkunnittain ilmoitetut hallituspaikkojen
määrät ja yhtymäkokouksen ääniosuudet ehdotetaan poistettaviksi
perussopimuksen 15 ja 12 §:stä.

Tarkistukset HSL:n hallituksen kokoonpanoon tehdä myöhemmin tämän
vuoden aikana, kun kuntavaalien tulos on selvillä. Uudet hallituksen
jäsenet nimeää HSL:n yhtymäkokous.

Tuusulan peruspääoma olisi noin 316 200 euroa. Uuden jäsenkunnan tulee
maksaa peruspääomaosuutensa liittymisen yhteydessä. Tätä koskeva
selvennys esitetään lisättäväksi perussopimuksen 6 §:ään. Samalla
poistetaan pykälästä Keravan ja Kirkkonummen peruspääoman
maksamista koskeva teksti, koska nämä kunnat ovat jo maksaneet
peruspääomansa ja kyseinen kohta on siten tarpeeton.

Mikäli nykyiset jäsenkunnat hyväksyvät Tuusulan ja Siuntion jäsenyyden ja
muutetun perussopimuksen, päättää yhtymäkokous HSL:n peruspääoman
korottamisesta Tuusulan ja Siuntion osuutta vastaavalla määrällä.

Tuusulan liittymisen vaikutus nykyisten jäsenkuntien maksuosuuksiin ei
alustavien arvioiden mukaan ole merkittävä.

HSL:n perussopimuksen mukaisesti HSL tekee jokaisen jäsenkunnan
kanssa sopimuksen joukkoliikenneinfraomaisuuden käytöstä. Sopimus
tehdään samojen periaatteiden mukaisesti kaikkien jäsenkuntien kanssa.

Hallitukselle esitetään, että se lähettää Tuusulan HSL-jäsenyyden osalta
tarkistetun perussopimuksen hyväksyttäväksi jäsenkunnille. Muutetun
perussopimuksen luonnos sisältää myös hallituksen aiemmin hyväksymän
mukaisesti Siuntion HSL-jäsenyyden vuoksi tehtävät muutokset.

HSL:n nykyisiä jäsenkuntia pyydetään käsittelemään perussopimuksen
muutos valtuustoissaan 31.5.2017 mennessä.

Ehdotus (SR) Hallitus päättää esittää HSL:n nykyisille jäsenkunnille, että ne

- hyväksyvät liitteenä olevan luonnoksen mukaisen perussopimuksen
HSL:n muutetuksi perussopimukseksi, ja

- valtuuttavat HSL:n tekemään perussopimuksen muutoksen
yhteydessä tarvittaessa vähäisiä ja teknisiä tarkennuksia
perussopimukseen.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.



Liite Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimus 1.1.2018 alkaen
 (luonnos)


