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Kokousaika 06.09.2021 16:00 - 18:07

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana pormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari

kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Arhinmäki, Paavo (etänä) apulaispormestari
Gebhard, Elisa
Halla-aho, Jussi (etänä)
Iskanius, Anniina
Koskela, Minja (etänä)
Nuorteva, Johanna (etänä)
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas (etänä)
Sarkomaa, Sari (etänä)
Sazonov, Daniel apulaispormestari
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vierunen, Maarit
Pasanen, Amanda (etänä) varajäsen

Muut

Diarra, Fatim (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Rydman, Wille (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Torsti, Pilvi (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
Hyvärinen, Silja (etänä) vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-

taja
Jolkkonen, Juha (etänä) sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Järvenkallas, Satu (etänä) vs. kasvatuksen ja koulutuksen toi-

mialajohtaja
esteellinen: 604 §

Laitio, Tommi (etänä) kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
esteellinen: 606 §
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Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Peltonen, Antti (etänä) hallintopäällikkö
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija
Nirkko, Saara hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Lehmuskoski, Ville (etänä) liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja

asiantuntija
saapui 16:07, poistui 17:13, läsnä: 
osa 605 §:ää

Malmström, Atte (etänä) konserniohjauksen päällikkö
asiantuntija
saapui 16:07, poistui 17:13, läsnä: 
osa 605 §:ää

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen pormestari
603 - 617 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen pormestari
603 - 604 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
605 - 617 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
603 - 617 §
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§ Asia

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

604 Asia/2 V 22.9.2021, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan ot-
taminen

605 Asia/3 V 22.9.2021, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yh-
tiöittäminen

606 Asia/4 V 22.9.2021, Viikin tiedepuiston tärinäeristyksen ja sähkömagneetti-
kentän kompensaatiorakenteiden hankesuunnitelma

607 Asia/5 V 22.9.2021, Kottby lågstadieskolan korvaavan uudisrakennuksen 
hankesuunnitelma

608 Asia/6 Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen

609 Asia/7 Digitalisaatiotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2023

610 Asia/8 Historiatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2023

611 Asia/9 Riskienhallintapäällikön viran perustaminen pelastuslaitokselle kau-
punkiympäristön toimialalle 1.10.2021 lukien

612 Asia/10 Helsingin kaupungin liittyminen pohjoismaisen kaupunkiraideyhdistys 
Nordic Light Rail Associationin jäseneksi

613 Asia/11 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi tukea tarvitsevien nuor-
ten palvelujen yhteistyön sujuvoittamisesta

614 Asia/12 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite opastetun luontopolun perustami-
sesta Vuosaaren Meri-Rastilan metsään

615 Asia/13 Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan siirtäminen liikkeenluovu-
tuksena Maahanmuuttovirastolle

616 Asia/14 Luottamushenkilöedustajien nimeäminen Helsingin seudun maankäyt-
töä, asumista ja liikennettä koskevan MAL 2023 -suunnitelman valmis-
teluun

617 Asia/15 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 603
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Elisa 
Gebhardin ja Johanna Nuortevan sekä varatarkastajiksi Marcus Ranta-
lan ja Maarit Vierusen.

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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§ 604
V 22.9.2021, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan 
ottaminen

HEL 2021-005321 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto ottaa kasvatustieteiden maisteri Satu Järvenkal-
laksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan seitsemän 
vuoden määräajaksi 12 545,42 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan 
määräytyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että mikäli virkaan otetaan henkilö, 
joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käy-
tettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdol-
linen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella 
virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokau-
den kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista 
lukien.

Käsittely

Esteelliset: Satu Järvenkallas 
Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys (hallintolaki 28.1 § 1 kohta) 

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi
Minna Kemppainen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijalista
2 Hakijayhteenveto
3 Hakemukset
4 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto 24.8.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virka

Kaupunginhallitus on 12.4.2021, 249 § merkinnyt tiedoksi edellisen vi-
ranhaltijan eroilmoituksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 
virasta 1.10.2021 lukien ja kehottanut kaupunginkansliaa käynnistä-
mään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn. Hallintosäännön 8 
luvun 1 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää 
sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ot-
taa viranhaltijan. 

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 15 kohdan mukaan toimialajohtajan vir-
kaan ottamisesta päättää kaupunginvaltuusto, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on an-
tanut asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virka oli julkisesti haetta-
vana 20.5 - 7.6.2021. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä 
rekrytointipalvelussa, TE-palveluiden sivuilla, Monsterissa, Duunitorilla, 
Oikotiellä (HS -nosto ajalla 24.5. - 30.5), Kuntalehti.fi -sivuilla ja Helsin-
gin kaupungin LinkedIn työpaikoissa. Virka mainittiin Helsinkirekryn 
Facebook-ja Instagram -tileillä sekä Helsingin kaupungin LinkedIn -
tilillä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan rekrytointia mainos-
tettiin Opettaja -lehdessä 21.5. ja hakuilmoituksen lyhennelmä julkais-
tiin sunnuntaina 23.5.2021 Hufvudstadsbladetissa ja Helsingin Sano-
missa. Lisäksi ilmoitus näkyi Helsingin Sanomien Mobiiliparaati-
listauksessa 24.5. - 30.5.2021. 

Julkisen ilmoittelun ohella hakuvaiheessa käytettiin konsulttiyhtiö Boy-
den Oy:n suorahakupalvelua. 

Hallintosäännön 5 luvun 6 §:n 1 ja 2 momenttien mukaan kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan toimintaa ja hallintoa johtaa kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialajohtaja, joka toimii kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan, sen jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja nimitetään enintään 7 vuoden 
määräajaksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja on toimialaan 
kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien ja toimialan hallintojohtajan 
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esimies. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja suorittaa kanslia-
päällikön määräämät tehtävät. 

Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtä-
vänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen koko-
naisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden 
saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johta-
mansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suoritus-
kyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.  

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan toimialajohtajan 
kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta 
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, 
että tehtävässä menestyäkseen hakijalla on vahvaa aiempaa kokemus-
ta ja näyttöä suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta joh-
tamisesta. Henkilöstön johtajana hän on linjakas ja kirkastaa toiminnan 
tavoitteet. Hän pystyy hahmottamaan monitahoista toimintakenttää ja 
julkiset esiintymiset ovat hänelle luontevia. Hän on myös taitava sisäis-
ten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaa-
tivasta sidosryhmäyhteistyöstä ja joka näkee tiiviin työskentelyn poliitti-
sen johdon kanssa innostavana. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, et-
tä tehtävässä onnistumisessa hakijaa auttaa kokemus kasvatus- ja 
koulutusalan tehtävistä ja että laajenevassa kansainvälisessä yhteis-
työssä hakija tarvitsee myös sujuvaa englannin kielen taitoa. 

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 mo-
mentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja 
koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 16 henkilöä, joista yksi on sit-
temmin perunut hakemuksensa. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä 
1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilme-
nevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan 
liitteenä 2. 

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna 10. - 
14.6.2021. Videohaastatteluun kutsuttiin yhdeksän hakijaa, joilla arvioi-
tiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta riittävää kokemusta suu-
ren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta sekä ai-
empaa työkokemusta viran hoidossa onnistumisen kannalta sopivista 
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tehtävistä.  Kaikki videohaastatteluun kutsutut täyttivät viran kelpoi-
suusvaatimukset. Hakijoiden videohaastatteluita arvioivat **********

Videohaastattelun pohjalta haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa, joista 
yksi on sittemmin perunut hakemuksensa. Haastateltavat hakijat olivat 
********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien lisäksi vi-
deovastausten kautta esiin tuotuja edellytyksiä linjakkaaseen johtamis-
työhön sekä käytännön esimerkkien kautta todennettua näyttöä onnis-
tuneesta johtamisesta. Jatkoon valittujen henkilöiden näkemykset olivat 
analyyttisiä, monipuolisia ja kuvastivat johtamisajattelua ja johtamisen 
tasoa, jollaista Helsingin kaupunki johtamisen kulmakiviensä kautta 
johdoltaan edellyttää. Jatkoon valittuja hakijoita haastattelivat 21. - 
23.6. 2021 **********

Satu Järvenkallas on suorittanut kasvatustieteiden maisterin tutkinnon 
Helsingin yliopistossa vuonna 1999 ja tätä aiemmin hän on suorittanut 
lastentarhanopettajan opistotasoisen tutkinnon Helsingin lastentarhan-
opettajaopistossa vuonna 1989. Lisäksi hän on suorittanut sosiaali- ja 
terveysjohtamisen Executive Master in Business Administration (EM-
BA) -tutkinnon Tampereen teknillisessä yliopistossa vuonna 2010. 
Täydennyskoulutuksena hän on suorittanut muun muassa julkishallin-
non johtamisen kehitysohjelman vuonna 2006 ja opetushallinnon tut-
kinnon vuonna 2012. Hän on toiminut vuodesta 2013 alkaen Helsingin 
kaupungilla varhaiskasvatusjohtajana ensin varhaiskasvatusvirastossa 
ja sittemmin vuodesta 2017 alkaen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lalla vastaten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuu-
den johtamisesta. Tällä hetkellä hän toimii kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialajohtajan viransijaisena. Tätä aiemmin hän työskenteli Helsingin 
kaupungin sosiaalivirastossa päivähoidon johtajana usean vuoden 
ajan. Aiempaa työkokemusta hänellä on kehittämiskonsultin, päivähoi-
toalueen päällikön, projektikonsultin, päivähoidon tarkastajan, päiväko-
din johtajan ja lastentarhanopettajan tehtävistä Helsingin kaupungilla. 

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että Järvenkal-
laksella on vankkaa kokemusta suuren organisaation johtamisesta, sillä 
hän on johtanut Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuk-
sen kaupunkitasoista palvelukokonaisuutta useamman vuoden ajan. 
Hänen syvällisen varhaiskasvatuksen tuntemuksensa lisäksi tiivis yh-
teistyö muiden palvelukokonaisuuksien kanssa sekä johtoryhmätyös-
kentely ovat antaneet hänelle tietämystä ja näkemystä koko kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan kysymyksiin. Työskennellessään päivä-
hoidon ja varhaiskasvatuksen johtotehtävissä, hän on verkostoitunut 
laajasti niin sosiaali- ja terveystoimen kuin kasvatuksen ja koulutuksen-
kin sisällä. Lisäksi hän on toiminut useissa luottamustehtävissä sekä 
erilaisissa asiantuntijaryhmissä. Esiintymiskokemusta hänelle on kerty-
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nyt nykyisessä tehtävässään varhaiskasvatusjohtajana sekä konfe-
rensseissa esiintymisten kautta. 

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla haastatelluilla arvioitiin olevan vahvaa johtamiskokemusta sekä 
vankkaa kasvatus- ja koulutustoimialan substanssiosaamista. Lisäksi 
kaikilla haastatelluilla on kokemusta yhteistyöstä poliittisten päätöksen-
tekijöiden kanssa sekä hyvät valmiudet tämän kaltaiseen vaativaan 
verkostoyhteistyöhön aiempien tehtäviensä ja henkilökohtaisten omi-
naisuuksiensa pohjalta. Haastatellut ovat myös laajasti verkostoituneita 
kasvatuksen ja koulutuksen kentällä ja suoriutuivat hyvin näkemykselli-
syyttä ja esiintymiskykyä kartoittavasta ennakkotehtävästä. Kuitenkin 
strateginen ja operatiivinen johtamiskyky, näkemyksellisyys kasvatuk-
sen ja koulutuksen ilmiöihin sekä kyky välittää sanomansa uskottavasti 
organisaatiolle arvioitiin yhdistyvän parhaiten Järvenkallaksella, 
**********

Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 1. - 6.7.2021. 

Toiseen haastatteluun 9.8.2021 kutsuttiin henkilöarviointiin osallistu-
neet kolme hakijaa Järvenkallas, **********

Kaikki toiseen haastatteluun osallistuneet hakijat haastateltiin kasvatus- 
ja koulutuslautakunnan toimesta 17.8.2021.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut kaupunginhallitukselle lau-
sunnon viran täyttämisestä 24.8.2021, § 273. Lausunto on kokonaisuu-
dessaan esityksen liitteenä 4. Lautakunta toteaa, että toimialajohtajan 
virkaan tulisi valita Satu Järvenkallas, sillä hän täyttää parhaiten toimia-
lajohtajan viran hoitamiseen asetetut vaatimukset. 

Arviointi
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Toimialajohtaja vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uudistu-
misesta ja strategisesta johtamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja 
talouden hallinnasta. Hänen vastuullaan on organisaation henkilöstön 
johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen. Hän toimii kasvatus- ja 
koulutuslautakunnan, sen jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin 
esittelijänä. Toimialajohtajalla on kaupungin johtoryhmän jäsenenä 
keskeinen rooli myös koko kaupungin johtamisessa yhdessä muiden 
johtajien kanssa. Toimialajohtajan suorina alaisina on neljä palveluko-
konaisuuden johtajaa ja toimialan hallintojohtaja.

Lopullinen vertailu suoritettiin kolmen kärkihakijan Satu Järvenkallak-
sen, **********

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla työskentelee noin 14 000 työn-
tekijää ja toimialajohtajan tehtävänä on johtaa organisaationsa henki-
löstöä, toimialan toimintaa ja hallintoa. Lisäksi toimialajohtaja vastaa 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uudistumisesta. Siksi on tärkeää, 
että valittavalla toimialajohtajalla on vahvaa aiempaa kokemusta ja 
näyttöä suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtami-
sesta sekä kykyä uudistaa toimialan toimintaa strategian mukaisesti. 
Toimialajohtajalla on myös kaupungin johtoryhmän jäsenenä keskeinen 
rooli koko kaupungin johtamisessa yhdessä muiden johtajien kanssa. 
Näin ollen valittavalla toimialajohtajalla tulee olla kyky ja tahto katsoa 
asioita omaa toimialaa laajemmin ja nähdä, mitä kaupungin kokonai-
suus tarvitsee tullakseen maailman toimivimmaksi kaupungiksi.

Satu Järvenkallaksella on pitkä kokemus isoista ja vaativista johtamis-
tehtävistä. Hänen johtamiskokemuksensa sosiaalivirastosta, varhais-
kasvatusvirastosta ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialta ovat anta-
neet hänelle laajaa ja strategista näkemystä johtamistyön eri osa-
alueisiin. Hän kuuluu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johtoryh-
mään ja tällä hetkellä toimiessaan vs. toimialajohtajana myös koko 
kaupungin johtoryhmään. Näin ollen hänelle on syntynyt laaja käsitys 
koko toimialan toiminnasta, sen haasteista ja mahdollisuuksista. Jär-
venkallaksen johtamiskokemuksessa painottuu muutosjohtamisen 
osaaminen, sillä hän on ollut keskeisessä roolissa varhaiskasvatuksen 
asemaan liittyvissä uusien organisaatioiden muodostamisissa, jotka 
ovat olleet mittavia muutosprosesseja. Rekrytointiprossin aikana hän 
on osoittanut pystyvänsä havaitsemaan ympäristössä ja toimintatavois-
sa olevia muutostarpeita, ja hän pitää tärkeänä jatkuvaa asioiden kehit-
tämistä. Hän lähtee mielellään kehittämään asioita ja viemään muutok-
sia läpi, mikä on tärkeää, sillä toimialajohtaja vastaa kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan strategian mukaisesta uudistumisesta. 

**********
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**********

Kaikilla kolmella kärkihakijalla on näin ollen hyvää kokemusta ja osaa-
mista suuren organisaation johtamisesta sekä erilaisten kehittämis- ja 
muutosprosessien läpiviemisestä. Rekrytointiprosessin perusteella ar-
vioidaan kuitenkin, että Järvenkallaksen aiemmat johtamisnäytöt erit-
täin haastavien organisaatiomuutosten sekä suurta julkista mielenkiin-
toa herättäneiden Helsingin varhaiskasvatukseen liittyvien haasteiden 
hoitamisessa ennakoivat parhaiten onnistumista toimialajohtajan tehtä-
vässä. Hän ymmärtää osallistamisen tärkeyden muutosprosesseissa ja 
pystyy viestimään vakuuttavasti ja luottamusta herättävällä tavalla 
muutostarpeista, niiden taustoista ja saavutettavista hyödyistä.

Lisäksi kaikki kärkihakijat ovat rekrytointiprosessin aikana osoittaneet 
kykenevänsä tarkastelemaan monitahoista toimintakenttää laajasti, 
myös oman toimialansa ulkopuolelta. Kuitenkin hakijoista ********** on 
jo entuudestaan kokemusta ja näyttöä osallistumisesta koko kaupungin 
tai kunnan johtamiseen johtoryhmätyöskentelyn kautta ja näin ollen hy-
vät edellytykset ymmärtää, mitä koko kaupungin kokonaisuus tarvitsee 
menestyäkseen. Järvenkallas on saanut vastaavaa kokemusta viimeis-
ten kuukausien aikana toimiessaan parhaillaan kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialajohtajan viransijaisena.

Toimialajohtajan vastuulla on organisaation henkilöstön johtaminen ja 
toimintakulttuurin kehittäminen. Näin ollen valittavan toimialajohtajan 
tulee kyetä johtamaan henkilöstöään linjakkaasti. Kaikilta kärkihakijoilta 
löytyi potentiaalia ja näyttöjä linjakkaasta henkilöstön johtamisesta, jos-
sa johdonmukaisuus ja eettisten periaatteiden noudattaminen korostu-
vat. He ovat kaikki työskennelleet esihenkilönä monella eri organisaa-
tion tasolla. ********** Satu Järvenkallaksen johtamistyylissä korostuivat 
yhteistyöhakuisuus ja pyrkimys edistää asioita yhteisen keskustelun 
kautta. Rekrytointiprosessin aikana hän on tuonut esille, että hän kom-
munikoi organisaatiossaan selkeästi tavoitteet, suuntaviivat ja odotuk-
set.

Tehtävään valittavan toimialajohtajan tulee myös olla taitava sisäisten 
ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaati-
vasta sidosryhmäyhteistyöstä ja joka näkee tiiviin työskentelyn poliitti-
sen johdon kanssa innostavana. Kaikki kärkihakijat ovat luoneet laajat 
verkostot oman ammattikuntansa sisällä ja omaavat kokemusta poliitti-
sen johdon kanssa työskentelystä. Rekrytointiprosessin aikana Satu 
Järvenkallas antoi kuitenkin parhaan kuvan kyvystään toimia toimialan 
kohtaamien haasteiden keskellä yhdessä poliittisen johdon kanssa niin, 
että virkamiesjohdon ja poliitikkojen yhteistyöllä toimialaa koskevia ky-
symyksiä saadaan sujuvasti ratkaistua. Hän on osoittanut prosessin ai-
kana erinomaista yhteistyökykyä, vahvaa sitoutumista ja argumentoinut 
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uskottavasti Helsingin ja koko kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
puolesta.

Lisäksi tehtävässä onnistumisessa valittavaa toimialajohtajaa auttaa 
kokemus kasvatus- ja koulutusalan tehtävistä sekä sujuva englannin 
kielen taito. Kaikki kärkihakijat ovat erittäin kokeneita kasvatus- ja kou-
lutusalan ammattilaisia, jotka ovat työskennelleet pitkäjänteisesti kas-
vatus- ja koulutusalan kysymysten parissa. Heidän substanssiosaami-
sensa on merkittävää ja täyttää näiltä osin erinomaisesti kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan liittyvät vaatimukset. Kaikkien 
kärkihakijoiden englannin kielen taito oli riittävän sujuvaa toimialajohta-
jan viran hoitamista ajatellen.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin sekä kasvatus- ja 
koulutuslautakunnan lausuntoon perustuvan kokonaisarvion perusteel-
la katsotaan, että hakijoista Satu Järvenkallaksella on parhaat edelly-
tykset hoitaa edellä kuvattuja toimialajohtajan virkaan kuuluvia tehtäviä. 
Hänen valintaansa puoltavat pitkä kokemus isoista ja vaativista johta-
mistehtävistä kasvatuksen ja koulutuksen kentällä sekä onnistuminen 
merkittävien uudistusten ja organisaatiolle haastavien tilanteiden joh-
tamisessa. Lisäksi hänellä katsotaan olevan hyvät valmiudet innostaa 
ja kehittää organisaatiota strategian mukaiseen toimintaan. Hänellä 
nähtiin myös kykyä toimia rakentavasti ja yhteistyökyisesti kaupungin 
poliittisen johdon kanssa.

Muuta

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. Lisäksi toi-
mielimen jäsenillä on mahdollisuus tutustua henkilöarviointiraportteihin 
ennen kokousta ja kokouksen aikana kaupunginhallituksen työtilassa 
luottamushenkilöportaalissa. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyk-
siin vastaa lisätiedonantaja.

Virkaan valittavan kanssa sovitaan erikseen päivämäärästä, jolloin hän 
ottaa viran vastaan.

Pormestari otti 26.8.2021, § 88 esittelyynsä kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialajohtajan virkaan ottamista koskevan päätöksenteon.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi
Minna Kemppainen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hakijalista
2 Hakijayhteenveto
3 Hakemukset
4 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto 24.8.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

Päätöshistoria

Keskushallinto Pormestari 26.08.2021 § 88

HEL 2021-005321 T 01 01 01 01

Päätös

Pormestari otti kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan ot-
tamista koskevan asian esittelyynsä.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan pormestari voi ai-
na ottaa kaupunginhallituksen tai sen jaoston toimivaltaan kuuluvan 
asian esiteltäväkseen tai määrätä viranhaltijan asian esittelijäksi. Kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan ottamisesta päättää 
kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä. 

Keskushallinto Pormestari 31.05.2021 § 51

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi
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§ 605
V 22.9.2021, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan 
yhtiöittäminen

HEL 2021-006057 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat liikenneliikelaitoksen toimitus-
johtaja Ville Lehmuskoski ja konserniohjauksen päällikkö Atte Malmst-
röm. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Geb-
hardin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

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

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Karttakuva tulevaisuuden raitiotieverkosto
2 Perustamissopimusluonnos
3 Yhtiöjärjestysluonnos
4 Yhtiöittämisen kuvaus päätöksentekoa varten
5 Apporttisopimusluonnos
6 Metroliiketoiminnan henkilöstöön liittyvä luovutussopimusluonnos
7 Liiketoimintasuunnitelmaluonnos
8 Taloudellinen mallinnus
9 Omistajatuloutuksen kokonaisuus
10 Infrakustannusten korvaaminen ja infravuokran veloitusperusteet
11 Velkakirjaluonnos
12 Yhtiön investointien käsittelyprosessit
13 HKLn henkilöstöryhmän lausunto 1.4.2021
14 HKLn henkilöstöryhmän lausunto 24.3.2020
15 Pöytäkirja kaupungin henkilöstötoimikunta 12.4.2021
16 Kaupungin henkilöstötoimikunta 12.4.2021_liite
17 Siirtoneuvottelujen pöytäkirja 18.3.2021
18 Siirtoneuvottelujen pöytäkirja 25.3.2021
19 Siirtomuistio henkilöstön siirtymisestä
20 Henkilöstön vetoomus
21 Omistajastrategialuonnos
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22 Osakassopimusluonnos
23 Osakassopimuksen liite
24 Tuloverotuksen 1. ennakkoratkaisu järjestelyn osalta
25 Tuloverotuksen 2. ennakkoratkaisu järjestelyn osalta
26 Tuloverotuksen 1. ennakkoratkaisu Metron osalta
27 Tuloverotuksen 2. ennakkoratkaisu Metron osalta
28 Arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisu
29 Tuloverotuksen ennakkoratkaisu toiminnan ajalta
30 HKLn yhtiöittäminen ja hankintalainsäädäntö
31 Tiivistelmä valtiontukia koskevasta arvioinnista
32 HSLn lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 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.

Tiivistelmä

Liikenneliikelaitos (HKL) vastaa pääkaupunkiseudun metron, Helsingin 
kantakaupungin raitiovaunujen ja Suomenlinnan lautan liikennöinnistä 
sekä Helsingin kaupunkipyöräpalvelun tuottamisesta. HKL tuottaa 
myös monia muita kestävää liikkumista tukevia palveluita kuten liityntä-
pysäköinnin järjestäminen. HKL edustaa Helsingin kaupunkia Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kanssa tehdyssä sopimuksessa, 
joka koskee joukkoliikenneinfrastruktuurin investointien ja ylläpidon ra-
hoittamista.

HKL on liikelaitoksena juridisesti osa Helsingin kaupunkia. Liikelaitok-
sen organisaatiomuotoa on tarkasteltu säännöllisin väliajoin toiminnan 
tarkoituksenmukaisimman järjestämisen varmistamiseksi. Edellisen val-
tuustokauden aikana tehtyjen selvitysten mukaan on ilmeistä, ettei HKL 
pysty liikelaitoksena vastaamaan toimintaympäristön muutospaineisiin. 

Yhtiöittämisellä voidaan saavuttaa investointien tarkoituksenmukaiseen 
toteuttamiseen ja rahoittamiseen, toiminnan läpinäkyvyyteen ja tehok-
kuuteen, osaamisen vahvistamiseen sekä seudullisten ratkaisujen edis-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/2021 13 (135)
Kaupunginhallitus

Asia/3
06.09.2021

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
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

tämiseen liittyviä hyötyjä. Yhtiömuoto tukee nykyistä liikelaitosmallia 
paremmin muun muassa tavoitteena olevaa tehokkaampaa joukkolii-
kenneinvestointeihin ja -omaisuuteen sitoutuneiden pääomien hallintaa, 
joukkoliikenteen järjestämisen kokonaiskustannusten läpinäkyvyyttä 
sekä suurten joukkoliikennehankkeiden suunnitelmallista ja onnistunut-
ta läpivientiä. Lisäksi yhtiöittäminen mahdollistaa Vantaan kaupungin 
mukaantulon yhtiön omistajaksi niin, ettei Vantaa tule omistamaan sel-
laisia kokonaisuuksia, jotka eivät liity suunnitteilla olevaan Vantaan rai-
tiotiehankkeeseen. 

Yhtiöittämisen lähtökohtana on luoda toimintamalli, joka mahdollistaa ja 
tukee tulevia seudullisia ratkaisuja joukko- ja raideliikenteessä. Yhtiön 
osakkaina voivat tulevaisuudessa olla Helsingin ja Vantaan lisäksi Es-
poo ja muut Helsingin seudun kunnat, joilla on yhtymäkohtia seudulli-
seen raitioliikenteeseen.

HKL:n yhtiöittämisessä perustetaan kaupunkiliikenneyhtiö, jonne siirty-
vään liiketoimintakokonaisuuteen kuuluu liikelaitoksen koko nykyinen 
toiminta kaikkine toimintaan liittyvine sopimuksineen ja omaisuuseri-
neen pois lukien metroon liittyvät infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyvät 
toiminnot. Metroliiketoimintaan liittyvät osat on tarkoitus siirtää metron 
automatisointiin liittyen Siemens-konsernin kanssa vireillä olevan oi-
keudenkäynnin päätyttyä myöhemmin erikseen kaupunkiliikenneyh-
tiöön. Tämä tarkoittaa sitä, että metroliikennettä koskeva liikennöintiso-
pimus jää tässä vaiheessa edelleen liikelaitoksen ja HSL:n väliseksi. 

Kaupunkiliikenneyhtiön tavoitteena on varmistaa mahdollisimman kus-
tannustehokas ja laadukas kaupunkiliikenne hyödyntämällä skaalaetuja 
sekä välttämällä osaoptimointia. Yhtiö ei liiketoiminnassaan tavoittele 
voittoa. Yhtiön tulee jatkuvasti parantaa toimintaansa ennalta määritel-
tyjen toiminnan mittareiden mukaan liittyen muun muassa kustannus-
tehokkuuteen, laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Suunnitelman mu-
kaan kaupunkiliikenneyhtiö aloittaisi varsinaisen toimintansa 1.1.2022.

HKL:n yhtiöittämistä on valmisteltu yhteistyössä Vantaan kaupungin 
kanssa siitä lähtökohdasta, että Vantaa päättää osaltaan liittyä yhtiön 
osakkaaksi. Vantaan kaupungin osalta päätöksenteon aikataulu on 
suunniteltu siten, että päätös mukaantulosta kaupunkiliikenneyhtiön 
omistajaksi tehdään lokakuun 2021 aikana.

Kaupunkiliikenneyhtiön toiminnan alkaessa se harjoittaa yksin sille eril-
lisen sopimuksen mukaisesti siirtynyttä osaa HKL:n toiminnasta. Hel-
sinki ja Vantaa kehittävät yhtiön toimintaa siten, että tulevaisuudessa 
yhtiö toimii kaupunkiliikennekonsernin emoyhtiönä ja yhtiön liiketoimin-
ta-alueet ja omaisuuserät on tarkoituksenmukaisella tavalla eriytetty 
erillisiin tytäryhtiöihin sen jälkeen, kun Vantaan kaupunki on tehnyt 
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Vantaan ratikkaa koskevan hankepäätöksensä. Hankepäätöstä käsitel-
lään arviolta vuonna 2023. Mikäli Vantaan kaupunki ei tekisi hankepää-
töstä, sillä on mahdollisuus irtautua kaupunkiliikenneyhtiöstä ja saada 
takaisin kaupunkiliikenneyhtiön osakkeista maksamansa merkintähinta.

HKL:n yhtiöittämisen ja yhtiön omistuspohjan laajenemisen myötä 
HSL:n infrasopimus ja siihen liittyvät rahavirrat siirtyvät yhtiön hallin-
noiman infran osalta Helsingille vastaavasti kuin muissa kunnissa 
(esim. Espoo ja länsimetro). Infrakorvauksen siirtyessä kaupungille, yh-
tiön ja kaupungin välillä kulut peritään infravuokran muodossa. Valmis-
telussa on lähdetty siitä, että yhtiöittämisen vaikutus kaupungin talou-
teen olisi mahdollisimman neutraali verrattuna tilanteeseen, että yhtiötä 
ei perustettaisi ja tehtävien hoitamista jatkaisi liikelaitosmuotoinen HKL. 
Yhtiön taloudellisessa mallinnuksessa lähtökohta on, että Helsingin 
kaupungin maksamat ns. infravuokrat pysyvät suuruudeltaan samalla 
tasolla HSL:n liikelaitokselle nykyisin suoraan kohdistettujen infrakor-
vausten sekä kaupungin HKL:lle maksaman infratuen kanssa. 

Yhtiön investointien päätöksentekomalli voidaan jakaa kolmeen eri 
osaan: a) suuriin, pitkän aikavälin kaupunkikehitysinvestointeihin, b) 
olemassa olevaan omaisuuteen kohdistuviin investointeihin sekä c) 
muihin kuin infravuokravaikutteisiin investointeihin. Suurten, pitkän ai-
kavälin kaupunkikehitysinvestointien (esim. bulevardien raitiotiehank-
keet) suunnittelu tapahtuu osana kaupungin talouden ja toiminnan 
suunnittelua. Yhtiö valmistelee ja ylläpitää yhdessä kaupunkiympäris-
tön toimialan sekä kaupunginkanslian kanssa kaupunkikehitysinves-
tointien tilannekuvaa, jonka perusteella kaupunki linjaa hankkeiden 
kustannuksista ja ajoituksesta 10-vuotisella suunnitelmakaudella osana 
kaupungin talousarvioprosessia. Olemassa olevaan infraomaisuuteen 
kohdistuvien investointien päätöksenteko tapahtuu osana toimialan ta-
lousarvion hyväksyntää tai erillisinä päätöksinä kaupungin toimivaltara-
jojen mukaisesti. Muiden kuin infravuokravaikutteisten investointien, ku-
ten kalustoinvestointien, tuotannollisten laitteiden investointien ja liiketi-
lainvestointien, osalta yhtiö neuvottelee investoinneista ja näiden rahoi-
tuksesta suoraan vuokralaistahojen kanssa.

Yhtiöittämiseen liittyvä henkilöstön siirtosuunnitelma on valmisteltu 
HKL:n ja kaupunginkanslian yhteistyössä. Henkilöstön siirtyminen yh-
tiön palvelukseen tapahtuu liikkeenluovutuksen periaatetta noudattaen. 
Liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvat kaikki siirtohetkellä virka- tai työ-
suhteessa olevat henkilöt niistä toiminnoista, jotka siirtyvät perustetta-
vaan yhtiöön. Palvelussuhteen ehdot säilyvät ennallaan siirtymätilan-
teessa pois lukien virkasuhteet, jotka muuttuvat työsuhteiksi.

Konserniohjeen mukaan kaikki kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat johon-
kin työnantajajärjestöön ja noudattavat järjestäytymisensä mukaista 
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työehtosopimusta. Yhtiön hallitus päättää yhtiön järjestäytymisestä tältä 
osin. HKL:ssä on kuitenkin valmistelun aikana keskusteltu henkilöstön 
ja työnantajan kesken yhtiön liittymisestä Palvelualojen työnantajat 
PALTA ry:n jäseneksi. Yhtiön työehtosopimuksiksi valikoituisi silloin 
Rautatiealan työehtosopimus kuljettamiseen ja kunnossapitoon liittyviin 
tehtäviin sekä Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 
toimisto- ja asiantuntijatehtäviin. Toimihenkilöiden osalta sopimus voi-
taisiin tehdä yhtiölle omana sopimuksena, jolloin nykyiset henkilöstöjär-
jestöt voisivat säilyä neuvotteluosapuolina.

Kaupunkiliikenneyhtiölle laaditun omistajastrategialuonnoksen mukaan 
yhtiö kuuluu kaupungin muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryh-
teisöihin ja sen tehtävänä on maksimoida yhteiskunnallista etua tuot-
tamalla kestävän liikkumisen palveluja, hallinnoimalla niihin liittyvää inf-
raa, varikoita ja vaunukalustoa sekä toteuttamalla niihin liittyviä inves-
tointihankkeita pääkaupunkiseudun alueella laadukkaasti, kustannus-
tehokkaasti ja läpinäkyvästi. Yhtiö on kaupungille keskeinen väline 
kaupunkirakenteen kehittämiseen liittyvien maankäytöllisten ym. ratkai-
sujen mahdollistamisessa ja niihin liittyvien tavoitteiden toteuttamises-
sa. Yhtiö ei osallistu joukkoliikenteen liikennöinnin mahdollisiin kilpailu-
tuksiin tarjoajana.

Yhtiö ja sen konserniyhtiöt toimivat mahdollisimman avoimesti ja läpi-
näkyvästi omistajakaupunkeja, HSL:ää ja muita sidosryhmiä kohtaan.

Helsingin ja Vantaan sekä yhtiön kesken tehtävässä osakassopimuk-
sessa todetaan, että kaupunkiliikenneyhtiön toiminta liittyy hankinta-
lainsäädännössä tarkoitettuun horisontaaliseen yhteistyöhön, jonka os-
apuolia ovat tässä vaiheessa yhtiö, sen osakkeenomistajat, HSL ja 
Länsimetro Oy. Yhteistyön osapuolet harjoittavat horisontaalista yhteis-
työtä julkisina hankintayksikköinä toteuttaakseen niiden vastuulla olevat 
yleisen edun mukaiset julkiset palvelut. Kaikki horisontaalisen yhteis-
työn osapuolet ovat julkisia viranomaishankintayksiköitä, joiden väli-
seen yhteistyöhön ei erityisalojen hankintalain 26 §:n ja hankintalain 16 
§:n nojalla sovelleta kyseisiä lakeja. Horisontaalista yhteistyötä toteute-
taan vain yhteistyön osapuolten välillä niiden yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Kaupunkiliikenneyhtiön perustamiseen ja suunniteltuun myöhempään 
konsernirakenteeseen ei liity valtiontukia koskevia esteitä, koska yhtiö 
ei tosiasiallisesti toimi kilpailluilla markkinoilla. Yhtiön ja sen konser-
niyhtiöiden tulee kuitenkin ottaa toiminnassaan huomioon sidosyksik-
köhankintoihin, horisontaaliseen yhteistyöhön ja ulosmyyntiin liittyvät 
säännökset sekä rajoitteet. Lisäksi yhtiön sallitun ulosmyyntiosuuden 
puitteissa myymät palvelut tulee hinnoitella markkinaehtoisesti.
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Kaupunkiliikenneyhtiö ja sen konserniyhtiöt rahoittavat juoksevan toi-
mintansa ensisijaisesti tulorahoituksella ja vieraan pääoman ehtoisella 
rahoituksella. Osakassopimuksessa on sovittu lisäksi osakkaiden vel-
vollisuudesta rahoittaa viimesijaisena keinona yhtiön tai sen konser-
niyhtiöiden toimintaa. Yhtiön tulee tekemissään sopimuksissa ja hin-
noittelussaan pyrkiä siihen, ettei yhtiön toiminnan taloudellisuus vaa-
rannu, eikä tappiota synny, ja esimerkiksi konsernin sisäisten palvelu-
veloitusten sekä sisäisen rahoituksen kustannuksen kautta ohjata myös 
konserniyhtiöidensä toimintaa siten, ettei niiden toiminnasta aiheutuisi 
tappiota. Yhtiö ja sen konserniyhtiöt ovat velvollisia suunnittelemaan 
toimintaansa pitkäjänteisesti ja huolehtimaan varainhoidostaan huolelli-
sesti.

Siemens-oikeudenkäyntiin liittyen osakassopimuksessa sovitaan, että 
kaikki HKL:n ja Länsimetro Oy:n sekä Siemens Osakeyhtiön ja Sie-
mens SAS:n välisestä riita-asiasta mahdollisesti aiheutuvat oikeudet, 
velvollisuudet ja vastuut, mukaan lukien mahdolliset vahingonkorvau-
soikeudet, säilyvät Helsingin kaupungilla, eivätkä nämä oikeudet tai 
velvollisuudet siirry miltään osin kaupunkiliikenneyhtiölle, sen tytäryh-
tiöille tai muille osakkaille. Yhtiö sitoutuu kuitenkin osaltaan myötävai-
kuttamaan kyseisen riita-asian käsittelyyn esimerkiksi antamalla pyy-
dettäessä tarvittavia tietoja.

HKL:n yhtiöittämiseen liittyen verottajalta on haettu useita ennakkorat-
kaisuja yhtiöittämiseen liittyvien verolinjausten varmistamiseksi. Verot-
tajan ratkaisujen perusteella yhtiöittämisen toteuttamiselle suunnitellulla 
tavalla ei ole verotuksellisia esteitä.

HKL:n johtokunta antoi 26.8.2021 lausunnon liikenneliikelaitoksen yh-
tiöittämisestä. Lausunnon mukaan johtokunta puoltaa liikenneliikelai-
toksen yhtiöittämistä muuttamalla HKL osakeyhtiöksi yhtenä kokonai-
suutena, jolle siirtyy koko HKL:n nykyinen liiketoiminta metrotoimintojen 
omistus- ja järjestämisvastuita lukuun ottamatta. Samalla johtokunta to-
tesi, että ennen asian lopullista päätöksentekoa tulee varmistaa seudun 
kaupunkien poliittisen johdon yhteisymmärrys ja yhteinen näkymä mal-
lin hyväksyttävyydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta. Yhtiössä tulee 
myös varmistaa laajan avoimuuden noudattamisen periaate ja turvata 
henkilöstön asema. Jatkovalmistelussa ja siirtymään valmistauduttaes-
sa on tavoiteltava mahdollisimman avointa keskustelua yhtiön vaiku-
tuksista 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 
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hallintaa, joukkoliikenteen järjestämisen kokonaiskustannusten läpinä-
kyvyyttä, henkilöstön kehittämismahdollisuuksia sekä suurten joukkolii-
kennehankkeiden suunnitelmallista ja onnistunutta läpivientiä. Johto-
kunta näkee kaupunkiliikenneyhtiön perustamisen nykyisessä tilan-
teessa tarkoituksenmukaisimmaksi ja järkevimmäksi tavaksi varmistaa 
kaupunkiraideliikenteen järjestelmätasoisesti tehokas toteutus seudulla 
tulevaisuudessa.

HSL:n hallitus antoi 15.6.2021 lausunnon HKL:n mahdollisesta yhtiöit-
tämisestä ja seudullisen kaupunkiliikenneyhtiön perustamisesta. Lau-
sunnon mukaan HSL:n ja kaupunkiliikenneyhtiön väliset sopimukset tu-
levat perustumaan yhteistyöhön julkisten palvelujen tuottamiseksi ylei-
sen edun mukaisesti. Siksi on ratkaisevaa, että yhtiön toimintaa ohjaa 
läpinäkyvyys sekä sitoutuminen HSL:n kanssa yhteisiin tavoitteisiin ja 
tasapuolisen kilpailun edellytysten rakentamiseen. Lausunnossaan 
HSL esitti Helsingille, että mahdollisen uuden yhtiön perustamisessa ja 
omistajaohjauksessa tulee varmistaa mm. seuraavien tavoitteiden to-
teutuminen:

 yhtiön omistus, hallintorakenne ja yhtiöjärjestys täyttävät julkisoi-
keudellisen laitoksen tunnusmerkit siten, että yhtiön ja HSL:n välillä 
voidaan tehdä erityisalojen hankintalain ja erityisalojen hankintadi-
rektiivin mukaisia viranomaishankintayksiköiden välisiä yhteistyöso-
pimuksia,

 yhtiö ja sen omistajat ilmoittavat markkinoiden tiedoksi, että yhtiön 
strategiaan ei tule kuulumaan osallistuminen julkisiin tarjouskilpai-
luihin, vaan se sitoutuu edistämään tasapuolisten kilpailtujen mark-
kinoiden kehittymistä,

 yhtiö sitoutuu yhteistyössään HSL:n kanssa tuottamaan, raportoi-
maan ja luovuttamaan toimintaansa koskevia tietoja tilaajaohjausta 
ja hankintamenettelyjä varten avoimesti ja vetoamatta yhtiön liikesa-
laisuuteen,

 yhtiö kykenee kantamaan liiketoimintavastuun oman toimintansa 
kustannustehokkuudesta, laadusta, turvallisuudesta ja riskienhallin-
nasta siten, että yhtiön mahdollisten virhearvioiden tai laiminlyöntien 
kustannukset ja haitat eivät siirry HSL:n jäsenkuntien ja joukkolii-
kenteen matkustajien kannettavaksi,

 yhtiö järjestää hallinnassaan olevan kaupunkiraideliikenteen toimin-
taympäristön, erityisesti liikenteenohjauksen, kaluston, varikoiden ja 
muiden toimitilojen hallinnan siten, että näiden käyttöehdot ja kus-
tannukset kilpailutetuille operaattoreille ovat läpinäkyviä, kohtuulli-
sia, vakaita ja markkinaneutraaleja.
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Liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen tukee kaupungin pitkän 
tähtäimen tavoitetta varmistaa, että Helsinki on aktiivinen seudullisten 
joukkoliikenneratkaisujen edistäjä, seudulliset joukkoliikenneratkaisut 
tukevat Helsingin kaupunkistrategian ja kaupunkikehityksen tavoittei-
den toteutumista, ja että pääkaupunkiseudun kaupunkiraideliikenteellä 
on yhteiset tavoitteet ja niitä tukeva kustannustehokas palvelujen tuot-
tamisrakenne.

Esittelijän perustelut

Nykyinen HKL

HKL vastaa pääkaupunkiseudun metron, Helsingin kantakaupungin rai-
tiovaunujen ja Suomenlinnan lautan liikennöinnistä sekä Helsingin kau-
punkipyöräpalvelun tuottamisesta. Liikennöinnin lisäksi HKL:n tehtävä-
nä on osana Helsingin kaupunkikonsernia tuottaa kestävän liikkumisen 
palveluja kuten metro-, raitio- ja lauttaliikenteen sekä kaupunkipyöräilyn 
palveluja. HKL tuottaa myös monia muita kestävää liikkumista tukevia 
palveluita kuten liityntäpysäköinnin järjestäminen.

HKL omistaa, rakennuttaa, kehittää ja hoitaa Helsingin hallinnassa ole-
vaa joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä tiloja ja toimintoja 
sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja. Joukkoliikenteen infrastruktuuriin 
kuuluvat radat ja sillat sekä näihin liittyvät sähkö- ja valvontajärjestel-
mät, metroasemat, osa lähiliikenteen juna-asemista, kisko- ja bussilii-
kenteen varikot, pysäkit ja terminaalit sekä autojen ja pyörien liityntäpy-
säköintialueet Helsingin alueella.

HKL myös edustaa Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän (HSL) kanssa tehdyssä sopimuksessa, joka koskee 
joukkoliikenneinfrastruktuurin investointien ja ylläpidon rahoittamista.

HKL:n liikevaihto vuonna 2020 oli 212 miljoonaa euroa ja taseen lop-
pusumma 1 179 miljoonaa euroa. Henkilöstöä oli keskimäärin 1 283.

Liikennöinti

Liikennöinnin osalta HSL suunnittelee ja tilaa raitio-, metro- ja lauttalii-
kenteen seudullisesti. HKL tuottaa metro- ja raitioliikenteen Helsingin ja 
Espoon alueella HSL:n suunnitelman mukaisesti sekä omistaa, hankkii 
ja ylläpitää liikennöinnissä tarvittavan vaunu- ja muun kaluston samoin 
kuin tuotanto-omaisuuden ja vastaa näiden kunnossapidosta. HKL huo-
lehtii myös Suomenlinnan lautan liikennöinnistä sekä kalustosta tytä-
ryhtiönsä Suomenlinnan Liikenne Oy:n kautta. Lisäksi HKL suunnittelee 
ja tilaa Helsingin kaupunkipyöräpalvelun palveluntuottajansa kautta.

Infrastruktuurin kunnossapito
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HKL huolehtii metro- ja raitioratojen sekä sähkö-, tieto- ja valvomoinf-
rastruktuurin rakennus-, huolto-, kunnossapito- ja korjaustöistä sekä 
raitioliikenteen raide-elementtien valmistuksesta ja ratojen puhtaanapi-
dosta. Lisäksi HKL tuottaa infrastruktuurin hallinto- ja ylläpitopalvelut 
Länsimetro Oy:lle osana koko metrojärjestelmän kunnossapitoa.

HKL omistaa/hallinnoi ja kunnossapitää Pohjois-Haagan, Kannelmäen 
ja Malminkartanon juna-asemat sekä Rautatientorin, Elielinaukion, Itä-
keskuksen, Herttoniemen ja Malmin bussiterminaalit, Suomenlinnan 
lauttaliikenteen terminaalit ja laiturit, kaupungin alueella sijaitsevat au-
tojen ja polkupyörien liityntäpysäköintipaikat sekä osittain asemien kul-
kureitit. HKL hoitaa myös lippuautomaattien, viestilaitteiden, pysäkkien 
ja kiinteistöjen kunnossapitotehtäviä sekä järjestyksenpidon valvonta-
tehtäviä. Tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta HKL vastaa myös Kampin 
bussiterminaalin sekä liityntäpysäköinnin järjestämisestä Ruoholahdes-
sa, Tapanilassa ja Vuosaaressa.

Nykyinen organisaatio

HKL on organisoitu kuuteen yksikköön, joista neljä vastaa joukkoliiken-
teen toiminnasta ja kaksi organisaation tukitoiminnoista:

 Liikennöintiyksikkö vastaa laadukkaasta ja turvallisesta metro- ja 
raitioliikenteestä sekä niitä tukevasta liikenteenohjaus- ja valvomo-
toiminnasta. 

 Kunnossapitoyksikkö huolehtii HKL:n omistaman metro- ja raitio-
vaunukaluston, ratojen sekä pysäkkien, asemien ja kiinteistöjen 
huollosta ja kunnossapidosta sekä tuottaa isännöinti- ja kunnossapi-
topalveluja Länsimetro Oy:lle. 

 Omaisuudenhallintayksikkö vastaa HKL:n infra- ja kalusto-
omaisuuden investointien ja elinkaaren hyvästä hallinnasta, inves-
tointien suunnittelusta ja olemassa olevaan omaisuuteen kohdistu-
vien investointihankkeiden johtamisesta. 

 Suuret kaupunkiraidehankkeet -yksikkö vastaa merkittävien uusien 
kaupunkiraideinvestointien, kuten Raide-Jokeri ja Kruunusillat, to-
teuttamisesta.

 Talous- ja toiminnanohjausyksikkö ohjaa HKL:n toimintaa kokonais-
näkökulmasta ja tarjoaa talousohjausta kustannustehokkuuden 
saavuttamiseksi. Yksikkö vastaa myös laatu ja ympäristö-, turvalli-
suus- ja IT-palvelujen tuottamisesta HKL:lle.
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 Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikkö palvelee koko HKL:ää. Yk-
sikkö tuottaa palveluja, jotka koskevat henkilöstöä, hallintoa, viestin-
tää ja hankintoja.

Seudulliset raitiotieverkoston kehityssuunnitelmat

Helsingin seudun raitiotiejärjestelmä käsittää nykyisellään Helsingin 
kantakaupungin raitiotieverkon, jonka laajuus on n. 50 kilometriä kaksi-
suuntaista raitiotietä. Raitiotiejärjestelmä laajenee 2020-luvun alkupuo-
lella Raide-Jokerin 25 kilometriä pitkän pikaraitiotien myötä Helsingin 
esikaupunkialueille ja Espoon itäosaan. Raide-Jokerin rata kytkeytyy 
myöhemmin kantakaupungin raitiotieverkkoon Vihdintietä kulkevan 
Länsi-Helsingin raitiotien toteutuksen yhteydessä 2020-luvun loppupuo-
lella.  

Vastaavalla tavalla suunnitelmien mukaan 2020-luvun loppupuolella 
valmistuva Vantaan raitiotie tulee yhdistymään Raide-Jokeriin ja sitä 
kautta Helsingin muuhun raitiotieverkkoon, kun Viikin-Malmin raitiotie 
toteutetaan arviolta 2030-luvun alussa. 

2020-luvun alkupuolella valmistuvia raitiotieverkoston laajennuksia ovat 
mm. raitiotie Kalasatamasta Pasilaan, Ilmalan raitiotie sekä muut kan-
takaupungin raitiotieverkon täydennykset. Vuosikymmenen lopulla ja 
2030-luvun alkupuolella käyttöön otettavaksi suunniteltuja laajennuksia 
ovat mm. Kruunusillat ja Tuusulanväylän raitiotie. Suunniteltuja seudul-
lisia, kuntarajat ylittäviä, raitioteitä tulevat olemaan mm. Mellunmäestä 
Myyrmäkeen kulkeva Jokeri 2 -raitiotie sekä Kumpulasta Otaniemeen 
kulkeva tiederatikka. Näiden toteutus on arvioitu tapahtuvan 2030- ja 
2040-luvuilla. Myös Espoon sisäinen Leppävaara-Matinkylä raitiotie tu-
lisi yhdistymään tähän samaan järjestelmään. Hahmotelma raitiotiever-
koston laajentumisesta tulevaisuudessa on esitetty kuvana liitteessä 1.

Yhtenäinen seudullinen raitiotieverkosto mahdollistaa jatkossa uusien 
raitiolinjojen reittien muodostamista yhdistelmällä toteutettuja ratoja. 
Tämän edellytys on verkoston yhtenäinen tekninen toteutus mm. ra-
dan- ja vaunujen yhteensovittamiseksi. Lisäksi yhtenevä rata- ja vaunu-
tekniikka mahdollistavat seudullisia yhteisiä hankintoja sekä mm. yh-
teisten kunnossapitolaitteiden ja varaosavarastojen ylläpitoa.

HKL:n toiminnan järjestämiseen liittyvät selvitykset

Helsinki käynnisti vuonna 2013 työryhmän, joka ulkopuolisen asiantun-
tijan avulla teki selvitystyön HKL:n operatiivisen toiminnan ja infran toi-
mintamallin järjestämisestä. Kaupunginvaltuuston pitkän tähtäimen 
joukkoliikennestrategia oli järjestää pääkaupunkiseudun joukkoliiken-
neinfra ja raideliikenne seudullisesti toimivaksi ja taloudellisesti tehok-
kaaksi kokonaisuudeksi. 
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Työryhmän kannaksi muodostui HKL:n hallintomalli, jossa raideliiken-
teen operointi ja kalusto-omaisuus yhtiöitettäisiin osakeyhtiöksi. Sen si-
jaan joukkoliikenneinfran omistus olisi jäänyt HKL:lle silloisista verotul-
kinnoista johtuen. Työryhmä ei ottanut kantaa infraomistukseen liittyviin 
järjestelyihin, vaan niihin oli tarkoitus palata, kun seudulliset ratkaisut ja 
verotukselliset kysymykset selkeytyisivät. Yksi keskeisimmistä HKL:n 
operoinnin ja infran tulevaan toimintamalliin liittyvistä tavoitteista oli 
monipuolisempien rahoitusjärjestelyjen mahdollistaminen tulevien suur-
ten joukkoliikenneinvestointien toteutuksessa. Vuoden 2014 selvityk-
sessä arvioitiin myös silloisten kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden 
mahdollista omistajuutta eri organisointivaihtoehdoissa. Kaupunginhalli-
tus käsitteli tehdyn selvityksen 9.6.2014, 679 §, ja merkitsi sen tiedoksi.

Vuoden 2019 alussa käynnistettiin selvitys, jossa kartoitettiin HKL:n 
toimintojen yhtiöittämistä ottaen huomioon aiemmin tehdyt organisaa-
tiomuotoa koskevat selvitykset, toimintaympäristössä tapahtuneet ja 
näköpiirissä olevat muutokset sekä joukkoliikenteen kilpailuttamiseen 
liittyvä kehitys. Raideliikenteellä on kasvava rooli kaupunkikehityksen 
toteutuksessa, suunnitteilla on useita uusia seudullisia raidehankkeita 
ja ne tulevat yhtymään Helsingin kantakaupunkiverkkoon, markkinaeh-
toisuus raideliikennöinnissä lisääntyy ja HSL:n liikennöinnin kilpailutuk-
set tulee huomioida.

Selvityksessä tuotiin olennaisina HKL:n toimintaan vaikuttavina muu-
tospaineina esille joukkoliikenteen ja HKL:n tuottamien palveluiden ky-
synnän kasvu vuosina 2020–2030, raideliikenteen valinta ensisijaiseksi 
joukkoliikenneratkaisuksi, metro- ja raitiovaunuliikenteen muutos seu-
dulliseksi sekä toiminnan markkinaehtoisten kilpailutusten lisääntymi-
nen.

Työryhmän näkemyksen mukaan HKL ei liikelaitoksena pysty vastaa-
maan selvityksessä kuvattuihin muutospaineisiin, seudullisen raidelii-
kenteen lisääntymisen myötä tuleviin haasteisiin/mahdollisuuksiin mm. 
hankkeiden rahoituksessa, joukkoliikenneomaisuuden tarkoituksenmu-
kaiseen hallintaan eikä esimerkiksi osallistumaan raideliikenteen kilpai-
lutuksiin tai myymään muita palveluja markkinaehtoisille liikennöitsijöil-
le.

Näin ollen työryhmän ehdotuksena oli, että HKL yhtiöitetään kokonai-
suutena HKL Oy:ksi. Yhtiöittäminen on lähtökohta jatkokehittämiselle 
kohti seudullisia ratkaisuja ja toimintamalleja. Edellytyksenä jatkokehi-
tykselle on myös seudun muiden kuntien osallistuminen yhteisten seu-
dullisten raideliikenteen palveluratkaisujen suunnitteluun ja toteutuk-
seen.

Seudullinen raitiotieselvitys
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Helsinki, Espoo ja Vantaa asettivat syksyllä 2019 työryhmän tunnista-
maan, kuvaamaan ja analysoimaan seudullisia raitiotiejärjestelmän or-
ganisaatiovaihtoehtoja, joilla voidaan saavuttaa seudullisuuden tuomat 
hyödyt samalla huomioiden kaupunkien mahdollisesti erilaiset intressit. 

Selvityksessä nähtiin seudullisen yhteistyön hyödyiksi sen kautta syn-
tyvä teknisesti yhtenäinen järjestelmä, jota johdetaan kokonaisuutena. 
Näin on mahdollista mm. realisoida vuosittaiset 5–10 miljoonan euron 
mittakaavaedut omaisuuden hallinnassa ja ylläpidossa sekä operatiivi-
sessa toiminnassa 2040-luvun rata- ja kalustomäärillä. Lisäksi seudulli-
sen organisaatiorakenteen muodostamisella voitaisiin säästää useita 
miljoonia euroja vuositasolla rajapintakustannuksissa, mahdollistaa 
niukan raitiotieosaamisen keskittäminen pääkaupunkiseudun tarpeisiin 
ja korkea tekemisen laatu sekä vähentää riskejä ja virheitä suurissa 
hankinnoissa ja hankkeissa. Raitiotieverkkojen muutoksen mittaluok-
kaa havainnollistaa hyvin tieto, että jo 2020-luvulla toteutettavaksi 
suunnittelut raitiohankkeet ovat noin kolminkertaistamassa raitiotiever-
kon pituuden seudulla. Raitioteiden, -varikoiden ja -kaluston mahdolli-
simman tehokkailla toteutus- ja hankintatavoilla on saavutettavissa 
huomattavia hyötyjä. 

Selvityksen mukaan seudullisuuden hyödyt toteutuisivat parhaiten, kun 
seudullinen raitiotieomaisuus ja toiminnot olisivat yhden tai kahden yh-
tiön hallinnassa. Tarkoituksena olisi näin mahdollistaa niukan osaamis-
resurssin keskittäminen ja välttää tilanne, jossa luodaan kilpailevia or-
ganisaatioita tai riskiä osaoptimointiin. Työryhmä totesi lisäksi, että 
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n ja junakaluston varikoiden mah-
dollinen rooli olisi selvitettävä erikseen.

Seudullinen metroselvitys

Seudullisen raitiotieverkkoselvityksen jatkoksi laadittiin maaliskuussa 
2020 seudullista metrojärjestelmää koskeva selvitys. 

Seudullinen metroselvitys oli tarpeen erityisesti metron ja ratikan välis-
ten synergioiden vuoksi sekä siksi, että länsimetron 2. vaiheen valmis-
tumisen jälkeen on Helsingin näkökulmasta joka tapauksessa epätar-
koituksenmukaista, että metrojärjestelmän omistus ja hallinta olisi ha-
jautettu kahdelle eri taholle kantametron ja länsimetron välisen rajan 
perusteella.

Selvityksessä tunnistettiin muutamia potentiaalisia vaihtoehtoja sellai-
sen seudullisen kokonaisuuden rakentamiseksi, jolla saavuttaisiin jo 
ennen selvityksen käynnistymistä hahmoteltuja synergia- ja osaamis-
keskittymähyötyjä. Tämä voitaisiin toteuttaa mm. perustamalla yhteinen 
yhtiö, joka keskittyisi uusien raitiotie- ja metrohankkeiden tilaamiseen ja 
omaisuudenhallintaan, ja omaisuus, liikennöinti ja kunnossapito toteu-
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tettaisiin erillisten osakesarjojen tai tytäryhtiöiden kautta. Olennaista on 
tulevassa mahdollisessa seudullisessa kokonaisuudessa synergiaetu-
jen tavoittelemisen ja osaamiskeskittymän luomisen lisäksi välttää osa-
puolten liikenteen, infran ja kaluston osaoptimointia sekä tukea metron 
kapasiteetinnostoprojektin onnistumista. 

Jatkoselvityksessä arvioitiin seudullisen raitiotieselvityksen yhteydessä 
todettuun liittyen myös sitä, voisiko Pääkaupunkiseudun Junakalusto 
Oy tulla mukaan konserniin tai toimia alustana RV Kalusto ja Varikko 
Oy:lle. Junakalustoyhtiön omistajarakenteesta johtuen junakalustoyh-
tiön liittämisen konsernirakenteeseen todettiin kuitenkin lisäävän järjes-
telyn monimutkaisuutta.

Seudullisen kaupunkiliikenneyhtiön hallintomalli -selvitys

Seudullisen raitiotieselvityksen ja seudullisen metroselvityksen jatkoksi 
Helsinki, Espoo ja Vantaa toteuttivat seudullisen kaupunkiraideliiken-
neyhtiön hallintomallia koskeneen selvityksen syksyllä 2020. Selvityk-
sen pohjana oli aikaisemmissa selvityksissä mahdollisena rakenteena 
jatkosuunnittelulle tunnistettu konsernimuotoinen vaihtoehto (kaupunki-
raideliikennekonserni, kaupunkien intressin mukaiset vastuut). Selvi-
tyksen tavoitteena oli kuvata, arvioida ja simuloida rakenteeseen liitty-
viä hallintomallivaihtoehtoja tarkemmalla tasolla.

Selvityksessä arvioitiin kolmea erilaista hallintomalliratkaisua, jotka to-
teuttavat valitun rakenteen periaatteita ja hyötyjä:

 Konserni: Energia-alan Mankala-yhtiöiden mukainen rakenne, jossa 
omaisuus ja toiminnot tytäryhtiöissä osakesarjoin eriteltynä,

 Yksi yhtiö: Kaikki toiminnot ja omaisuus yhdessä yhtiössä, mutta oi-
keudet ja velvollisuudet eriytetty osakesarjoin,

 Metro erillisenä tytäryhtiönä: konsernin tai yhden yhtiön rakenne, 
mutta jossa Espoon omistus metrosta suoraan Metro Oy:ssä.

Lähtötilanteessa kaupungeille on tärkeää intressien mukaisen mukaan-
tulon mahdollistaminen sekä päätäntävalta omasta alueesta. Selvityk-
sen perusteella näitä kriteerejä parhaiten toteuttaa konsernimuotoinen 
vaihtoehto, jossa omistajaohjaus on lähempänä toimintaa ja kaupunki-
kohtaiset vastuut kapseloitu selkeästi tytäryhtiöihin.

Selvityksessä nähtiin konsernivaihtoehto ainakin alkuvaiheessa sopi-
vana ratkaisuna, mutta tunnistettiin myös vaiheittaisen etenemisen 
mahdollisuuksia:

 Lähtötilanteessa konsernirakenne, jossa kaupunkikohtaiset vastuut 
selkeästi omissa tytäryhtiöissään ja omistajaohjausta myös tytäryh-
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tiötasolla, raitiotieradat (jäljempänä myös RV-radat) voivat tarvit-
taessa jäädä kaupunkien omistukseen ja taseisiin, 

 Hallintomallin yksinkertaistaminen yhdistelemällä samankaltaisia ty-
täryhtiöitä sekä keskittämällä omistajaohjausta lähinnä konsernin 
emoyhtiön hallitukseen,

 Jos laajempaan malliin ei haluta heti lähteä, yhteistyön voi aloittaa 
pienimmästä yhteisestä nimittäjästä eli RV-kalusto ja -
varikkoyhteistyöstä joko sopimuksellisesti tai yhteisen yhtiön kautta.

Useamman erilaisen intressin omaavan omistajan osakesarjapohjainen 
malli edellyttää sitoutumista ja uuden toimintatavan sisäistämistä kaikil-
la organisaatiotasoilla, jotta toiminnan siiloutuminen vältetään. Hallitus-
ten henkilövalinnoilla ja toimintamallien huolellisella jalkauttamisella on 
suuri rooli riskien hallinnassa ja onnistumisen varmistamisessa.

Yhtiöittämisen edut

HKL:n toimintaympäristö on muuttunut ja muuttumassa nopeasti muun 
muassa tulevien seudullisten raideliikenneratkaisujen myötä. Raidelii-
kenteen kasvu edellyttää mittavia investointeja liikenteeseen, infrast-
ruktuuriin, kalustoon, osaamiseen sekä matkaketjujen sujuvuuden var-
mistamiseen. Nämä muutostrendit ja tarvittavat investoinnit sekä raide-
liikenteen avautuminen kilpailulle asettavat vaatimuksia myös HKL:n tu-
levalle organisaatiomallille. 

Vuonna 2019 HKL:n hallintomuotoa selvittänyt työryhmä identifioi 
HKL:n kokonaisyhtiöittämisen vahvuuksia ja heikkouksia. Kokonaisuu-
tena todettiin, että yhtiömuoto tukee nykyistä liikelaitosmallia paremmin 
muun muassa tavoitteena olevaa tehokkaamman joukkoliikenneinves-
tointeihin ja -omaisuuteen sitoutuneiden pääomien hallintaa, joukkolii-
kenteen järjestämisen kokonaiskustannusten läpinäkyvyyttä sekä suur-
ten joukkoliikennehankkeiden suunnitelmallista ja onnistunutta läpivien-
tiä. 

Yhtiöittämisen vahvuuksiksi tunnistettiin erityisesti:

 investointien rahoittamisen joustavuuden ja monipuolisuuden li-
sääntyminen,

 yhtiörakenteen tuoma joustavuus mm. organisaatiorakenteen kehit-
tymisessä sekä osaajien rekrytoinnissa,

 joukkoliikenteen voimakas kasvu edellyttää jatkuvaa asiantuntijare-
surssien kasvamista ja yhtiömuodossa HKL pystyy joustavammin 
vastaamaan työmarkkinoiden tilanteeseen ottaen huomioon erityi-
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sesti, että HKL kilpailee tästä resurssista jatkuvasti mm. yksityisten 
infra- ja liikennealan toimijoiden kanssa,

 läpinäkyvyyden ja tavoitteellisuuden lisääntyminen,

 yhtiöittämisen yhteydessä HKL:n ja kaupungin omaisuuden välisten 
rajapintojen yksiselitteinen määrittäminen (esim. maa-alueiden ja 
maanalaisten tilojen hallinta), 

 palvelujen ja infran hinnoittelun markkinaehtoisuus, mikä edesaut-
taa eri toimintojen kaikkien todellisten kustannusten esiintuloa ja lä-
pinäkyvyyttä, jolloin hyötyjä voidaan kohdistaa entistä tarkemmin. 
Tällöin päätöksiä tehtäessä kaikki kustannuskomponentit ovat ny-
kyistä läpinäkyvämmin esillä,

 yhtiönä HKL voisi toimia saman yleissitovan työehtosopimuksen 
puitteissa kuin muut joukkoliikennemarkkinoilla toimivat yhtiöt, ja 
pystyisi riittävän aikaisessa vaiheessa vaikuttamaan tulevan yleissi-
tovan raideliikenteen TES:n sisältöön

 yhtiömuodossa on vahvemmat kannusteet kehittää uusia palveluita 
olemassa olevan osaamisen sekä omaisuuden pohjalta sekä paran-
taa pääomien hallintaa ja näistä saatavia tuottoja. Näitä ovat esi-
merkiksi kaluston vuokraus, liike- ja harrastetilojen vuokraus, liityn-
täpysäköinti- ja mikroliikkumisen palveluiden kehittäminen.

Yhtiöittäminen tukee pitkän tähtäimen tavoitetta varmistaa, että omista-
jakaupungit ovat aktiivisia seudullisten joukkoliikenneratkaisujen edistä-
jiä, pääkaupunkiseudun raideliikenteellä on yhteiset tavoitteet ja niitä 
tukeva kustannustehokas palvelujen tuottamisrakenne, ja että seudulli-
set joukkoliikenneratkaisut tukevat kaupunkistrategian tavoitteiden to-
teutumista. Kaupunkiraideliikennehankkeet kytkeytyvät Helsingin kes-
keisimpiin kaupunkikehityskohteisiin ja HKL:n yhtiöittämisen yhtenä ta-
voitteena on varmistaa toiminnan ketteryys niin, että tavoitellun kau-
punkikehityksen toteutumiselle voidaan raidehankkeiden osalta antaa 
mahdollisimman vahva tuki.

Yhtiöittämisen keskeiset lähtökohdat ja valmistelu

Yhtiöittämisen lähtökohtana on luoda toimintamalli, joka mahdollistaa ja 
tukee tulevia seudullisia ratkaisuja joukko- ja raideliikenteessä kaupun-
kistrategian tavoitteiden mukaisesti. Yhtiön osakkaaksi voivat tulevai-
suudessa Helsingin ja Vantaan lisäksi tulla Espoo ja muut Helsingin 
seudun kunnat, joilla on yhtymäkohtia seudulliseen raitioliikenteeseen.

Yhtiöittämisen valmistelu on tehty HKL:n ja kaupunginkanslian yhteis-
työnä Vantaan kaupungin kanssa kaupungin johdon hyväksymien pää-
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linjausten mukaisesti ja ulkopuolisten palveluntuottajien asiantuntemus-
ta hyödyntäen. Tavoitteena on ollut löytää kaupungin ja kaupunkilaisten 
kannalta paras ratkaisu. 

HKL ehdotetaan yhtiöitettäväksi metroliiketoimintaan liittyviä osia lu-
kuun ottamatta kokonaisuutena kaupunkiliikenneyhtiöksi arviolta 
1.1.2022 alkaen. Lähtökohtana on, että Vantaan kaupunki päättää 
osaltaan liittyä yhtiön osakkaaksi. Vantaan kaupungin osalta päätök-
senteon aikataulu on suunniteltu siten, että päätös mukaantulosta kau-
punkiliikenneyhtiön omistajaksi tehdään lokakuun 2021 aikana. Van-
taan liittyminen yhtiön omistajaksi on suunniteltu toteutettavan joulu-
kuussa 2021.

Metroliiketoimintaan liittyvät osat on tarkoitus siirtää myöhemmin erik-
seen metron automatisointiin liittyen Siemens-konsernin kanssa vireillä 
olevan oikeudenkäynnin päätyttyä kaupunkiliikenneyhtiöön tai mahdol-
lisesti siinä vaiheessa jo muodostettuun kaupunkiliikennekonserniin.

Kaupunkiliikenneyhtiön toiminnan alkaessa se harjoittaa yksin sille eril-
lisen sopimuksen mukaisesti siirtynyttä osaa HKL:n toiminnasta. Hel-
sinki ja Vantaa kehittävät yhtiön toimintaa siten, että tulevaisuudessa 
yhtiö toimii kaupunkiliikennekonsernin emoyhtiönä ja yhtiön liiketoimin-
ta-alueet ja omaisuuserät on tarkoituksenmukaisella tavalla eriytetty 
erillisiin tytäryhtiöihin sen jälkeen, kun Vantaan kaupunki on tehnyt 
Vantaan ratikkaa koskevan hankepäätöksensä. Hankepäätöstä käsitel-
lään arviolta vuonna 2023. Tarkoituksena on, että Vantaa tulee konser-
nirakenteen muodostamisen yhteydessä pikaraitioteiden kalusto- ja va-
rikkoyhtiötä koskevan osakesarjan omistajaksi ostamalla kolmannek-
sen ko. osakesarjan osakkeista Helsingiltä. Kaupasta päätetään myö-
hemmin erikseen molempien kaupunkien toimivaltaisissa päätöselimis-
sä.

Mikäli Vantaan kaupunki päättää Vantaan ratikan toteuttamisesta, Van-
taan ratikan varikko toteutetaan kaupunkiliikennekonsernin tytäryhtiön 
RV Kalusto ja Varikko Oy:n toimesta ja Vantaan ratikan kalusto hanki-
taan ko. yhtiön toimesta.

Mikäli Vantaan kaupunki ei tekisi hankepäätöstä, Vantaalla on mahdol-
lisuus irtautua kaupunkiliikenneyhtiöstä ja saada takaisin maksamansa 
merkintähinta. 

Yhtiöittäminen toteutetaan liiketoimintasiirtona siirtohetken kirjanpitoar-
voilla (poistamattomista hankintamenoista) tasejatkuvuutta noudattaen 
niin, että kaupunkiliikenneyhtiö jatkaa liikenneliikelaitoksen liiketoimin-
nan harjoittamista siirtyvien osien osalta.

Yhtiön perustaminen
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Valmistelutyössä on päädytty seuraaviin keskeisiin yhtiön perustamista 
koskeviin periaatteisiin ja etenemissuunnitelmaan:

 Helsinki perustaa kaupunkiliikenneyhtiön jo ennen Vantaan kau-
pungin päätöksentekoa lokakuussa 2021 mm. toiminnan siirron vas-
taanoton sekä sopimus- ja työnantajavelvoitteiden valmistelua var-
ten. 

 Yhtiön nimeksi on suunniteltu Kaupunkiliikenne Oy tai esimerkiksi 
Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy riippuen rekisteriviran-
omaisen kannasta eri nimivaihtoehtojen erottumisen osalta,

 Helsinki omistaa yhtiön perustamishetkellä kaupunkiliikenneyhtiön 
koko osakekannan (100 %) ja Vantaan kaupunki tulee yhtiön vä-
hemmistöomistajaksi erillisen osakeannin myötä arviolta joulukuus-
sa 2021, 

 HKL:n liiketoimintakokonaisuus siirretään metroon liittyviä toimintoja 
lukuun ottamatta apporttiluovutuksena toteutettavalla liiketoiminta-
siirrolla kaupunkiliikenneyhtiöön. Siirto toteutetaan 1.1.2022 tai niin 
pian sen jälkeen kuin rekisteriviranomaisen toiminta huomioon ot-
taen on mahdollista,

 apporttina luovutettavaa omaisuutta vastaan kaupunki saa kaupun-
kiliikenneyhtiön osakkeita,

 HKL:n siirtyvään toimintaan kohdistuva laskennallinen osuus kau-
pungin ulkoisista veloista ja kaupungin sisäisistä luottolimiiteistä siir-
retään kaupunkiliikenneyhtiön vastuulle siten, että siitä muodoste-
taan kaupungin ja yhtiön välinen laina tai lainoja, jotka vastaavat 
ehdoiltaan kaupungin lainasopimusten keskimääräisiä ehtoja, 

 siirtyviin toimintoihin liittyvä henkilöstö siirtyy kaupunkiliikenneyh-
tiöön liiketoimintasiirrolla ns. vanhoina työntekijöinä liikkeenluovu-
tuksen periaatteen mukaisesti. Metrotoimintoihin liittyvä henkilöstö 
puolestaan siirtyy kaupunkiliikenneyhtiöön liiketoimintasiirron jäl-
keen erillisen luovutuskirjan perusteella niin ikään ns. vanhoina 
työntekijöinä liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti,

 toiminnan siirtoon valmistautuminen (sopimukset, tietojärjestelmät 
ym.) syys-joulukuussa 2021,

 toiminnan siirtoon liittyvien yhtiöoikeudellisten päätösten tekeminen 
marras-joulukuussa 2021,

 operatiivinen toiminta kaupunkiliikenneyhtiössä alkaa arviolta 
1.1.2022.
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Luonnokset kaupunkiliikenneyhtiön perustamissopimuksesta ja yhtiö-
järjestyksestä ovat esityslistan liitteinä 2–3. Yhtiön ja myöhemmän kon-
sernirakenteen muodostamisen prosessia on kuvattu liitteessä 4.

Siirtyvä liiketoimintakokonaisuus

Kaupunkiliikenneyhtiöön siirtyvään liiketoimintakokonaisuuteen kuuluu 
liikelaitoksen koko nykyinen toiminta kaikkine toimintaan liittyvine sopi-
muksineen ja omaisuuserineen pois lukien metroon liittyvät infra- ja lii-
kennöintisopimukseen liittyvät toiminnot. Yhtiölle siirtyvät myös siirto-
hetken mukaiset, siirrettävään toimintaan liittyvät ennakkomaksut, kes-
keneräiset hankinnat, vaihto-omaisuus ja saamiset. 

Apporttisijoituksena toteutettavaa liiketoimintasiirtoa koskeva sopimus-
luonnos on liitteenä 5.

Apporttisopimuksen mukaan kaikki HKL:n ja Länsimetro Oy:n sekä 
Siemens Osakeyhtiön ja Siemens SAS:n välisestä riita-asiasta mahdol-
lisesti aiheutuvat oikeudet, velvollisuudet ja vastuut, mukaan lukien 
mahdolliset vahingonkorvausoikeudet, säilyvät kaupungilla, eivätkä ne 
siirry miltään osin kaupunkiliikenneyhtiölle, sen tytäryhtiöille tai Vantaan 
kaupungille.

Kaupunkikonsernin joukkoliikennetoimintaan liittyvät osakkeet

Liiketoimintasiirrossa kaupunkiliikenneyhtiölle siirtyvät myös seuraavat 
osakkeet ja osuudet, jotka tällä hetkellä ovat HKL:n taseessa:

 Asunto Oy Helsingin Larunsolmu – omistusosuus 1,34 % osakkeis-
ta, 

 Asunto Oy Merikasarminkatu 12:n osakkeet – omistusosuus 0,24 % 
osakkeista, 

 Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy – omistusosuus 41,1 % osakkeista, 

 Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos – omistusosuus 71,96 
% osakkeista, 

 Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5 – omistusosuus 35,71 
% osakkeista, 

 Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkki – omistusosuus 9,22 % 
osakkeista, 

 Kiinteistö Oy Espoon Terminaali – omistusosuus 50 % osakkeista, 
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 Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy – omistusosuus 100 % osakkeista 
sekä 

 Suomenlinnan Liikenne Oy – omistusosuus 100 % osakkeista. 

Metrotoimintaan liittyvät osakkeet eivät siirry liiketoimintasiirrossa kau-
punkiliikenneyhtiölle:

 Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli – omistusosuus 62,08 % 
osakkeista 

 Länsimetro Oy – omistusosuus 15,56 % osakkeista. 

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin ja Länsimetro Oy:n osakkeet on 
tarkoitus siirtää myöhemmin erikseen metron automatisointiin liittyen 
Siemens-konsernin kanssa vireillä olevan riita-asian ratkettua muun 
metroliiketoiminnan kanssa kaupunkiliikenneyhtiöön tai mahdollisesti 
siinä vaiheessa jo muodostettuun kaupunkiliikennekonserniin.

Seudullisten selvitysten yhteydessä esillä olleet Pääkaupunkiseudun 
Junakalusto Oy:n osakkeet jäävät edelleen kaupungin omistukseen, 
koska ne eivät ole osa HKL:n liiketoimintakokonaisuutta. Myöskään 
HKL:n taseessa olevia Elisa Oyj:n osakkeita ei siirretä kaupunkiliiken-
neyhtiölle.

Maanvuokra- ja tilavuokrasopimukset kaupungin kanssa

Kaupunkiliikenneyhtiö vuokraa liiketoimintansa edellyttämät maa-alueet 
ja mahdolliset rakennukset kaupungilta markkinahintaan. Maanvuok-
raukseen liittyviä menettelyjä ja sopimuksia valmistellaan yhteistyössä 
kaupunkiympäristön toimialan ja HKL:n kesken tarkoituksena muodos-
taa vuokrauksesta yksi kokonaisuus yhtenäisin ehdoin. 

Vuokrasopimuksista päätetään myöhemmin erikseen kaupungin toimi-
valtasäännösten mukaisesti.

Kaupunkiliikenneyhtiön organisaatio- ja toimintamalli

Kaupunkiliikenneyhtiön tarkoituksena on tuottaa ja kehittää HSL:n ja 
omistajakuntien asettamien tavoitteiden mukaisesti kestävän liikkumi-
sen palveluja, kuten metro-, raitio- ja lauttaliikenteen sekä kaupunki-
pyöräilyn palveluja. Yhtiö myös rakennuttaa, hoitaa, ylläpitää, valvoo, 
vuokraa ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä ti-
loja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja.

Yhtiön tavoitteena on varmistaa mahdollisimman kustannustehokas ja 
laadukas kaupunkiliikenne hyödyntämällä skaalaetuja sekä välttämällä 
osaoptimointia. Yhtiö ei liiketoiminnassaan tavoittele voiton tuottamista. 
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Yhtiön tulee jatkuvasti parantaa toimintaansa ennalta määriteltyjen toi-
minnan mittareiden mukaan liittyen muun muassa kustannustehokkuu-
teen, laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Omistajat määrittelevät mittarit 
omistajastrategiassa tai muuten erikseen.

Yhtiö ja sen konserniyhtiöt voivat hankintalain asettamissa rajoissa 
tuottaa palvelumyyntiä konsernin ulkopuolisille tahoille. Konserniyhtiöt 
voivat myös hankkia palveluita konsernin ulkopuolelta. Keskeistä kui-
tenkin on, että yhtiön kaikessa toiminnassa turvataan mahdollisuudet 
sidosyksikköhankintoihin sen ja omistajien välillä ja/tai horisontaaliseen 
yhteistyöhön perustuvat järjestelyt niin yhtiön omistajien kuin HSL:n ja 
Länsimetro Oy:n kanssa.

Perustettaessa yhtiö toimii yhtenä kokonaisuutena, mutta yhtiö on va-
rauduttu muuttamaan konsernirakenteiseksi siinä vaiheessa, kun mui-
den omistajien (ensi vaiheessa Vantaa) omistusosuus kasvaa niiden 
tehdessä sitovia päätöksiä kaupunkiraideliikennehankkeistaan ja al-
kaessaan toteuttaa niitä. Yhtiö myös omistaa pääosin nykyisten HKL:n 
taseessa olevien tytäryhtiöiden osakkeet.

Ensi vaiheessa kokonaisuutena toimiva yhtiö organisoituu liikennöin-
tiyksikköön, kunnossapitoyksikköön, omaisuudenhallintayksikköön, 
hankeyksikköön, talous- ja toiminnanohjausyksikköön sekä henkilöstö 
ja liiketoiminnan tuki -yksikköön. Myöhemmin yhtiön jakautuessa kon-
sernirakenteiseksi muodostetaan emoyhtiö (hallinto- ja omaisuudenhal-
lintapalvelut, tytäryhtiöiden omistaja), omaisuustytäryhtiöt (ei henkilö-
kuntaa vaan esimerkiksi rata-, asema- ja kalusto-omaisuus sekä muu 
joukkoliikenneinfra) ja palveluntuottajatytäryhtiöt (liikennöinti- ja kun-
nossapitopalvelut).

Emoyhtiön roolina konsernissa on tuottaa ja kehittää kestävän liikkumi-
sen palveluita omistajakuntien tavoitteiden mukaisesti. Se tarjoaa hal-
linto- ja omaisuudenhallintapalveluja konserniyhtiöille sekä hankintalain 
puitteissa muille asiakkaille sekä hallinnoi liikennöintisopimuksia kon-
sernista ulospäin.

Liikennöintitytäryhtiö tuottaa emoyhtiön kautta HSL:lle ja hankintalain 
puitteissa halutessaan muille tilaajille kuljettaja- ja valvomopalveluita 
kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. 

Kunnossapitotytäryhtiö tarjoaa laadukkaasti ja tehokkaasti huolto- ja yl-
läpito- sekä rakennuspalveluita konsernin omaisuusyhtiöille sekä han-
kintalain puitteissa muille asiakkaille. 

RV Kalusto ja Varikko -tytäryhtiö ylläpitää ja kehittää raitiovaunukalus-
toa ja -varikoita ja vuokraa niitä emoyhtiön kautta HSL:lle ja hankinta-
lain puitteissa muille toimijoille läpinäkyvästi ja tavoittelematta voittoa, 
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mutta kyeten kattamaan investointivelvoitteensa ja kehittämään toimin-
tansa. 

RV-rata-tytäryhtiö ylläpitää ja kehittää raitiotieinfra- ja muuta omaisuut-
ta ja vuokraa sitä emoyhtiön kautta kaupungeille tavoittelematta voittoa, 
mutta kyeten kattamaan investointivelvoitteensa ja kehittämään toimin-
tansa. 

Metro-tytäryhtiö ylläpitää ja kehittää metro-omaisuutta ja vuokraa sitä 
emoyhtiön kautta HSL:lle (kalusto ja varikot) ja kaupungeille (infra) ta-
voittelematta voittoa, mutta kyeten kattamaan investointivelvoitteensa 
ja kehittämään toimintansa. Siltä osin kuin yhtiö vuokraa metroasemilla 
sijaitsevia liiketiloja ulkopuolisille tahoille, vuokraus tapahtuu markki-
naehtoisesti, jotta varmistetaan kilpailuneutraliteettiin ja valtiontukisään-
telyyn liittyvien reunaehtojen täyttyminen.

Suomenlinnan Liikenne Oy tarjoaa lauttaliikenteen liikennöintipalveluita 
HSL:lle emoyhtiön kautta ja lisäksi ylläpitää ja kehittää käyttämäänsä 
kalustoa.

Osakassopimuksen liitteeksi tuleva yhtiön liiketoimintasuunnitelma-
luonnos on liitteenä 7.

Yhtiön talousmalli, investointien rahoittaminen sekä infravuokran periaatteet

Yhtiön pääasialliset liiketoimintatulot (liikevaihto) muodostuvat a) HSL:n 
maksamista liikennöintikorvauksista, joilla katetaan kaupunkiraideliiken-
teen liikennöinnin, liikenteenohjauksen, kaluston hallinnan, kunnossa-
pidon ja varikoiden kustannukset, b) Helsingin kaupungin maksamasta 
infravuokrasta, joka kattaa yhtiön hallinnoiman joukkoliikenteen infrast-
ruktuurin elinkaaren aikaiset investointi-, ylläpito- ja kehityskustannuk-
set sekä c) mainosmyynnistä, liike- ja muiden tilojen vuokrauksesta 
kolmansille osapuolille sekä kunnossapito-, asiantuntija- ja muiden pal-
veluiden myynnistä, mm. Länsimetro Oy:lle sekä Espoon kaupungille.

Yhtiön menot koostuvat henkilöstö- ja hallintomenoista, materiaali- ja 
palveluostoista, maanvuokrista ja kiinteistöveroista sekä investoinneis-
ta tehtävistä poistoista ja investointien rahoittamisesta tulevista korko-
menoista.

HSL:n liikelaitokselle maksamien liikennöintikorvausten veloitusperuste 
tai muut olennaiset sopimusehdot eivät muutu. Sen sijaan yhtiöittämi-
nen muuttaa yhtiön infraomaisuudesta perittävien korvausten veloitus-
mekanismia infrakorvauksesta ja -tuesta infravuokraksi.

HSL:n infrasopimus on lähtökohtaisesti HSL:n ja kuntien välinen sopi-
mus joukkoliikenneinfran kustannusten jaosta. Infran kuluihin lukeutuu 
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joukkoliikenneinfran pääoma- sekä hallinto- ja käyttökulut. Tällä hetkel-
lä liikelaitosmuotoinen HKL edustaa Helsingin kaupunkia HSL:n infra-
sopimuksen osapuolena ja veloittaa infrakorvauksen suoraan HSL:ltä. 
Infrakorvaus vähennettynä korkokomponentilla ei riitä kattamaan kaik-
kia infran menoja. Kattaakseen loput infran todellisista kustannuksista, 
Helsingin kaupunki maksaa HKL:lle infratukea, jonka suuruus määritel-
lään talousarviossa.

HKL:n yhtiöittämisen ja yhtiön omistuspohjan laajenemisen myötä 
HSL:n infrasopimus ja siihen liittyvät rahavirrat siirtyvät yhtiön hallin-
noiman infran osalta Helsingille vastaavasti kuin muissa kunnissa 
(esim. Espoo ja länsimetro). Infrakorvauksen siirtyessä kunnille, yhtiön 
ja kaupunkien välillä kulut peritään infravuokran muodossa. Yhtiömal-
lissa HSL:n maksama infrakorvaus siis maksetaan Helsingin kaupungil-
le, joka puolestaan maksaa infran kokonaiskustannukset kattavaa 
vuokraa kaupunkiliikenneyhtiölle. Yhtiön taloudellisessa mallinnukses-
sa lähtökohta on, että Helsingin kaupungin maksamat ns. infravuokrat 
pysyvät suuruudeltaan samalla tasolla HSL:n liikelaitokselle nykyisin 
suoraan kohdistettujen infrakorvausten sekä kaupungin HKL:lle mak-
saman infratuen kanssa.

Infravuokran periaatteet

Yhtiön kaupungilta perimä infravuokra koostuu pääomavuokrasta sekä 
ylläpitovuokrasta.

Pääomavuokra:

 infraomaisuuden poistoista 100 %,

 infralainojen koroista ja takauspalkkioista 100 %,

 mahdollisten kiinteistöyhtiöiden pääoma- ja rahoitusvastikkeista 100 
%,

 poistot sisältävät myös mahdolliset arvonalenemat tai alaskirjauk-
set, jolloin hankkeiden syntyneet kustannukset (esim. suunnittelu-
kustannukset) saadaan katettua, jos hanke päätetään suunnittelu-
vaiheessa keskeyttää.

Ylläpitovuokra:

 talousarviossa vahvistettava summa, joka kattaa yhtiön hallinto- ja 
ylläpitokulut. Kulut voivat sisältää kehittämiskuluja, joita ei aktivoida 
hankkeille,

 summassa huomioidaan mahdollisten yhtiön omistamien kiinteis-
töyhtiöiden ylläpitovastikkeet,
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 yhtiön voittoa tavoittelemattomuus mahdollistaa, mikäli esim. ylläpi-
tovuokra poikkeaa merkittävästi toteutuneista kustannuksista, että 
yhtiön on mahdollista palauttaa osa vuokrasta tai vastaavasti sopia 
lisävuokrasta.

Kaupungin ja kaupunkiliikenneyhtiön välinen infravuokrasopimus laadi-
taan myöhemmin erikseen.

Investointien rahoittaminen

Yhtiö järjestää lähtökohtaisesti itse oman rahoituksensa markkinaehtoi-
sesti. Sen ottamia lainoja kaupunkiomistajat voivat kuitenkin taata niin, 
että takauksesta peritään markkinakäytäntöjen mukainen takauspalk-
kio. Takauspalkkion suuruuden on tehdyissä talouslaskelmissa oletettu 
olevan 0,09 %. Tämä on keskimääräinen palkkiotaso, jolla kuntaomis-
tajat Suomessa ovat taanneet omistamiensa yhtiöiden lainoja viime 
vuosina. Vaihtoehtoisesti kaupunkiomistajat voivat lainoittaa yhtiön in-
vestointeja.

Yhtiön omistajatuloutus

HKL:n yhtiöittämisen valmistelu on lähtenyt lähtökohtaisesti siitä, että 
yhtiöittämisen vaikutus kaupungin talouteen olisi mahdollisimman neut-
raali verrattuna tilanteeseen, että yhtiötä ei perustettaisi ja tehtävien 
hoitamista jatkaisi liikelaitosmuotoinen HKL. 

Nykymuodossaan liikelaitos maksaa vuosittain 4,7 miljoonaa euroa 
korkoa kalusto- ja varikkopääomalle, jonka kaupunki on luovuttanut sen 
käyttöön ja edelleen HSL:n liikennöintitarkoitukseen. Yhtiömuodossa 
peruspääoman korkoa ei makseta, mutta kaupunki saa yhtiön toimin-
nan kautta vastaavan summan uusista tuloeristä, jotka muodostuvat 
aiemmin perimättömistä takauspalkkiosta, kiinteistöveroista sekä 
maanvuokrista. Yhtiö ei tavoittele toiminnassaan voittoa, eikä maksa 
osinkoa omistajilleen.

Yhtiön taloutta koskevat laskelmat sekä kaupungin ja yhtiön välinen 
velkakirjaluonnos ovat liitteinä 8–12.

Infrainvestointien päätöksentekomalli

Yhtiön investointien päätöksentekomalli voidaan jakaa kolmeen eri 
osaan: a) suuriin, pitkän aikavälin kaupunkikehitysinvestointeihin, b) 
olemassa olevaan omaisuuteen kohdistuviin investointeihin sekä c) 
muihin kuin infravuokravaikutteisiin investointeihin.

Suurten, pitkän aikavälin kaupunkikehitysinvestointien (esim. bulevar-
dien raitiotiehankkeet) suunnittelu tapahtuu osana kaupungin talouden 
ja toiminnan suunnittelua. Yhtiö valmistelee ja ylläpitää yhdessä kau-
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punkiympäristön toimialan sekä kaupunginkanslian kanssa kaupunki-
kehitysinvestointien tilannekuvaa, jonka perusteella kaupunki linjaa 
hankkeiden kustannuksista ja ajoituksesta 10-vuotisella suunnitelma-
kaudella osana kaupungin talousarvioprosessia. Tällä perusteella yh-
tiön toteutettavaksi suunnitellut investoinnit eivät ole mukana kaupun-
gin omassa investointisuunnitelmassa, vaan näiden taloudellinen vaiku-
tus näkyy kaupunkiympäristön toimialan talousarvioesityksessä pitkä-
vaikutteisina vuokrakuluina (arvioidut pääoma- sekä käyttökulut / infra-
vuokra). Kaupunki sopii hankkeiden valmistelun käynnistämisestä ja 
työnjaosta yhtiön kanssa. Investointien hankesuunnitelmat hyväksytään 
kaupunkiympäristölautakunnassa, kaupunginhallituksessa tai kaupun-
ginvaltuustossa kaupungin päätösvaltarajojen mukaisesti.

Olemassa olevaan infraomaisuuteen kohdistuvien investointien pää-
töksenteko tapahtuu osana toimialan talousarvion hyväksyntää tai eril-
lisinä päätöksinä kaupungin toimivaltarajojen mukaisesti. Investoinnit 
eivät näy kaupungin taseessa, vaan pitkävaikutteisina vuokrakuluina 
kaupunkiympäristön toimialan budjetissa. Investointien hankesuunni-
telmat hyväksytään kaupunkiympäristölautakunnassa, kaupunginhalli-
tuksessa tai kaupunginvaltuustossa kaupungin päätösvaltarajojen mu-
kaisesti.

Muiden kuin infravuokravaikutteisten investointien, kuten kalustoinves-
tointien, tuotannollisten laitteiden investointien ja liiketilainvestointien, 
osalta yhtiö neuvottelee investoinneista ja näiden rahoituksesta suo-
raan vuokralaistahojen kanssa. Esimerkiksi kalustoinvestointien osalta 
yhtiö neuvottelee investoinneista kaluston vuokraajan eli HSL:n kanssa 
ja investointien päätöksenteko tapahtuu yhtiön hallituksessa. Merkittä-
vissä investoinneissa päätökseen pyydetään kaupungin konsernioh-
jeen mukainen ennakkokanta. 

Kuvaus yhtiön investointien päätöksentekoprosessin pääperiaatteista 
on liitteenä 12.

Henkilöstövaikutukset

Yhtiöittämiseen liittyvä henkilöstön siirtosuunnitelma on valmisteltu 
HKL:n ja kaupunginkanslian yhteistyössä. Henkilöstön siirtyminen yh-
tiön palvelukseen tapahtuu liikkeenluovutuksen periaatetta noudattaen. 
Liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvat kaikki 31.12.2021 vakinaisessa vir-
ka- tai työsuhteessa olevat henkilöt niistä toiminnoista, jotka siirtyvät 
perustettavaan yhtiöön. Määräaikaisessa työsuhteessa olevat henkilöt, 
joiden määräaikaisuuden peruste säilyy 31.12.2021 jälkeen, siirtyvät 
yhtiön palvelukseen aiemmin sovituksi määräajaksi samalla periaatteel-
la kuin vakinaisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö. Palvelussuh-
teen ehdot säilyvät ennallaan siirtymätilanteessa pois lukien virkasuh-
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teet, jotka muuttuvat työsuhteiksi. Yhtiön henkilöstömäärän arvioidaan 
olevan vuoden 2022 alussa noin 1 250 henkilöä.

HKL:n yhtiöittämistä valmisteltaessa on eri vaiheissa huolehdittu siitä, 
että henkilöstön kuuleminen varmistetaan ja että henkilöstölle tarjotaan 
ajantasaista tietoa prosessin etenemisestä ja uudesta kokonaisuudes-
ta.

Henkilöstön eläke-etuudet järjestetään kunnallisen eläkelain tasoisina. 
Yhtiö tulee ottamaan eläkevakuutuksen Kevasta.

Yhtiö noudattaa kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä koskevia henkilöstö-
poliittisia periaatteita sekä konserniohjeen mukaista henkilöstöpolitiik-
kaa.

Konserniohjeen mukaan kaikki kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat johon-
kin työnantajajärjestöön ja noudattavat järjestäytymisensä mukaista 
työehtosopimusta. Yhtiön hallitus päättää yhtiön järjestäytymisestä tältä 
osin. HKL:ssä on kuitenkin valmistelun aikana keskusteltu henkilöstön 
ja työnantajan kesken yhtiön liittymisestä Palvelualojen työnantajat 
PALTA ry:n jäseneksi. Yhtiön työehtosopimuksiksi valikoituisi silloin 
Rautatiealan työehtosopimus kuljettamiseen ja kunnossapitoon liittyviin 
tehtäviin sekä Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 
toimisto- ja asiantuntijatehtäviin. Toimihenkilöiden osalta sopimus voi-
taisiin tehdä yhtiölle omana sopimuksena, jolloin nykyiset henkilöstöjär-
jestöt voisivat säilyä neuvotteluosapuolina. 

Rautatiealan sopimuksilla halutaan saada yhtiön toimialalle yleissitova 
työehtosopimus. Tampereen raitiovaunua operoidaan samalla työehto-
sopimuksella. Yleissitovalla sopimuksella voitaisiin varmistaa se, että 
kaikki nykyiset ja tulevat kaupunkiraideliikenteen toimijat toteuttaisivat 
samoja työehtoja, eikä kenelläkään olisi mahdollisuutta tavoitella kilpai-
luetua heikommilla työehdoilla. Yleissitovuus varmistaisi henkilöstölle 
sen, että perustettava yhtiö ei voisi tulevaisuudessa vaihtaa työehtoso-
pimusta. Nykyisen ja uuden työehtosopimuksen väliset erot ansioissa 
kompensoitaisiin yhtiöön siirtyvälle henkilöstölle henkilökohtaisina tai 
ryhmäkohtaisina palkan lisinä. Järjestöjen kanssa käydyissä keskuste-
luissa on löydetty tavat, joilla sopimusten aiheuttamat erot ansioissa 
voidaan kompensoida kustannusneutraalisti.

HKL:n henkilöstötoimikunta on käsitellyt yhtiöittämisasiaa 13.2.2019 
lähtien jokaisessa kokouksessaan, yhteensä 27 kertaa. Yhtiöittämistä 
koskeneet varsinaiset käsittelyt HKL:n henkilöstötoimikunnassa olivat 
24.3.2020 ja 1.4.2021. HKL:n työntekijöitä edustavien henkilöstöjärjes-
töjen henkilöstötoimikunnalle jättämät kaksi lausuntoa, 24.3.2020 ja 
1.4.2021, ovat esityslistan liitteinä 13–14.
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Kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 
12.4.2021. Henkilöstötoimikunta merkitsi esittelyn ja asiasta käydyn 
keskustelun tiedoksi. Henkilöstötoimikunta totesi, että järjestöneuvotte-
lukunta on antanut lausunnon HKL:n yhtiöittämisestä ja henkilöstön siir-
rosta. Lausunto liitettiin pöytäkirjaan. Henkilöstötoimikunta totesi yhteis-
toiminnan toteutuneen valmistelun tässä vaiheessa. Henkilöstötoimi-
kunnan pöytäkirja ja sen liite ovat esityslistan liitteinä 15–16.

Henkilöstön siirtymistä koskevista periaatteista on neuvoteltu paikallis-
ten työntekijäjärjestöjen, HKL:n ja kaupunginkanslian kesken. Käytyjen 
yhteistoimintaneuvottelujen pöytäkirjat ja henkilöstön siirtoa koskeva 
siirtomuistio ovat esityslistan liitteenä 17–19.

HKL:n mahdolliseen yhtiöittämiseen liittyen osa HKL:n henkilöstöstä, 
yhteensä 596 henkilöä, on maalis-huhtikuussa 2021 allekirjoittanut 
kaupungin kirjaamoon 3.6.2021 toimitetun vetoomuksen, jonka mukaan 
he vastustavat liikelaitoksen yhtiöittämistä sekä siihen liittyvää päätök-
senteon valmistelua pandemiatilanteen vallitessa ja jopa pahentuessa. 
Vetoomuksen allekirjoittajat vaativat HKL:n yhtiöittämisen päätöksen-
teon lykkäämistä. Vetoomus on liitteenä 20.

Kaupunkiliikenneyhtiön omistajastrategia

Kaupunkiliikenneyhtiölle on laadittu osana yhtiöittämisvalmistelua omis-
tajastrategialuonnos, kuten muillekin kaupungin tytäryhteisöille vuoden 
2021 alkupuolella.

Omistajastrategialuonnos on liitteenä 21. Päätöksen omistajastrate-
giasta tekee voimassa olevan konserniohjeen mukaisesti kaupungin-
hallitus. 

Omistajastrategialuonnoksen mukaan kaupunkiliikenneyhtiö kuuluu 
kaupungin muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja 
sen tehtävänä on maksimoida yhteiskunnallista etua tuottamalla kestä-
vän liikkumisen palveluja, hallinnoimalla niihin liittyvää infraa, varikoita 
ja vaunukalustoa sekä toteuttamalla niihin liittyviä investointihankkeita 
Helsingin seudulla laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi. 
Yhtiö on kaupungille keskeinen väline kaupunkirakenteen kehittämi-
seen liittyvien maankäytöllisten ym. ratkaisujen mahdollistamisessa ja 
niihin liittyvien tavoitteiden toteuttamisessa. Yhtiö harjoittaa toimintaan-
sa omistajiensa ja tilaajana toimivan Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän linjausten mukaisesti.

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-
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voitteet huomioon ottaen. Yhtiö kuuluu kaupungin konserniohjauksessa 
kaupunkiympäristön apulaispormestarin toimialaan.

Tavoitteiden osalta omistajastrategialuonnoksessa todetaan muun 
muassa, että yhtiö on toimialansa edelläkävijä Euroopassa (ml. elin-
kaaritehokkuus, kustannustehokkuus, vaikuttavuus ja vastuullisuus). 
Yhtiö kehittää osaamistaan ja palveluitaan jatkuvasti kaupunkistrate-
gian tavoitteiden ja omistajien muiden tarpeiden toteuttamiseksi. Yhtiö 
toimii omistajiensa sidosyksikkönä, eikä osallistu joukkoliikenteen lii-
kennöinnin mahdollisiin kilpailutuksiin tarjoajana. Myös HSL on yhtiöit-
tämisestä antamassaan lausunnossaan pitänyt keskeisenä sitä, että 
yhtiö ja sen omistajat ilmoittavat markkinoiden tiedoksi, että yhtiön stra-
tegiaan ei tule kuulumaan osallistuminen julkisiin tarjouskilpailuihin, 
vaan se sitoutuu edistämään tasapuolisten kilpailtujen markkinoiden 
kehittymistä 

Kehittämislinjausten osalta omistajastrategialuonnoksessa lähdetään 
siitä, että tarkoituksena on, että yhtiö hallinnoi ja operoi koko pääkau-
punkiseudun metroa länsimetron kakkosvaiheen valmistumisen jälkeen 
Länsimetro Oy:n osakassopimuksen linjausten mukaisesti. Vantaan ra-
tikkahankkeen toteutumisesta riippuen yhtiön rakennetta kehitetään 
kohti konsernirakennetta ja yhtiön omistuspohjaa pyritään laajenta-
maan Helsingin seudulla olemassa olevien ja/tai tulevien raideliiken-
neyhteyksien mukaisesti. 

Erityisinä yhtiön hallituksen kollektiivisen osaamisen alueina on tunnis-
tettu joukkoliikenne-, infra-, huolto- ja kiinteistöliiketoiminta, investoinnit 
ja rahoitus sekä omaisuudenhallinta, kestävä kehitys ja vastuullisuus, 
henkilöstöjohtaminen sekä digitalisaatio ja automatisointi.

Omistajastrategialuonnoksessa määritellään yhtiölle keskeisiä tavoittei-
ta, joita ovat asiakaskeskeisyys, vastuullisuus työnantajana, kustannus-
tehokkuus ja tuotantovarmuus, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman 
toteuttaminen sekä riittävä vakavaraisuus.

Yhtiön hallitus kuuluu palkkioryhmään A, jossa palkkiot päätetään kau-
punginhallituksessa erikseen. Yhtiön hallituksen palkkiotaso on määri-
telty hyödyntäen muiden palkkioryhmään A kuuluvien tytäryhtiöiden, 
kuten Palmia Oy, palkkiotasoja sekä seudullisesti omistettujen yhtiöi-
den, kuten Oy Apotti Ab, palkkiotasoja.

Kaupunkiliikenneyhtiön perustamissopimus ja yhtiöjärjestys

Kaupunkiliikenneyhtiön perustamisen nopeuttamiseksi perustaminen 
toteutetaan yksinomaan Helsingin kaupungin päätösten perusteella ja 
Helsingin toimesta, joten Helsinki merkitsee kaikki yhtiön osakkeet pe-
rustamisen yhteydessä. 
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Perustamissopimuksen mukaan hallitukseen valitaan ensi vaiheessa 
vain ne kolme hallituksen jäsentä, jotka Helsingillä tulee olemaan osa-
kassopimuksen perusteella oikeus nimetä hallitukseen. Hallitusta täy-
dennetään Vantaan kaupungin nimeämällä henkilöllä ja kahdella kau-
punkien yhdessä valikoimalla kaupunkiorganisaatioiden ulkopuolisella 
jäsenellä myöhemmin erikseen. 

Yhtiöjärjestyksen mukaan perustettavan yhtiön toimialana on osana 
Helsingin kaupunkikonsernia tuottaa kestävän liikkumisen palveluja, 
kuten metro-, raitio- ja lauttaliikenteen sekä kaupunkipyöräilyn palveluja 
Helsingin seudulla. Yhtiö rakennuttaa, hoitaa, ylläpitää, valvoo, vuokraa 
ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä tiloja ja toi-
mintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja.

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

Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti 
omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö toteut-
taa sen vastuulla olevia yleisen edun mukaisia julkisia palveluja ensisi-
jassa omakustannusperiaatteella muiden viranomaishankintayksiköi-
den kanssa yhteistyössä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhtiöllä voi olla A-, B-, E-, F-, CP-, CK- ja DH-lajin osakkeita. Osake-
sarjojen avulla varmistetaan, että eri omistajatahot voivat omistaa ja 
rahoittaa vain niitä toimintoja, joihin he ovat osaltaan sitoutuneet. Osa-
kesarjat mahdollistavat esimerkiksi Vantaan kaupungin mukaantulon 
yhtiön omistajaksi niin, ettei Vantaa tule omistamaan sellaisia kokonai-
suuksia, jotka eivät liity suunnitteilla olevaan Vantaan raitiotiehankkee-
seen. Jokaisella A-, B-, E-, F-, CP-, CK- ja DH-lajin osakkeella on yksi 
(1) ääni. A-, B-, E-, F-, CP-, CK- ja DH-lajin osakkeilla on oikeus saada 
varojenjakona tai jako-osuutena yhtiötä purettaessa yhtiöstä vähintään 
summa, joka vastaa A-, B-, E-, F-, CP-, CK- ja DH-lajin osakkeen mer-
kintähintaa lisättynä kyseiselle osakelajille tehdyillä sijoituksilla yhtiön 
vapaan oman pääoman rahastoon. A-, B-, E-, F-, CP-, CK- ja DH-
osakesarjojen osakkeenomistajien kesken jaettavat varat jaetaan osa-
kelajin omistusosuuksien suhteessa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme 
ja enintään kahdeksan jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi va-
ratilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastu-
syhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Hallituksen ja tilintarkastajien 
toimikausi on kaksi vuotta.

Yhtiö noudattaa toiminnassaan Helsingin kaupungin kulloinkin voimas-
sa olevaa konserniohjetta. Yhtiö pyrkii ottamaan toiminnassaan huo-
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mioon osakkeenomistajiensa kaupunkistrategioissa yhtiötä ja sen toi-
mintaa koskevat osat sekä yhtiölle talousarvioissa mahdollisesti asete-
tut tavoitteet, osakkeenomistajien yksittäistapauksessa määrittelemän 
kaupunkikonsernin kokonaisedun sekä yleisen edun. Yhtiö pyrkii otta-
maan toiminnassaan huomioon myös HSL:n järjestämälle liikenteelle 
asetetut tavoitteet.

Helsingin kaupungin pormestarilla, apulaispormestarilla ja kansliapääl-
liköllä sekä Vantaan kaupungin kaupunginjohtajalla ja henkilöstö- ja 
konsernijohtajalla on oikeus saada kaikki tarvitsemansa yhtiötä ja sen 
toimintaa koskevat tiedot. Tietojensaantioikeutta laajennetaan mahdol-
listen muiden osakkeenomistajien viranhaltijoille tarpeen mukaan.

Lisäksi yhtiöjärjestyksessä on muun muassa suostumus- ja lunastus-
lausekkeet.

Kaupunkiliikenneyhtiön osakassopimus

Helsingin ja Vantaan sekä yhtiön kesken tehtävän osakassopimuksen 
tarkoituksena on sopia niistä periaatteista, joita noudatetaan, kun 
HKL:n toimintaa ryhdytään harjoittamaan osakeyhtiömuodossa. 

Osakassopimuksella Helsingin ja Vantaan kaupungit sopivat kaupunki-
liikenneyhtiön ja mahdollisen myöhemmin muodostettavan kaupunkilii-
kennekonsernin hallinnosta, päätöksenteosta, toiminnan järjestämises-
tä, osakkeiden omistuksesta sekä osakkaiden oikeuksista ja velvolli-
suuksista suhteessa toisiinsa ja yhtiön omistukseen.

Osakassopimuksessa todetaan, että kaupunkiliikenneyhtiön toiminta 
liittyy hankintalainsäädännössä tarkoitettuun horisontaaliseen yhteis-
työhön, jonka osapuolia ovat tässä vaiheessa yhtiö, sen osakkeeno-
mistajat, HSL ja Länsimetro Oy. Yhteistyön osapuolet harjoittavat hori-
sontaalista yhteistyötä julkisina hankintayksikköinä toteuttaakseen nii-
den vastuulla olevat yleisen edun mukaiset julkiset palvelut. Kaikki ho-
risontaalisen yhteistyön osapuolet ovat julkisia viranomaishankintayksi-
köitä, joiden väliseen yhteistyöhön ei erityisalojen hankintalain 26 §:n ja 
hankintalain 16 §:n nojalla sovelleta kyseisiä lakeja. Horisontaalista yh-
teistyötä toteutetaan vain yhteistyön osapuolten välillä niiden yhteisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Osakassopimuksen mukaan yhtiön toiminnan alkaessa se harjoittaa sil-
le erillisen sopimuksen mukaisesti siirtynyttä osaa HKL:n toiminnasta. 
Omistajat kehittävät yhtiön toimintaa siten, että tulevaisuudessa yhtiö 
toimii kaupunkiliikennekonsernin emoyhtiönä ja yhtiön liiketoiminta-
alueet ja omaisuuserät on tarkoituksenmukaisella tavalla eriytetty erilli-
siin konserniyhtiöihin sen jälkeen, kun Vantaan kaupunki on tehnyt 
Vantaan ratikkaa koskevan hankepäätöksen, eikä ole ilmoittanut irtau-
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tuvansa yhtiöstä osakassopimuksessa määritellyllä perusteella. Osa-
puolten tavoitteena on, että pidemmällä aikavälillä yhtiön osakkaaksi 
tulisi muitakin kaupunkeja, mikäli se on seudullisen joukkoliikenteen 
tuottamisen ja kehittämisen näkökulmasta tarkoituksenmukaista.

Kaupunkiliikenneyhtiölle tullaan myöhemmässä vaiheessa siirtämään 
myös HKL:n harjoittama metroliiketoiminta siirtohetkellä tarkoituksen-
mukaiseksi katsottavalla tavalla.

Osakkaiden tavoitteena on kehittää yhtiöstä seudullinen joukkoliikenne-
toimija, jonka harjoitettavaksi voitaisiin siirtää nykyisten tai tulevien 
osakaskaupunkien joukkoliikenteen harjoittamiseen liittyviä liiketoimin-
toja, muita kokonaisuuksia, hankkeita ja tehtäviä. Selvyyden vuoksi 
osakassopimuksessa todetaan, että yhtiö ei miltään osin korvaa HSL:n 
roolia seudullisen joukkoliikenteen tilaajaviranomaisena, ja HSL vastaa 
jatkossakin joukkoliikenteen järjestämisen suunnittelusta.

Jos joukkoliikenteen lainsäädännössä, toteuttamisrakenteissa, HSL:n 
asemassa, tai muussa vastaavassa asiassa tapahtuu merkittäviä yh-
tiön toimintaan vaikuttavia muutoksia, osakkaat neuvottelevat tarvitta-
vista muutoksista yhtiön liiketoimintaan.

Yhtiön osakkeet jakautuvat yhtiön perustamishetkellä A-, B-, CP-, CK- 
DH-, E- ja F-sarjojen osakkeisiin. Eri osakesarjojen tarkoituksena on 
järjestää yhtiön tai sen konserniyhtiöiden rahoitus osakassopimuksessa 
tarkemmin määritetyllä tavalla. 

Kaupunkiliikenneyhtiö ja sen konserniyhtiöt rahoittavat juoksevan toi-
mintansa ensisijaisesti tulorahoituksella ja vieraan pääoman ehtoisella 
rahoituksella. Osakassopimuksessa on sovittu lisäksi osakkaiden rahoi-
tusvelvollisuudesta rahoittaa viimesijaisena keinona yhtiön tai sen kon-
serniyhtiöiden toimintaa. Yhtiön tulee tekemissään sopimuksissa ja 
hinnoittelussaan pyrkiä siihen, ettei yhtiön toiminnan tarkoitus vaarannu 
eikä tappiota synny, ja esimerkiksi konsernin sisäisten palveluveloitus-
ten sekä sisäisen rahoituksen kustannuksen kautta ohjata myös kon-
serniyhtiöidensä toimintaa siten, ettei niiden toiminnassa aiheutuisi 
tappiota. Yhtiö ja sen konserniyhtiöt ovat velvollisia suunnittelemaan 
toimintaansa pitkäjänteisesti ja huolehtimaan varainhoidostaan huolelli-
sesti.

Osakkaat sitoutuvat kuitenkin osakassopimuksessa siihen, että mikäli 
yhtiön tai konserniyhtiön juoksevan toiminnan seurauksena syntyisi 
osakassopimuksessa tarkoitettua tappiota johonkin yhtiön toiminnan 
osa-alueeseen liittyen, tulevat osakkaat tekemään tappion kattamiseksi 
oman pääoman ehtoisen sijoituksen yhtiöön. Tappio katetaan osake-
sarjakohtaisesti siten, että tappio kohdistetaan tietylle osakesarjalle sen 
mukaan, missä yhtiön tai konserniyhtiön toiminnassa tappio on synty-
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nyt. Osakkaat vastaavat tappion kattamiseksi tehtävästä oman pää-
oman ehtoisesta sijoituksesta kyseisen osakesarjan omistusosuuksien 
suhteessa kaikissa muissa osakesarjoissa paitsi CP-sarjassa, jossa 
tappio katetaan linjakilometrien suhteessa.

Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden mahdolliset investoinnit rahoitetaan en-
sisijaisesti lainarahoituksella ja toissijaisesti osakkaiden yhtiön kautta 
tekemillä pääomasijoituksilla. Lainarahoitus pyritään järjestämään ra-
hoituslaitoksista normaalein ehdoin yhtiön tai sen konserniyhtiön omin 
vakuuksin. Osakkaat voivat yhtiön esityksestä myös myöntää lainara-
hoitusta tai antaa omavelkaisia takauksia erillisten päätösten mukaises-
ti. Investoinnit rahoitetaan osakesarjakohtaisesti siten, että investoinnin 
rahoitus kohdistetaan tietylle osakesarjalle sen mukaan, missä yhtiön 
tai konserniyhtiön toiminnassa investoinnin rahoitusta edellytetään.

Rahoituksen osalta poikkeus on CP-osakesarja, jota tulevat omista-
maan sekä Helsinki että Vantaa. Pikaraitiotiekaluston ja -varikkojen in-
vestointeja koskeva rahoitusvelvollisuus jakautuu CP-osakesarjan si-
säisesti siten, että kumpikin osakkaana oleva kaupunki rahoittaa ja ta-
kaa pikaraitiotiekaluston ja -varikon investointikustannukset sen mukai-
sesti, kumman kaupungin alueella harjoitettavaan liikennöintiin inves-
tointi kohdistuu. Siltä osin kuin kyse on investoinneista, joiden vaiku-
tukset eivät kohdistu pelkästään yhden kaupungin alueelle, Helsinki ja 
Vantaa vastaavat rahoituksesta yhdessä linjakilometrien suhteessa.

Osakassopimuksessa on sovittu päätöksistä, jotka edellyttävät osak-
keenomistajan nimenomaista suostumusta. Kaupunkiliikenneyhtiön tai 
sen konserniyhtiön yhtiökokouksen tai hallituksen tulee ennen lopullista 
sitovaa päätöksentekoa hakea osakkaana olevan kaupungin etukätei-
nen suostumus aina, kun kyse on sellaisista investoinneista, joiden ta-
kausvastuu tai rahoitusvelvollisuus on kyseisellä osakkaalla.

Osakassopimuksessa määritellään asiat, joista yhtiön yhtiökokoukses-
sa pitää päättää yksimielisesti. Niitä ovat muun muassa yhtiöjärjestyk-
sen muuttaminen, yhtiön toiminta-ajatuksen, liiketoimintasuunnitelman 
tai toiminnan olennainen muuttaminen, omistuspohjan laajentaminen 
sekä pikaraitioteiden toiminnan kannalta erittäin merkittävät järjestel-
mätason investointien investointiperiaatteet ja investointiraamit.

Osakkaat järjestävät vähintään kolme kertaa vuodessa osakkaiden ko-
kouksen, jonka tarkoituksena on antaa yhtiölle ja konserniyhtiöille omis-
tajaohjaukseen liittyviä ohjeita ja suosituksia.

Osakassopimuksessa määritellään yhtiön hallituksen valintaan liittyvät 
nimeämisoikeudet. Helsingillä on yhtiön perustajana oikeus nimetä hal-
litukseen kolme jäsentä, joista yksi puheenjohtajaksi, ja Vantaalla kah-
den omistajan tilanteessa oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen. Lisäksi 
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Helsinki ja Vantaa nimittävät yhteistyössä hallitukseen kaksi kaupun-
kiorganisaatioiden ulkopuolista jäsentä. 

Osakassopimuksen mukaan tietyt yhtiön kannalta merkittävät päätök-
set edellyttävät hallituksen yksimielistä päätöstä. Näitä ovat muun 
muassa konsernistrategian vahvistaminen ja muuttaminen, yhtiön 
huomattavat sopimukset ja investoinnit, jotka eivät kuitenkaan edellytä 
omistajan tai omistajien hyväksyntää, merkittävät kustannustehokkuu-
teen ja laatuun liittyvät kysymykset sekä toimitusjohtajan valinta ja erot-
taminen.

Osakassopimuksessa määritellään myös konsernirakennetilanteeseen 
liittyen kaupunkiliikenneyhtiön konserniyhtiöiden hallitusten nimeämi-
nen. Hallituksiin valitaan ensisijaisesti yhtiön tai sen muun konserniyh-
tiön toimivaan johtoon kuuluvia henkilöitä tai kaupunkiliikenneyhtiön 
osakkaiden palveluksessa olevia viranhaltijoita.

Osakassopimuksen mukaan Vantaan kaupungilla on oikeus irtautua 
kaupunkiliikenneyhtiön omistuksesta, mikäli Vantaan ratikka ei toteudu, 
tai Vantaa päättää olla erityisestä perustellusta syystä siirtämättä mi-
tään Vantaan ratikan toteutukseen liittyviä suunnitelmia, oikeuksia, vel-
vollisuuksia, varoja tai velkoja kaupunkiliikennekonserniin ja Vantaa 
päättää olla tekemättä ratikan kalustohankintoja kaupunkiliikennekon-
sernin kautta esimerkiksi tilanteessa, jossa Verohallinnon ennakkorat-
kaisujen perusteella em. toimenpiteistä aiheutuisi merkittäviä verokus-
tannuksia, Vantaan ja HSL:n välillä ei saavuteta yhteisymmärrystä Van-
taan ratikkaan liittyvien kustannusten jakautumisesta, tai Vantaan rati-
kan rahoituksesta ei päästä sopimukseen yhtiön ja Vantaan kaupungin 
välillä. Vantaalla on irtautumisoikeus yhtiöstä myös silloin, jos yhtiö ei 
käynnistä osakassopimuksen mukaista konsernirakenteen muodosta-
mista viimeistään sopimuksessa määriteltävässä määräajassa.

Siemens-oikeudenkäyntiin liittyen osakassopimuksessa sovitaan, että 
kaikki HKL:n ja Länsimetro Oy:n sekä Siemens Osakeyhtiön ja Sie-
mens SAS:n välisestä riita-asiasta mahdollisesti aiheutuvat oikeudet, 
velvollisuudet ja vastuut, mukaan lukien mahdolliset vahingonkorvau-
soikeudet, säilyvät Helsingin kaupungilla, eivätkä nämä oikeudet tai 
velvollisuudet siirry miltään osin kaupunkiliikenneyhtiölle, sen tytäryh-
tiöille tai muille osakkaille. Yhtiö sitoutuu kuitenkin osaltaan myötävai-
kuttamaan kyseisen riita-asian käsittelyyn esimerkiksi antamalla pyy-
dettäessä tarvittavia tietoja.

Helsingin kaupungin osalta osakassopimuksen hyväksymisestä pääte-
tään erikseen kaupunginhallituksen konsernijaostossa hallintosäännön 
8 luvun 3 §:n mukaisesti. Osakassopimusluonnos on liitteenä 22.

Yhtiön hallinto perustamisvaiheessa ja operatiivisen toiminnan käynnistyttyä
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Perustettavan kaupunkiliikenneyhtiön toiminnan käynnistäminen on 
suunniteltu kaksivaiheiseksi. Ensi vaiheessa syys-lokakuussa 2021 on 
tarkoitus perustaa osakeyhtiö, joka huolehtii yhtiön toiminnan käynnis-
tämiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja niihin liittyvistä sitou-
muksista.

Hallituksen jäsenten nimeämistä koskeva asia tuodaan konsernijaoston 
päätettäväksi erikseen. Vuodenvaihteeseen jatkuvan ylösajovaiheen 
ajaksi yhtiön toimitusjohtajaksi valitaan oman toimen ohella HKL:n ny-
kyinen toimitusjohtaja.

Yhtiöittämissuunnitelman mukaan perustettava yhtiö aloittaa täysipai-
noisesti toimintansa 1.1.2022, joskin tarkka aloitusajankohta riippuu sii-
tä, missä ajassa Patentti- ja rekisterihallitus käsittelee yhtiön rekiste-
röinnin. Tätä toista vaihetta varten yhtiön on tarkoitus pitää marras-
joulukuussa 2021 ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätetään muun 
muassa:

 osakeannista Helsingin ja Vantaan kaupungeille, 

 osakkeiden merkintähinnan maksamisesta Helsingin osalta siirret-
tävän liiketoiminnan käsittävällä apporttiomaisuudella ja Vantaan 
osalta rahana sekä

 muista tarvittavista toiminnan siirtämiseen ja kaupunkiliikenneyhtiön 
varsinaisen toiminnan aloittamiseen liittyvistä yhtiökokouksen pää-
tettäviin kuluvista asioista.

Yhtiön täysipainoisen toiminnan alkaessa liikenneliikelaitoksen toimi-
tusjohtaja siirtyy yhtiön kokopäiväiseksi toimitusjohtajaksi aiempia yh-
tiöittämisiä ja säätiöittämisiä vastaavalla tavalla ja jäljelle jäävään lii-
kenneliikelaitokseen valitaan uusi oman toimen ohella toimiva toimitus-
johtaja. Liikelaitoksen toimitusjohtajan valinnassa otetaan huomioon lii-
kelaitoksen ja kaupunkiliikenneyhtiön väliseen suhteeseen liittyvät es-
teellisyysnäkökulmat.

Verovaikutukset

Liikelaitosmuodossa toimiessaan liikenneliikelaitos ei ole maksanut tu-
loksestaan tuloveroa eikä rakennuksistaan kiinteistöveroa. Kaupunkilii-
kenneyhtiö sen sijaan maksaa osakeyhtiönä mahdollisesta verotetta-
vasta tuloksestaan tuloveroa kulloinkin voimassa olevan yhteisövero-
kannan mukaan. Omistamistaan rakennuksista yhtiö maksaa kiinteistö-
veroa.

HKL:n mahdolliseen yhtiöittämiseen liittyen verottajalta haettiin ennak-
kokantaa elinkeinoverolain (360/1968) 52 d §:ssä tarkoitetun liiketoi-
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mintasiirron soveltumisesta suunniteltuun yhtiöittämiseen. Tuloverotuk-
seen liittyviä ennakkoratkaisuja haettiin erikseen muuta kuin metrotoi-
mintaa koskevan liiketoimintasiirron toteuttamisesta sekä jäljelle jäävän 
metrotoimintoja hoitavan HKL:n toimintaa koskevan myöhemmän liike-
toimintasiirron toteuttamisesta. Lisäksi ennakkoratkaisuhakemus haet-
tiin liiketoimintasiirtoon liittyvistä arvonlisäverotuksen tulkinnoista.

Verohallinnon 20.5.2021 antaman ennakkoratkaisun mukaan kaupun-
gin siirtäessä HKL:n muun kuin metroon liittyvän liiketoiminnan varoi-
neen, velkoineen sekä varauksineen perustettavalle kaupunkiliiken-
neyhtiölle siirtyvän omaisuuden hankintamenojen vähentämiseen so-
velletaan elinkeinoverolain 52 d §:ää ja kysymyksessä katsotaan ole-
van mainitussa lainkohdassa tarkoitettu liiketoimintasiirto. Samassa 
ennakkoratkaisussa Verohallinto otti kantaa myös siihen, että elinkei-
noverolain 52 d § soveltuu myös mahdollisiin varojen, velkojen ja va-
rausten siirtämiseen suunnitellun konsernirakenteen muodostamiseksi 
myöhemmässä vaiheessa. Ennakkoratkaisu koskee verovuosia 2021 ja 
2022.

Liiketoimintasiirron myötä yhtiöittämisestä ei aiheutuisi infraomaisuu-
teen liittyvää merkittävää varainsiirtoveroseuraamusta. Linjaus on tältä 
osin erilainen kuin verottajan tulkinta vuonna 2014 HKL:n mahdollista 
yhtiöittämistä koskeneen selvityksen yhteydessä.

Metrotoimintaan liittyen Verohallinto antoi 20.5.2021 osittain kielteisen 
ennakkoratkaisun. Verohallinnon mukaan elinkeinoverolain 52 d §:ää ei 
voida soveltaa ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvattuun tilanteeseen, 
koska hakemuksen mukaan metrotoimintaan kohdistuneet velat eivät 
olisi siirtyneet siirrossa teknisenä välineenä käytettävälle metroyhtiölle 
vaan suoraan kaupunkiliikennekonsernin emoyhtiölle kaupunkiliiken-
neyhtiölle. 

Verohallinnolle toimitettiin uusi ennakkoratkaisuhakemus Metroa kos-
kevaan liiketoimintaan liittyen, jossa lähdettiin siitä, että toimintaan liit-
tyvät velat siirtyvät muodostettavan metroyhtiön mukana kaupunkilii-
kenneyhtiölle. Verohallinto antoi asiassa myönteisen ennakkoratkaisun 
11.6.2021. Ennakkoratkaisu koskee verovuosia 2021 ja 2022.

Verohallinnolta pyydettiin myös jo tässä vaiheessa ennakkoratkaisua 
siitä, miten verotuksessa käsitellään kaupunkiliikenneyhtiön myöhem-
min toteutettavaksi suunniteltua ja osakassopimusluonnoksessa kuvat-
tua konsernirakenteeseen siirtymistä. Verohallinnon 20.5.2021 anta-
man myönteisen ennakkoratkaisun mukaan konsernirakenteeseen siir-
tymiseen liittyviin jakautumisiin ja sulautumiseen sovelletaan elinkeino-
verolain 52 b §:n ja 52 c §:n säännöksiä. Ennakkoratkaisu koskee ve-
rovuosia 2021 ja 2022.
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Arvonlisäverotusta koskevan Verohallinnon 29.4.2021 antaman ennak-
koratkaisun mukaan liiketoimintakokonaisuuden siirtämiseen kaupunki-
liikenneyhtiölle sovelletaan arvonlisäverolain (1501/1993) 19 a §:n 
säännöksiä. Samoin kaupunkiliikenneyhtiön siirtäessä toimintoja mah-
dollisesti eteenpäin omalle tytäryhtiölleen. Kyseessä olevia yritysjärjes-
telyjä ei pidetä arvonlisäverollisina myynteinä. Konsernirakenteen 
muodostamisen yhteydessä toteutettavat jakautumiset ja sulautuminen 
puolestaan jäävät arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolelle siten, 
ettei niistä aiheudu arvonlisäveron suoritusvelvollisuutta. Ennakkorat-
kaisu koskee verovuosia 2021 ja 2022.

Edellä mainittujen järjestelyn toteuttamista koskevien ennakkoratkaisu-
jen lisäksi valmistelun aikana haettiin erikseen Verohallinnon ennakko-
ratkaisuja kaupunkiliikenneyhtiön/-konsernin toiminnan aikaisiin vero-
kysymyksiin liittyen. 

Kaupunkiliikennekonsernin toimintamalliin ja taloudenpitoon liittyen Ve-
rohallinnolta haettiin ennakkoratkaisua siitä, käsitelläänkö kaupunkilii-
kenneyhtiön osakkeenomistajien yhtiöön mahdollisesti tekemiä pää-
omasijoituksia yhtiön verotuksessa elinkeinoverolain 6 §:n 1 mom. 2 
kohdan tarkoittamalla tavalla verottomana tulona, jos kaupunkiliiken-
neyhtiö sijoittaa saamansa pääomasijoitukset edelleen omille tytäryh-
tiöilleen. Verohallinto antoi asiassa myönteisen ennakkoratkaisun 
19.8.2021. Ennakkoratkaisu koskee verovuosia 2021 ja 2022.

Verottajalta saatujen ennakkoratkaisujen perusteella suunnitellun yh-
tiöittämisen toteuttamiselle ei ole verotuksellisia esteitä.

Riskienhallinta ja vakuutukset

Perustettava kaupunkiliikenneyhtiö noudattaa kaupunginhallituksen 
13.1.2020, 20 §, hyväksymää ohjetta ”Sisäinen valvonta ja riskienhal-
linta Helsingin kaupunkikonsernissa”. Konsernitason ohjeistuksen poh-
jalta laaditaan tarkemmat yhtiökohtaiset ohjeet.

HKL on ollut mukana kaupungin vakuutusrahastossa, eikä ole sen 
vuoksi vakuuttanut omaisuuttaan. Sen sijaan liikelaitoksella on nimis-
sään mm. keskeytysvakuutuksia, vastuuvakuutuksia ja liikennevakuu-
tuksia.

Yhtiön tulevaa vakuutustarvetta on selvitetty osana yhtiöittämisvalmis-
teluja. Kaupunkiliikenneyhtiö päättää myöhemmin osana riskienhallin-
taansa omasta vakuutuspolitiikastaan, jossa määritellään yhtiön riskin-
kantokykyyn suhteutettuna keskeytys-, vahinko- ja vastuuvakuutusten 
vakuutusmäärät ja omavastuuosuudet. Vakuutukset kilpailutetaan en-
nen yhtiön operatiivisen toiminnan käynnistymistä tai mahdollisimman 
pian sen jälkeen.
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Yhtiöittämisen hankinta- ja valtiontukioikeudellinen tarkastelu

Jatkaessaan liikelaitoksen toimintaa yhtiömuodossa kaupunkiliiken-
neyhtiö ei toimi markkinoilla vaan tuottaa liikenteen järjestämiseen ja 
liikennöintiin liittyviä palveluita Helsingin ja Vantaan kaupungeille, jol-
loin siihen sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalve-
lujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuk-
sista annettua lakia (1398/2016, ”erityisalojen hankintalaki”). 

Yhtiö on hankintayksikkö, jonka on kilpailutettava hankintansa. Edel-
leen yhtiötä voidaan pitää luonteeltaan viranomaishankintayksikkönä, 
joka on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun 
mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta (erityisa-
lojen hankintalain 5 §), ja joka voi myös samalla toimia Helsingin kau-
pungin määräysvallassa olevana sidosyksikkönä (erityisalojen hankin-
talain 25 §). Näin ollen kaupungin ja yhtiön välisiin hankintoihin ei so-
velleta erityisalojen hankintalakia. Sama tilanne koskee myös yhtiön 
omistajaksi tulevaa Vantaan kaupunkia. Voidakseen toimia sidosyksik-
könä vähintään 80 % kaupunkiliikenneyhtiön keskimääräisestä liike-
vaihdosta kolmelta vuodelta tulee muodostua toimituksista hankintayk-
siköille tai yhteisöille, joihin sillä on sidossuhde. Yhtiössä ei myöskään 
saa olla ulkopuolista pääomaa eikä se saa toimia markkinoilla.

Kaupunkiliikenneyhtiö, Helsingin ja Vantaan kaupungit, HSL sekä Län-
simetro Oy muodostavat raideliikennepalveluiden osalta viranomais-
hankintayksiköiden yhteistyöjärjestelyn, jossa niiden välisiin hankintoi-
hin ei sovelleta erityisalojen hankintalakia, kun ne toteuttavat yhteis-
työssä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi niiden vastuulla olevat 
yleisen edun mukaiset julkiset palvelut (erityisalojen hankintalain 26 §). 
Edellytyksenä on, että enintään 20 prosenttia yhteistyön piiriin kuuluvis-
ta palveluista tuotetaan muita kuin sopimuksen osapuolia varten. Hori-
sontaalisen yhteistyön edellytysten säilyttäminen on keskeinen edelly-
tys suunnitellun kaupunkiliikennekonsernin toimintamallin ja toimintae-
dellytysten säilyttämisen kannalta. Osakassopimuksen mukaan hori-
sontaalinen yhteistyö kirjataan kaikkiin horisontaaliseen yhteistyöhön 
liittyviin sopimuksiin ja/tai horisontaalisen yhteistyön osapuolten välillä 
laaditaan erillinen horisontaalista yhteistyötä koskeva sopimus.

HSL toimii pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteen tilaajaorganisaationa 
ja viranomaisena. HSL vastaa raitioliikenteen suunnittelusta ja tilaami-
sesta ja HKL liikenteen järjestämisestä HSL:n kanssa tekemänsä vuo-
den 2024 loppuun saakka voimassa olevan sopimuksen perusteella. 
HSL on perustettu pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkolii-
kennettä koskevasta yhteistoiminnasta annetun lain (829/2009) nojalla. 
Lain 3 §:ssä säädetään pääkaupunkiseudun kunnille velvollisuus hoitaa 
yhteistoiminnassa seudun joukkoliikenne. Lain perusteella HSL voi an-
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taa toimialueellaan liikenteenharjoittajalle yksinoikeuden harjoittaa rai-
tiotie- ja metroliikennettä viidentoista vuoden ajaksi kerrallaan. Yksinoi-
keussopimuskausi HKL:n kanssa on siis voimassa vuodet 2010–2024.

HSL on arvioinut, että palvelusopimusasetus (PSA) ei sovellu tilanteis-
sa, joissa kyse ei ole PSA-asetuksessa tarkoitetulla tavalla käyttöoi-
keussopimuksesta. PSA-asetuksen 5 artiklan mukaan julkisia palvelu-
hankintoja koskevat sopimukset tehdään asetuksessa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti. Palveluja koskevat hankintasopimukset ja julkisia 
palveluhankintoja koskevat sopimukset tehdään kuitenkin linja-autojen 
tai raitiovaunujen henkilöliikennepalvelujen osalta direktiiveissä säädet-
tyjen menettelyjen mukaisesti, sikäli kuin sopimukset eivät ole kyseisis-
sä direktiiveissä määriteltyjä palveluja koskevia käyttöoikeussopimuk-
sia. Vastaava tulkinta on vahvistettu myös oikeuskäytännössä.

Koska PSA-asetuksen ei sopimusten luonteesta johtuen katsota sovel-
tuvan liikennöintihankintoihin, myöskään asetukseen perustuva yksi-
noikeusjärjestely ei tule kyseeseen. Kaupunkiraideliikennettä koskevien 
liikennöintipalveluiden osalta perustettavan yhtiön ja kaupunkien sekä 
HSL:n välinen sopimusjärjestely tulee perustumaan hankintalain sido-
syksikkösääntelyä ja/tai horisontaalista yhteistyötä koskeviin poikkeuk-
siin.

Yhtiö ja/tai kaupunkiliikennekonserni voivat lähtökohtaisesti toimia sekä 
Helsingin kaupungin että Vantaan kaupungin sidosyksiköinä. Sidosyk-
sikköasemaan liittyvien edellytysten on arvioitu voivan toteutua suunni-
tellussa mallissa, jossa kaupunkiliikenneyhtiön omistajia ovat vain Hel-
singin ja Vantaan kaupungit sekä mahdolliset muut myöhemmin omis-
tajiksi tulevat kaupungit tai kunnat, joihin yhtiön ja sen konserniyhtiöi-
den toiminta kohdistuu. 

Kaupunkiliikenneyhtiö tuottaa sopimuksen perusteella palveluita vain 
omistajapiirille tai yhteistyön piirissä oleville tahoille kilpailuttamisvelvol-
lisuutta koskevan poikkeuksen perusteella (sidosyksikköasema, hori-
sontaalinen yhteistyö), jolloin toiminta ei tapahdu kilpailutilanteessa 
markkinoilla. Myöskään kuntalain 126 §:n nojalla kunta ei hoida tehtä-
vää kilpailutilanteessa markkinoilla ainakaan, jos kunta tuottaa lain pe-
rusteella omana toimintanaan palveluja kunnan asukkaille ja muille, joil-
le kunnan on lain perusteella järjestettävä palveluja, tai, kun toiminta 
perustuu lakiin perustuvaan monopoliasemaan tai muodostaa luonnol-
lisen monopolin tai tuottaa välittömästi näihin liittyviä palveluja.

Kilpailutilanteessa markkinoilla ei tapahdu myöskään sidosyksikkö-
muodossa tai horisontaalisena yhteistyönä harjoitettu yhteistoiminta. 
Kyse on lisäksi toiminnasta, jota Helsingin ja Vantaan kaupungit voisi-
vat edelleen harjoittaa myös omana toimintanaan esimerkiksi liikelai-
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tosmuodossa. Omistajastrategialuonnoksen mukaisesti yhtiön ei ole 
tarkoitus siirtyä kilpailluille markkinoille HSL:n kilpailuttaessa esimerkik-
si Raide-Jokerin liikennöintiä. HSL on korostanut omana näkemykse-
nään, että kaupunkiliikenneyhtiön tai sen konserniyhtiöiden ei tulisi 
osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin vaan toimia tasapuolisen kilpailun 
edellytysten edistäjänä.

HKL:n omistamien liikenneasemien tilavuokraustoiminta ei kuulu osaksi 
lakisääteistä joukkoliikennetoiminnan järjestämistä. Valtiontukisääntö-
jen mukaisesti tällaiseen toimintaan suuntautuva taloudellinen etu voi 
muodostua kielletyksi valtiontueksi. Komission käsitetiedonannossa 
kuitenkin katsotaan, että tällainen oheistoiminto ei välttämättä täytä val-
tiontuen kauppavaikutuskriteeriä: ”lähes yksinomaan muuhun kuin ta-
loudelliseen toimintaan käytettäviin infrastruktuureihin liittyvien tavan-
omaisten palvelujen, kuten ravintoloiden, myymälöiden ja maksullisen 
pysäköinnin, julkisella rahoituksella ei yleensä ole vaikutusta jäsenval-
tioiden väliseen kauppaan, koska nämä palvelut eivät todennäköisesti 
houkuttele asiakkaita muista jäsenvaltioista ja niiden rahoituksella on 
todennäköisesti enintään marginaalinen vaikutus rajat ylittäviin inves-
tointeihin tai sijoittautumiseen”. Tilavuokrien tulee kuitenkin olla markki-
naehtoisia, jotta varmistutaan, etteivät tilavuokralaiset voi muodostua 
valtiontukisääntelyssä tarkoitetuiksi tuensaajiksi.

Edellä läpikäydyin perustein kaupunkiliikenneyhtiön perustamiseen ja 
suunniteltuun myöhempään konsernirakenteeseen ei liity valtiontukia 
koskevia esteitä, koska yhtiö ei tosiasiallisesti toimi kilpailluilla markki-
noilla. Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden tulee kuitenkin ottaa toiminnas-
saan huomioon sidosyksikköhankintoihin, horisontaaliseen yhteistyö-
hön ja ulosmyyntiin liittyvät säännökset sekä rajoitteet. Lisäksi yhtiön 
sallitun ulosmyyntiosuuden puitteissa myymät palvelut tulee hinnoitella 
markkinaehtoisesti. Tämän tulee olla myös todennettavissa ko. toimin-
taa koskevan eriytetyn kirjapidon ja tuloslaskelmien perusteella.

Hallintosääntömuutokset

Kaupungin hallintosäännössä on liikenneliikelaitosta koskevia mää-
räyksiä 2 luvun 9 §:ssä ja 13 §:ssä, 4 luvun 6 §:ssä, 5 luvun 7 §:ssä 
sekä 16 luvun 13 §:ssä ja 14 §:ssä. 

HKL:n muun kuin metroon liittyvän toiminnan yhtiöittämisen toteutues-
sa liikenneliikelaitosta koskevia hallintosäännön määräyksiä on tarpeen 
muuttaa vastaamaan muuttuvaa tilannetta. Tarvittavat hallintosääntö-
muutokset tuodaan myöhemmin erikseen päätöksentekoon, jos kau-
punkiliikenneyhtiö päätetään perustaa.

Metrotoiminnoista vastaavan liikenneliikelaitoksen toiminta
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Edellä mainituin perustein HKL:n toiminnoista ei ensimmäisessä vai-
heessa siirretä yhtiöön metroon liittyvää liiketoimintaa. Näin ollen liike-
laitoksen vastuulle jäävät seuraavat metroon liittyvät toiminnot:

 metroliikenteen järjestäminen

 metroon liittyvä infrastruktuuri

 metroon liittyvä kalusto.

sekä HKL:n erityisistä toimivaltamääräyksistä juontuvina:

 metroliikennesäännön hyväksyminen

 toiminnanharjoittajan ilmoituksen tekeminen metroliikenteen harjoit-
tamisesta

 rataverkon haltijan ilmoituksen tekeminen metrorataverkosta

 metroliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmän ylläpito.

Tämä tarkoittaa, että metroliikennettä koskeva liikennöintisopimus jää 
edelleen HKL:n ja HSL:n väliseksi. Metroon liittyvä kiinteä omaisuus 
(asemat, rata, sähköjärjestelmät) ja kaikki näitä koskevat sopimukset 
jäävät liikelaitokseen. Metroinfraan liittyvät maanvuokrasopimukset jää-
vät HKL:lle. Metrokalusto jää myös HKL:lle.

Liikelaitos varmistaa, että metrojärjestelmän turvallisuus järjestetään lii-
kennepalvelulain, raideliikennelain sekä liikenne- ja viestintäviraston 
(Traficom) antaman kaupunkiraideliikennemääräyksen velvoittaman 
turvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaisesti.

Muiden kuin metrotoimintojen yhtiölle siirtämisen jälkeen metrotoimin-
toihin liittyvä henkilöstö siirretään erillisellä siirrolla kaupunkiliikenneyh-
tiöön ns. vanhoina työntekijöinä. 

Edellä mainittujen toimintojen hoitamista varten HKL ja kaupunkiliiken-
neyhtiö tekevät sopimuksen, jonka perusteella HKL ostaa kaupunkilii-
kenneyhtiöltä tarvittavaa työtä, kuten kuljettajapalveluita, toiminnan 
suunnittelua, isännöintiä, kunnossapitoa ja investointien toteuttamista. 
Vastuu itse toimintojen järjestämisestä säilyy kuitenkin edelleen liikelai-
toksella. HKL luovuttaa kaupunkiliikenneyhtiön käytettäväksi tiloja ja ir-
taimistoa metroon liittyvien tehtävien suorittamista varten.

Toimitusjohtajan lisäksi liikenneliikelaitoksella on liikelaitoksen hallin-
nosta ja talousasioista vastaavaa työvoimaa sekä riittävä turvallisuus-
vastuiden edellyttämä turvallisuudesta vastaava organisaatio.
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Vantaan kaupungin päätöksenteko

Vantaan kaupungin osalta päätöksenteon aikataulu on suunniteltu si-
ten, että periaatepäätös mukaantulosta kaupunkiliikenneyhtiön omista-
jaksi tehdään lokakuun 2021 aikana.

Tämän jälkeen Vantaan kaupunki merkitsee kaupunkiliikenneyhtiön 
osakkeita arviolta marras-joulukuussa 2021 ja yhtiön hallitukseen nime-
tään yksi jäsen Vantaan kaupungin ehdotuksen pohjalta.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto

HKL:n johtokunta antoi 26.8.2021 lausunnon liikenneliikelaitoksen yh-
tiöittämisestä.

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 totesi lausunnossaan, että ennen asian lopullista päätöksen-
tekoa tulee varmistaa seudun kaupunkien poliittisen johdon yhteisym-
märrys ja yhteinen näkymä mallin hyväksyttävyydestä ja tarkoituksen-
mukaisuudesta. Yhtiössä tulee myös varmistaa laajan avoimuuden 
noudattamisen periaate ja turvata henkilöstön asema. Jatkovalmiste-
lussa ja siirtymään valmistauduttaessa on tavoiteltava mahdollisimman 
avointa keskustelua yhtiön vaikutuksista seudun asukkaiden liikkumi-
sen palvelutasoon, sekä yhtiön tuomiin hyötyihin ja mahdollisiin riskei-
hin.

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 HSL:n liikennöintikorvauksella rahoitettavat kalusto- ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/2021 51 (135)
Kaupunginhallitus

Asia/3
06.09.2021

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
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

varikkoinvestoinnit sekä tuotantovälineet ovat yhtiöittämisen myötä 
mahdollista tehdä liikelaitosmallia joustavammin, tarkoituksenmu-
kaisemmin 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 TES:n sisältöön. Työehtosopimuksen 
yleissitovuuden myötä myös mahdollisuus niin sanottuun TES-
shoppailuun markkinoilla poistuisi, millä olisi yhteiskunnalle koko-
naisuutena etuja tuovia vaikutuksia. Tämä myös helpottaisi kuljetta-
jien siirtymisiä vanhoilta liikennöitsijöiltä uusille niissä tilanteissa, 
joissa HSL päättäisi kilpailuttaa liikenteitä.

 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. 
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 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.

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-
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teiden mukaisesti antaen yksilöille ja yhteisöille mahdollisuuden valvoa 
yhtiön toimintaa ja julkisten varojen käyttöä.

Johtokunta näkee kaupunkiliikenneyhtiön perustamisen nykyisessä ti-
lanteessa tarkoituksenmukaisimmaksi ja järkevimmäksi tavaksi varmis-
taa kaupunkiraideliikenteen järjestelmätasoisesti tehokas toteutus seu-
dulla tulevaisuudessa. Yhtiöittäminen tukee pitkän aikavälin tavoitteita 
varmistaa, että Helsinki ja muut omistajakaupungit ovat aktiivisia seu-
dullisten joukkoliikenneratkaisujen edistäjiä, pääkaupunkiseudun raide-
liikenteellä on yhteiset tavoitteet ja niitä tukeva kustannustehokas pal-
velujen tuottamisrakenne, ja että seudulliset joukkoliikenneratkaisut tu-
kevat omistajien strategisten tavoitteiden toteutumista.

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. 

Jäljempänä kuvatussa HSL:n hallituksen lausunnossa esiin nostettuihin 
asioihin liittyen johtokunnan lausunnon perusteluissa todetaan muun 
muassa seuraavaa:

 Yhtiön tavoite on yhteiskunnallisen edun tuottaminen ja tämä tar-
koittaa esimerkiksi HSL:n toiminnan tukemista mahdollisimman laa-
jassa mitassa. Yhtiöllä itsellään ei ole liikesalaisuuksia HSL:n suun-
taan. Päinvastoin yhtiön lähtökohtana on yhtiön toiminnan kehittä-
minen yhteiskuntaa parhaimmalla tavalla palvelevaksi mahdolli-
simman laajasti yhteiskunnallisten organisaatioiden, kuten HSL, 
osaamista hyödyntäen ja yhteiseen tietopohjaan perustaen. On kui-
tenkin mahdollista, että joihinkin yhtiön markkinoilta hankkimiin pal-
veluihin liittyen näitä palveluja toimittavilla yrityksillä on liikesalai-
suuksia, joita yhtiön ei ole sallittua toimittaa julkisuuteen. Yhtiö pyrkii 
toiminnassaan välttämään tällaiset tilanteet ja ottamaan asian huo-
mioon esimerkiksi sopimuksia laatiessaan.

 Yhtiön tavoite on yhteiskunnallisen edun tuottaminen ja tämä tar-
koittaa esimerkiksi HSL:n toiminnan tukemista mahdollisimman laa-
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jassa mitassa. Yhtiön toiminnan yksi keskeinen peruste on luoda 
edellytyksiä (mm. infra, varikot, vaunut), jotta HSL:n järjestämät 
mahdolliset liikenteen kilpailutukset onnistuvat mahdollisimman hy-
vin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi liikenteenohjauksen, kaluston, vari-
koiden ja muiden toimitilojen hallintaa siten, että näiden käyttöehdot 
ja kustannukset kilpailutetuille operaattoreille ovat läpinäkyviä, koh-
tuullisia, vakaita ja markkinaneutraaleja.

HSL:n lausunto

HSL:n hallitus antoi 15.6.2021 lausunnon HKL:n mahdollisesta yhtiöit-
tämisestä ja seudullisen kaupunkiliikenneyhtiön perustamisesta. 

Lausunnon mukaan julkisen raideliikenneyhtiön omistus- ja hallintora-
kenteella sekä toiminnan ja tehtävien määrittelyllä ja rajauksella on 
merkittäviä pitkäaikaisia vaikutuksia HSL:n mahdollisuuksiin hoitaa la-
kisääteiset tehtävänsä tuloksellisesti ja toteuttaa jäsenkuntien asetta-
mia strategisia tavoitteita. HSL:n ja kaupunkiliikenneyhtiön väliset so-
pimukset tulevat perustumaan yhteistyöhön julkisten palvelujen tuotta-
miseksi yleisen edun mukaisesti. Siksi on ratkaisevaa, että yhtiön toi-
mintaa ohjaa läpinäkyvyys sekä sitoutuminen HSL:n kanssa yhteisiin 
tavoitteisiin ja tasapuolisen kilpailun edellytysten rakentamiseen. Toi-
mivien raideliikenteen palvelutuotannon markkinoiden kehittyminen 
Suomessa on niin tärkeä yhteiskunnan etu, ettei sitä saa vaarantaa 
kaupunkiliikenneyhtiön omilla liiketoiminnallisilla tavoitteilla.

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

 yhtiön omistus, hallintorakenne ja yhtiöjärjestys täyttävät julkisoi-
keudellisen laitoksen tunnusmerkit siten, että yhtiön ja HSL:n välillä 
voidaan tehdä erityisalojen hankintalain 26 § ja erityisalojen hankin-
tadirektiivin 28 artiklan 4. kohdan mukaisia viranomaishankintayksi-
köiden välisiä yhteistyösopimuksia,

 näihin edellytyksiin ei myöhemminkään tehdä muutoksia, jotka vaa-
rantaisivat yhtiön ja HSL:n välisten sopimusten oikeudellisen perus-
tan,

 yhtiö ja sen omistajat ilmoittavat markkinoiden tiedoksi, että yhtiön 
strategiaan ei tule kuulumaan osallistuminen julkisiin tarjouskilpai-
luihin, vaan se sitoutuu edistämään tasapuolisten kilpailtujen mark-
kinoiden kehittymistä,

 yhtiö sitoutuu yhteistyössään HSL:n kanssa tuottamaan, raportoi-
maan ja luovuttamaan toimintaansa koskevia tietoja tilaajaohjausta 
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ja hankintamenettelyjä varten avoimesti ja vetoamatta yhtiön liikesa-
laisuuteen,

 yhtiö kykenee kantamaan liiketoimintavastuun oman toimintansa 
kustannustehokkuudesta, laadusta, turvallisuudesta ja riskienhallin-
nasta siten, että yhtiön mahdollisten virhearvioiden tai laiminlyöntien 
kustannukset ja haitat eivät siirry HSL:n jäsenkuntien ja joukkolii-
kenteen matkustajien kannettavaksi,

 yhtiö järjestää hallinnassaan olevan kaupunkiraideliikenteen toimin-
taympäristön, erityisesti liikenteenohjauksen, kaluston, varikoiden ja 
muiden toimitilojen hallinnan siten, että näiden käyttöehdot ja kus-
tannukset kilpailutetuille operaattoreille ovat läpinäkyviä, kohtuulli-
sia, vakaita ja markkinaneutraaleja.

HSL esitti, että näiden yleistä etua ja hyvää yhteistyötä palvelevien ta-
voitteiden varmistamiseksi Helsingin kaupungin tulisi osallistaa HSL:n 
johto ja asiantuntijat vielä yhtiöittämishankkeen valmistelun loppuvai-
heessa ja antaa mahdollisuus kommentoida yhtiön perustamisasiakirjo-
jen viimeistelyä. Erityisesti sitoutumisen hankintayksiköiden välisten yh-
teistyösopimusten edellytyksiin ja kilpailuneutraalin markkinaympäris-
tön kehittämiseen tulee käydä ilmi julkisista perustamispäätöksistä ja 
yhtiöjärjestyksestä.

Lisäksi HSL suositteli kaupunkiliikenneyhtiön omistajia huolehtimaan 
siitä, että yhtiön hallituksessa ja toiminnan tarkastuksessa on käytettä-
vissä puolueetonta joukkoliikennetoimialan asiantuntemusta ja koke-
musta, jotta omistajaohjauksella on todelliset edellytykset osakeyhtiön 
toiminnan, tuottavuuden, riskien ja suunnitelmien kriittiseen arviointiin 
ja strategiseen johtamiseen.

HSL esitti myös, että Helsingin ja kaupunkiliikenneyhtiön tulee varautua 
Helsingin kaupunkipyöräpalvelun tilaajatehtävien siirtämiseen HSL:lle 
viimeistään nykyisen sopimuksen päättyessä.

Lisäksi HSL esitti, että HKL-liikelaitoksen nykyisten muuhun kuin raide-
liikenteeseen liittyvien tehtävien järjestämistapaa valmistellaan yhdessä 
HSL:n kanssa ja näihin tehtäviin osoitetaan Helsingin puolella riittävät 
resurssit erityisesti bussiliikenteen toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano

Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille 
nyt tehdyn esityksen, niin kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanon yh-
teydessä
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 kehottamaan kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhteistyössä lii-
kenneliikelaitoksen kanssa perustamaan osakeyhtiön liikenneliike-
laitoksen muun kuin metroon liittyvän toiminnan jatkamista varten 
sekä allekirjoittamaan liitteenä olevien luonnosten mukaiset ja muut 
tarvittavat yhtiön perustamis- ym. asiakirjat sekä tekemään niihin 
tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia,

 hyväksymään perustettavan kaupunkiliikenneyhtiön kaikkien osak-
keiden merkitsemisen kaupungin lukuun yhtiön perustamisen yh-
teydessä, ja kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitte-
luosastoa maksamaan osakkeiden merkintähinnan 100 000 euroa 
talousarviotililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhalli-
tuksen käytettäväksi,

 hyväksymään liikenneliikelaitoksen muun kuin metroon liittyviä toi-
mintoja koskevan liiketoiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirrot 
sekä niihin liittyvät osakemerkinnät liitteenä olevien asiakirjaluon-
nosten mukaisesti sekä kehottamaan kaupunginkanslian oikeuspal-
veluita kaupungin puolesta allekirjoittamaan kyseiset asiakirjat ja 
muut mahdolliset kyseiseen siirtoon liittyvät asiakirjat sekä teke-
mään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muu-
toksia,

 hyväksymään liikenneliikelaitoksen metrotoimintoihin liittyvän henki-
löstön siirron ja siihen liittyvät osakemerkinnät liitteenä olevan luo-
vutussopimusluonnoksen mukaisesti sekä kehottamaan kaupungin-
kanslian oikeuspalveluita kaupungin puolesta allekirjoittamaan luo-
vutussopimuksen ja muut mahdolliset siirtoon liittyvät asiakirjat sekä 
tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä 
muutoksia,

 hyväksymään yhtiöön siirtyvän henkilöstön asemaa koskevan neu-
vottelupöytäkirjan ja siirtomuistion/siirtymäsopimuksen,

 vahvistamaan kaupunkiliikenneyhtiölle tytäryhteisökohtaisen omis-
tajastrategian liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti,

 hyväksymään yhtiön hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 5 
200 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 2 000 euroa sekä pu-
heenjohtajan kokouspalkkioksi 375 euroa ja muiden jäsenten ko-
kouspalkkioksi 325 euroa,

 hyväksymään liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämiseen liitty-
vät lainajärjestelyt liitteenä olevan velkakirjaluonnoksen mukaisesti, 
ja kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa 
kaupungin puolesta allekirjoittamaan lainajärjestelyihin liitty-
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vät asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai 
muuten vähäisiä muutoksia sekä 

 kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa val-
mistelemaan liikennelaitoksen yhtiöittämiseen liittyviä apporttiomai-
suuden siirtoja koskevat ylitysoikeuspäätökset.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto tulee erikseen päättämään sen 
toimivaltaan hallintosäännön perusteella kuuluvista asioista kuten osa-
kassopimuksen hyväksymisestä kaupungin osalta, kaupungin nimettä-
vissä olevien hallituksen jäsenten valitsemisesta sekä muista uuden 
yhtiön yhtiökokouksissa tai osakkeenomistajan päätöksillä päätettävistä 
asioista, kuten osakeantien järjestäminen omaisuussiirtojen toteuttami-
seksi.

Lopuksi

HKL on toiminut tähän asti liikelaitoksena juridisesti osana Helsingin 
kaupunkia. Liikelaitoksen organisaatiomuotoa on tarkasteltu säännölli-
sin väliajoin toiminnan tarkoituksenmukaisimman järjestämisen varmis-
tamiseksi. 

Päättyneen valtuustokauden aikana on kaupunkistrategian mukaisesti 
tarkasteltu toimintaympäristön muuttuessa kaupungin oman organisaa-
tion ja kaupunkikonsernin rakennetta avoimesti sen varmistamiseksi, 
että kaupungin toimintojen ja palvelujen kokonaisuus on järjestetty tar-
koituksenmukaisesti. HKL:n osalta tarkastelua on tehty vuodesta 2019 
lähtien sekä kaupungin sisäisesti että yhdessä Espoon ja Vantaan 
kaupunkien kanssa seudullisesti. Tehtyjen selvitysten perusteella 
HKL:n yhtiöittäminen on perusteltua ja ajankohtaista toteuttaa nyt. 

Tehtyjen selvitysten perusteella HKL ei pysty liikelaitoksena vastaa-
maan toimintaympäristön muutospaineisiin. Yhtiöittämisellä voidaan 
saavuttaa investointien tarkoituksenmukaiseen toteuttamiseen ja ra-
hoittamiseen, toiminnan läpinäkyvyyteen ja tehokkuuteen, osaamisen 
vahvistamiseen sekä seudullisten ratkaisujen edistämiseen liittyviä hyö-
tyjä. Yhtiöittäminen mahdollistaa Vantaan kaupungin mukaantulon yh-
tiön omistajaksi niin, ettei Vantaa tule omistamaan sellaisia kokonai-
suuksia, jotka eivät liity suunnitteilla olevaan Vantaan raitiotiehankkee-
seen. Lisäksi yhtiöittäminen mahdollistaa myös muiden Helsingin seu-
dun kaupunkien liittymisen myöhemmin kaupunkiliikenneyhtiön tai -
konsernin omistajiksi samalla periaatteella.

Liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen tukee pitkän tähtäimen 
tavoitetta varmistaa, että Helsinki on aktiivinen seudullisten joukkolii-
kenneratkaisujen edistäjä, seudulliset joukkoliikenneratkaisut tukevat 
Helsingin kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista, ja että Helsingin 
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seudun kaupunkiraideliikenteellä on yhteiset tavoitteet ja niitä tukeva 
kustannustehokas palvelujen tuottamisrakenne. 

Kaupunkiraideliikennehankkeet kytkeytyvät Helsingin keskeisimpiin 
kaupunkikehityskohteisiin ja HKL:n yhtiöittämisen yhtenä tavoitteena on 
varmistaa toiminnan ketteryys niin, että tavoitellun kaupunkikehityksen 
toteutumiselle voidaan raidehankkeiden osalta antaa mahdollisimman 
vahva tuki.

Yhtiö tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä ja tekemään hankintaoikeu-
dellista horisontaalista yhteistyötä niin omistajakaupunkiensa, HSL:n 
kuin Länsimetro Oy:nkin kanssa.
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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-
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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.

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 
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yleissitovan raideliikenteen työehtosopimuksen sisältöön. Työehto-
sopimuksen yleissitovuuden myötä myös mahdollisuus niin sanot-
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-
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raideliikenteen järjestelmän ja elinkaaren hallinnan paremman laa-
dun toteutumisen. 

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 
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toteutumiselle voidaan raidehankkeiden osalta antaa mahdollisimman 
vahva tuki.

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-
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täneet myös ulkopuolista asiantuntija-apua. Tätä asiantuntemusta hyö-
dynnetään vielä yhtiön perustamisasiakirjojen viimeistelyssä, jotta asia 
parhaalla mahdollisella tavalla on päätöksenteossa otettu huomioon. 

”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. 
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”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.”

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.
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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 
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-
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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-
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 
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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-
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
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19.08.2021 Pöydälle

13.08.2021 Pöydälle

11.08.2021 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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§ 606
V 22.9.2021, Viikin tiedepuiston tärinäeristyksen ja sähkömagneetti-
kentän kompensaatiorakenteiden hankesuunnitelma

HEL 2020-011293 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Viikin tiedepuiston tärinäeristyksen ja 
sähkömagneettikentän kompensaatiorakenteiden hankesuunnitelman 
siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta sisältäen suunnit-
telun, rakennustyöt sekä hankkeen aikaiset muutokset on 10 684 000 
euroa heinäkuun 2021 kustannustasossa.

Käsittely

Esteelliset: Tommi Laitio 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_Viikin tiedepuiston eristysratkaisun toteutus
2 Viikki tärinävaimennuksen työalue

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Viikin tiedepuiston tärinäeristyksen ja sähkömagneettikentän kompen-
saatiorakenteen rakentaminen liittyy Raide-Jokeri -
pikaraitiotiehankkeeseen. Suojausrakenteilla suojataan tiedepuiston 
alueen toimijoiden herkillä tutkimuslaitteilla tehtävää tutkimustyötä rai-
tioliikenteen aiheuttamilta häiriöiltä. Helsingin kaupunki ja Helsingin 
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yliopisto ovat sopineet tarvittavista ratkaisuista. Hanke toteutetaan 
osana Raide-Jokeri -hanketta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.3.2019, 100 §, Raide-Jokerin hanke-
suunnitelman enimmäishinnan korottamisen Helsingin kaupungin osal-
ta.

Hankkeen lähtökohdat ja toteuttaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.3.2019 § 100 Raide-Jokerin hanke-
suunnitelman enimmäishinnan korottamisen. Päätöksen perusteluissa 
todetaan, että Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa 2015 oli mainintoja 
raitiotien aiheuttamien tasasähkömagneettikenttien ja tärinän mahdolli-
sesta vaikutuksesta herkille kohteille, kuten Viikin ja Otaniemen tutki-
muslaitosten mittalaitteille sekä todettu myös epävarmuus näiden koh-
teiden suojauksen tarpeesta ja kustannusriskistä. Herkkien kohteiden 
suojauksen optimaalinen ratkaisu jätettiin erääksi jatkosuunnittelussa 
huomioitavaksi asiaksi. Neuvottelut Helsingin kaupungin ja Helsingin 
yliopiston kanssa Viikin kampuksen alueen herkkien laitteiden suojaus-
ratkaisuista ovat edelleen kesken. Helsingin kaupunki ja Helsingin ylio-
pisto jatkavat neuvotteluja, ja mahdollisten suojausratkaisujen kustan-
nuksista sovitaan osapuolten kesken erikseen.

Kaupungin ja yliopisto ovat saavuttaneet asiassa keväällä 2021 neuvot-
teluratkaisun tarvittavista tärinävaimennuksen ratkaisujen tasosta. Sa-
malla on sovittu, että kaupunki vastaa katurakenteisiin tehtävien tärinä-
vaimennusrakenteiden ja sähkömagneettikentän kompensaatioraken-
teen kustannuksista. Yliopisto vastaa omistamiensa rakennusten ja nii-
den käyttäjien edellyttämistä muutos- ja rakennustöiden kustannuksis-
ta.

Koska kyseessä on Raide-Jokerin rakentamiseen liittyvä hanke, on tar-
koituksenmukaista, että hanke toteutetaan osana Raide-Jokerin han-
kekokonaisuutta.

Hankkeen toteuttamiseen sisältyvät paalulaatan rakentaminen Viikin-
kaarella, sähkömagneettisen kentän kompensaatiorakenteet Viikin tie-
depuiston alueella ja runkomelueriste Eläinsairaalan kohdalla. Hanke 
toteutetaan pääosin vuoden 2022 aikana, mutta eristysten toimivuuden 
taso varmistuu kokonaisuudessaan vasta liikennöinnin aloittamisen 
myötä vuonna 2024. Tästä syystä eristystoimia saatetaan tehdä vuon-
na 2024. 

Paalulaattarakenteella pienennetään raitiovaunujen aiheuttamaa täri-
nää kadun varren kiinteistöissä, joissa sijaitsee Helsingin yliopiston se-
kä muiden alueen toimijoiden herkkiä tutkimuslaitteita. Sähkömagneet-
tikentän kompensoinnilla pienennetään raitiotieradan aiheuttamaa vä-
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häistä, mutta vaunujen kulun mukana muuttuvaa sähkömagneettikent-
tää, joka myös aiheuttaisi häiriöitä osaan tutkimuslaitteista.

Hankkeen kustannukset

Viikin tiedepuiston tärinäsuojauksen ja sähkömagneettikentän kompen-
saatiorakenteiden kustannukset jakautuvat seuraavasti:

Osatekijä milj. euroa
Paalulaatta Viikinkaarella 7,655
Sähkömagneettikentän kompensaatiorakenne Viikin 
tiedepuiston alueella

1,524

Runkomelueriste Eläinsairaalan kohdalla 0,070
Hankevaraus mahdollisia lisäeritystarpeita varten 0,736
Yhteensä 9,985

Kustannusarvio on laadittu syyskuun 2020 kustannustasossa. Koko-
naiskustannus on tarkennettu tuoreemman indeksin mukaiseksi, jolloin 
heinäkuun 2021 kustannustasolla kustannukset ovat yhteensä 10 684 
000 euroa. 

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Raide-Jokerin toteutus on käynnissä. Pääosa tähän hankkeeseen liitty-
vistä kustannuksista kohdistuu vuodelle 2022. HKL:n talousarviossa 
vuodelle 2022 on varattu Raide-Jokerille 9,645 milj. euroa hankkeen 
kustannuksiin. Osa hankevarauksesta, 0,340 milj. euroa jää odotta-
maan liikennöinnin käynnistymistä. Hankevarauksen tarve selviää vuo-
den 2024 alkuun mennessä ja nämä mahdolliset kustannukset arvioi-
daan kohdistuvan vuodelle 2024.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,2 milj. euron 
vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen pe-
rusteella 50 % investoinnin poistoista (noin 0,1 milj. euroa/vuosi) ja 50 
% laskennallisista korkomenoista (40 vuoden aikana yhteensä noin 5,1 
milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palaut-
taa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran 
korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,1 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 4,4 milj. euron korkokulut laina-
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aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Viikin tiedepuiston täri-
näeristyksen vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on kes-
kimäärin 0,1 milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin 
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa 
kohdistuu kuntaosuuteen. 

Hankkeen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyt-
tötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 0,2 milj. euroa vuodessa 
(HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_Viikin tiedepuiston eristysratkaisun toteutus
2 Viikki tärinävaimennuksen työalue

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 15.06.2021 § 93

HEL 2020-011293 T 00 01 04 00

Esitys
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Johtokunta esitti kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Viikin tiede-
puiston tärinäeristyksen ja sähkömagneettikentän kompensaatioraken-
teiden hankesuunnitelmaa niin, että hankkeen kokonaishinta yhteensä 
sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen aikaiset muutokset 
on 9,985 milj. euroa (alv 0 %) syyskuun 2020 kustannustasossa.

27.05.2021 Pöydälle

12.05.2021 Pöydälle

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi
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§ 607
V 22.9.2021, Kottby lågstadieskolan korvaavan uudisrakennuksen 
hankesuunnitelma

HEL 2021-003344 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kottby lågstadieskolan korvaavan uudis-
rakennuksen 26.2.2021 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hank-
keen laajuus on noin 5 385 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 23 200 000 euroa helmikuun 2021 kus-
tannustasossa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Kottby ls 26.2.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Kottby lågstadieskola on 1–6 luokkien peruskoulu, joka kuuluu pohjoi-
seen ruotsinkieliseen oppilaaksiottoalueeseen. Koulu toimii tällä hetkel-
lä kahdessa eri toimipisteessä. Osoitteessa Pohjolankatu 45 sijaitse-
vassa vuonna 1957 valmistuneessa ja vuonna 2000 peruskorjatussa ja 
laajennetussa rakennuksessa annetaan ruotsinkielistä perusopetusta 
luokille 1–6. Arabianrannassa on vuodesta 2009 toiminut sivukoulu 
Arabias kvarterskola osoitteessa Pariisinkuja, jossa annetaan ruotsin-
kielistä perusopetusta luokille 1–2. Yläkouluun siirrytään Åshöjdens 
grundskolaan osoitteeseen Sturenkatu 6. 
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Korvaavan uudisrakennushankkeen myötä koulun käyttöön saadaan 
ajanmukaiset ja viihtyisät tilat, joilla mahdollistetaan nykyisen opetus-
suunnitelman mukaisen toiminnan järjestäminen. Lisäksi palvelujen jär-
jestäminen yhdessä toimipisteessä takaa oppilaille yhtenäisen koulupo-
lun. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan alueella on tarve pysy-
välle yhdistetylle ruotsinkieliselle koululle. Toimipisteen laajuudessa on 
huomioitu koko palvelualueen arvioitu kehitys: väestöennuste, varhais-
kasvatukseen osallistuminen sekä uudisrakentaminen.

Hankesuunnitelma

Koulussa on tällä hetkellä 173 oppilasta. Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan arvioiman tarpeen perusteella uudisrakennus suunnitellaan 
500 oppilaalle luokka-asteille 1–9 sekä 50 esikoululaiselle. Koulu on 
musiikkipainotteinen, koulussa on musiikkipainotteinen esikoulu sekä 
aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 tavoitteita 
tarjoamalla turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt lapsille ja suun-
nittelemalla tilat siten, että niissä on mahdollista järjestää asukkaiden ja 
paikallisten yhteisöjen toimintaa ja tapahtumia. Koulu voi toimia myös 
majoitus- ja vaalikouluna.

Alue on luokiteltu suojeltavaksi ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi 
alueeksi. Rakennuksesta ja ulkotiloista muodostuu alueelle kaupunki-
kuvallisesti korkeatasoinen julkinen rakennus. Aluetta koskeva asema-
kaavan muutos on vireillä ja sen arvioidaan olevan lainvoimainen ke-
väällä 2022, mikäli päätökseen ei haeta muutosta.

Tontti rajoittuu yläpihan suunnassa pieneen mäntymetsikköön ja alapi-
han puolelta puistoalueeseen, Pohjolankadun puurivistö sekä yläpihan 
puusto sijaitsee lähellä tulevaa rakennusta ja vaativat tarkkaa suojaa-
mista. 

Koulun oppilaiden ikärakenne on huomioitu erillisillä sisäänkäyntialueil-
la. Pihan turvalliseen käyttöön on kiinnitetty erityistä huomiota. Saatto-
liikenne on huomioitu erikseen ja huoltopiha on sijoitettu kaikkine toi-
mintoineen erilleen koulun muista piha-alueista.

Uudisrakennus on betonirunkoinen. Alapohja on kantava ja se toteute-
taan tuulettuvana. Väli- ja yläpohjien rakenteena toimii ontelolaatasto ja 
vesikatteena konesaumattu peltikatto, jossa alakatteena toimii bitumi-
kermi.
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Helsingin kaupungin energiatehokkuustavoitteiden sekä Hiilineutraali 
Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti tavoitteena on määräys-
tasoa parempi energiatehokkuus sekä paikalla tuotettu uusiutuva ener-
gia. Tontin ahtauden vuoksi pääosa uudisrakennuksen lämmitystar-
peesta katetaan kaukolämmöllä ja sähköenergiaa tuotetaan vesikatolle 
sijoitettavalla 27 kWp:n aurinkosähköjärjestelmällä noin 10 prosenttia 
sähköntarpeesta.

Rakennukselle hankesuunnitteluvaiheessa laskettu E-luku 2018 on 
73 kWhE/m²,a, ja se alittaa vaatimukseksi asetetun 80 kWhE/m²,a.

Rakennuksessa tulee työskentelemään arviolta 45 henkilöä opetuksen 
sekä 10 henkilöä varhaiskasvatuksen parissa. Muuta henkilökuntaa on 
arvioitu olevan 16 henkilöä. 

Hankkeen laajuus on 5 385 brm², 4 539 htm², 3 684 hym².

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman liitteet ovat 
oheismateriaalissa.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Uudisrakennuksen sisäinen kuukausivuokra on 27,81 euroa/htm², eli 
yhteensä noin 126 000 euroa kuukaudessa ja noin 1 512 000 euroa 
vuodessa. Neliövuokran perusteena on 4 539 htm². Pääomavuokran 
osuus on 23,77 euroa/htm², ylläpitovuokran osuus 3,54 euroa/htm² se-
kä kaupunkiympäristön toimialan hallintokulun osuus 0,5 euroa/htm².  
Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mu-
kaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuok-
raa vastaavaksi.

Rakentamiskustannukset ja hankkeen rahoitus

Teoreettisen tilantarpeen perusteella arvioitu hankkeen rakentamiskus-
tannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana yhteensä 23 200 
000 helmikuun 2021 kustannustasossa.

Rakennuspaikka on tavanomaista vaativampi. Tontti on erittäin ahdas 
ja rakennuspohja viettää siten, että yläpihalla kalliota on louhittava ja 
alapihan suuntaan edetessä paalutettava. Perustamistapa on puolet 
porapaaluille ja puolet maanvaraisena. Yläpiha rajoittuu metsikköön ja 
alapiha yleiseen puistoalueeseen. 

Vuoden 2021 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2021−2030 on hankkeen suunnittelulle 
ja toteutukselle varattu yhteensä 22 000 000 euroa siten, että hank-
keen laajuus on 5 300 brm² ja toteutus vuosina 2022−2024. Hankkeen 
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toteutuksen edellyttämä 23 200 00 euron rahoitustarve otetaan huo-
mioon uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun ai-
kana on kuultu asiantuntijoina mm. kaupunkiympäristön toimialan ra-
kennusvalvontapalvelujen, ympäristöpalvelun ja pelastuslaitoksen 
edustajia sekä esteettömyysasiamiestä.

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset 
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa kaupunkiympäristötoimialan tilat -palvelu.

Rakennustöiden on tarkoitus alkaa kesällä 2022 erillishankkeena teh-
tävillä purkutöillä. Rakentamisen on tarkoitus alkaa syyskuussa 2022. 
Hankkeen on määrä olla valmiina kesällä 2024.

Väistötilat

Nykyisen rakennuksen purkamisen ja uudisrakennuksen toteuttamisen 
ajaksi Kottby lågstadieskolan toiminta siirretään väliaikaisiin tiloihin. Vä-
liaikaisen tilaratkaisun laajuus, sijainti sekä arvio kustannuksista tarken-
tuvat yleis- ja toteutussuunnittelun yhteydessä. Tässä vaiheessa arvio 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle aiheutuvista kustannuksista 25 
kuukauden vuokra-ajalle on noin 772 500 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 15.6.2021 § 245 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin 
kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on ko-
konaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/2021 79 (135)
Kaupunginhallitus

Asia/5
06.09.2021

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
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

1 Hankesuunnitelma Kottby ls 26.2.2021

Oheismateriaali

1 Hankesuunnitelma Kottby ls liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.08.2021 § 588

HEL 2021-003344 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.08.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.06.2021 § 245

HEL 2021-003344 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
26.2.2021 päivätystä Kottby Lågstadieskolan hankesuunnitelmasta (lii-
te 1).
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Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuuta kiinnitettävän tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisää-
teisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työs-
kennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja 
valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivotta-
viksi, huollettaviksi ja korjattaviksi. Tiloja kehitettäessä on varmistetta-
va, että koulussa on riittävästi rauhallisia luokkatiloja.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin.

Lausuntopyynnöissä tulee huomioida hankesuunnitelman liitteiden laa-
tu.

Käsittely

15.06.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään kohdan (4) lopuksi:
"Tiloja kehitettäessä on varmistettava, että koulussa on riittävästi rau-
hallisia luokkatiloja."

Kannattaja: Martina Harms-Aalto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi
Jenni Tirronen, ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päällikkö, puhelin: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.04.2021 
§ 34

HEL 2021-003344 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Pohjolankatu 45 toteutettavan 
Kottby lågstadieskolan korvaavan uudisrakennuksen 26.2.2021 päivä-
tyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on 
noin 5 385 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonli-
säverottomana 23,20 miljoonaa euroa 02/2021 kustannustasossa eh-
dolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta 
puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet- palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua 
odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Tuukka Salo, vt. projektinjohtaja, puhelin: 050 378 4698

ext-tuukka.salo(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38472

sonja.liljeblad(a)hel.fi
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Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 608
Perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistaminen

HEL 2020-009208 T 12 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä tartuntatautilain 58 §:n nojalla, että 
Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien perusopetuslain mukaista pe-
rusopetusta antavien oppilaitosten tiloja voidaan käyttää perusopetuk-
sen antamiseen seuraavin edellytyksin.

Tiloja käytettäessä tulee tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatauti-
lain tarkoitus huomioon ottaen noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön 
sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 5.8.2021 antamaa ja päivi-
tyksin täydennettyä liitteenä olevaa suositusta (liite 1).

Päätös on voimassa ajan 10.9.-9.10.2021 tai kunnes asiasta toisin pää-
tetään.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
Timo Korhonen, yksikönpäällikkö, puhelin: 09 310 21012

timo.korhonen(a)hel.fi
Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36554

anna.kukkola(a)hel.fi
Eeva Salo, erikoislääkäri, puhelin: 040 7307044

eeva.p.salo(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM THL suositus - opetus ja varhaiskasvatus 5.8.2021

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Etelä-suomen aluehallintovi-
rasto / Opetus- ja kulttuuritoi-
nen va

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Opetushallitus Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Sosiaali- ja terveysministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Yksityiset sopimuskoulut Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Yksityiset ja valtion peruskou-
lut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tässä päätöksessä määrätään oppilaitosten tilojen turvallisesta käytös-
tä perusopetukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
antaman suosituksen tarkoitus on tukea kouluja toteuttamaan koulun-
käynti koronaepidemian aikana siten, että se on turvallista lapsille ja 
henkilökunnalle. Suositusta noudattamalla voidaan hallita tartuntariskiä 
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eli vähentää tartuntoja ja rajata mahdollisissa altistustilanteissa altistu-
neiden joukko mahdollisimman pieneksi. Toimintaa suunniteltaessa on 
tärkeää sovittaa yhteen lapsen etu ja oikeudet ja tartuntatautien torjun-
nan periaatteet. Helsingissä tilojen turvallinen käyttö tarkoittaa muun 
muassa, että oppilaat opiskelisivat etäyhteyksiä hyödyntävän ja lähio-
petuksen yhdistelmämallin mukaisesti, jossa osa luokista työskentelee 
kukin vuorollaan ja lyhytaikaisesti etäopetuksessa. Oppilaiden oikeus 
opetukseen turvataan myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden ai-
kana. Päätös koskee lähtökohtaisesti kaikkea Helsingissä annettavaa 
perusopetusta. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät kuitenkaan kos-
ke esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1 - 3 vuosiluokkien oppilai-
ta, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvolli-
suuden oppilaita eikä valmistavan opetuksen oppilaita. Näiden oppilai-
den opetus järjestetään lähiopetuksena.

Perusopetus järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Mahdollinen 
siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin tapahtuu opetuksen 
järjestäjän päätöksellä. Kaupunginhallitus teki lukuvuoden 2020-2021 
aikana kymmenen päätöstä perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen 
mahdollistamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
5.8.2021 antama suositus koskee silti myös varhaiskasvatusta ja esio-
petusta ja niiden tilankäyttöä, mutta mahdollisuutta ja tarvetta etäyh-
teyksien hyödyntämisen ja läsnäolon yhdistelmämalliin ei toiminnan 
luonteen vuoksi ole.

Säädösperusta

Tartuntatautilain (1227/2016) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on eh-
käistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteis-
kunnalle aiheutuvia haittoja. Tartuntatautilain 9 §:n mukaan kunnan 
velvollisuutena on järjestää alueellaan tartuntatautilaissa tarkoitettu tar-
tuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä siten kuin kan-
santerveyslaissa (66/1972), terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja tar-
tuntatautilaissa säädetään. Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu 
tartuntatautilaissa tartuntatautien ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuran-
ta, epidemian selvittämiseksi tai torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet 
sekä tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tutkimus, 
hoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä hoitoon liittyvien infektioiden tor-
junta.

Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaa-
raa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty 
tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotetta-
vissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää 
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alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitos-
ten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä 
yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä 
on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaa-
ralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Perusopetuslain (682/1998) 29 § mukaan opetukseen osallistuvalla on 
oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Nyt tehtävällä päätöksellä tilo-
jen turvallisesta käytöstä turvataan lasten oikeutta turvalliseen opetu-
sympäristöön.

Perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin mukaan, jos opetusta ei tartunta-
tautilain 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää 
turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestä-
mispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän pää-
töksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin enintään yhden kuukau-
denajaksi kerrallaan, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätön-
tä. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellisten 
opetusjärjestelyiden aikana. Ensimmäinen perusopetuslain muutos, jol-
la 20 a § lisättiin lakiin, tuli voimaan 1.8.2020 (521/2020) ja se oli voi-
massa määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun. Vastaavan sisältöinen 
väliaikainen muutos (1191/2020), joka oli voimassa 31.7.2021 saakka, 
tuli voimaan 1.1.2021. Lukuvuotta 2021-2022 koskeva laki (687/2021) 
on voimassa 1.8.-31.7.2022. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa 
paikallinen päätöksenteko, jolla perusopetuksen järjestäminen voidaan 
hoitaa turvallisesti epidemian aikanakin. Lukuvuonna 2021-2022 voi-
massa olevan lain esitöiden mukaan tavoitteena on jatkaa lakien 
(1191—1192/2020) mukaista oikeustilaa perusopetuksessa lukuvuo-
den 2021— 2022 ajaksi (HE 93/2021 vp s. 9).

Perusopetuslain 20 a §:n säätämiseen ensimmäisen kerran johtaneen 
hallituksen esityksen (HE 86/2020 vp) mukaan mikäli opetuksen järjes-
tämisessä ei pystyttäisi noudattamaan tartuntatautiviranomaisen pää-
tökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä 
tai opetustilat suljettaisiin osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n 
nojalla, voitaisiin opetuksessa siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyi-
hin (HE 86/2020 vp, s. 16-17). Kevätlukukaudella 2021 voimassa ol-
leen perusopetuslain 20 a §:n säätämiseen johtaneen hallituksen esi-
tyksen (HE 218/2020 vp) mukaan ehdotetun pykälän 1 momentti vas-
taa nykyisin voimassa olevaa. Perusopetuslain 20 a §:n 1 momentissa 
ehdotetaan, että opetuksen järjestäjä voisi siirtyä poikkeuksellisiin ope-
tusjärjestelyihin, jos tartuntatautilain mukainen tartuntatautiviranomai-
nen antaisi tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätöksen opetukseen käy-
tettävien tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan, tai jos opetuksessa 
ei voitaisi noudattaa päätökselle mahdollisesti asetettuja ehtoja. Edel-
leen hallituksen esityksen mukaan turvallisuuden arvioinnissa ja lähio-
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petuksen järjestämisenkäytännön suunnittelussa noudatettaisiin tartun-
tatautilain mukaisiin päätöksiin mahdollisesti sisältyviä edellytyksiä ope-
tukseen käytettävien tilojen käyttämisestä. Myös kevätlukukaudella 
2021 voimassa ollutta pykälää koskevassa sivistysvaliokunnan mietin-
nössä (SiVM 16/2020 vp) todetaan, että poikkeuksellisia opetusjärjes-
telyjen soveltamisen edellytyksiä ei nyt ehdoteta muutettavaksi tältä 
osin. Lukuvuonna 2021-2022 voimassa olevan lain esitöiden mukaan 
tavoitteena on jatkaa lakien (1191—1192/2020) mukaista oikeustilaa 
perusopetuksessa lukuvuoden 2021— 2022 ajaksi. (HE 93/2021 vp s. 
9). Muussa julkaistussa lainvalmisteluaineistossa ei ole esitetty tästä 
poikkeavia kantoja. Tartuntatautilain 58 § soveltuu siis sanamuodos-
taan huolimatta kokonaan tai osittain sulkemista koskevan päätöksen 
lisäksi myös päätöksiin, joilla annetaan velvoittavia ohjeita tai määräyk-
siä pykälän tarkoittamien tilojen käytöstä.

Edellytyksenä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymiselle on li-
säksi se, että se on välttämätöntä. Mahdollinen siirtyminen poikkeuk-
sellisiin opetusjärjestelyihin tehdään tästä päätöksestä erillisessä pää-
töksenteossa. Siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin edellyt-
tää aina välttämättömyysharkintaa, joka tehdään lain esitöiden mukaan 
yhteistyössä kunnan epidemiologisen toiminnan kanssa.

Epidemiologinen arviointi

Suomen tilanne

Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momen-
tin 14 kohdan mukaan uuden SARS-CoV-2:n aiheuttama infektio on 
yleisvaarallinen tartuntatauti. Maailman terveysjärjestö WHO on julista-
nut SARS-CoV-2 -viruksen aiheuttaman Covid-19 -taudin pandemiaksi 
11.3.2020. 

Euroopassa ilmaantuvuus on tällä hetkellä suurinta Kyproksella, Alan-
komaissa, Espanjassa, Portugalissa ja Kreikassa. Myös Venäjällä tar-
tuntoja todetaan runsaasti.

Suomessa koronaviruksen neljäs aalto alkoi kesäkuussa 2021 ja nousi 
huippuun elokuussa. Tartunnat ovat nyt kääntyneet laskuun. Kesän 
2021 rajoitusten purun myötä tartuntojen painopiste siirtyi nuoriin aikui-
siin, suurin ryhmä tartunnan saavista on 20 – 39 –vuotiaat aikuiset, joil-
la usein on päiväkoti- ja peruskouluikäisiä lapsia. Sairaalahoitoa tarvit-
sevien määrä ei ole noussut yhtä korkealle kuin aikaisempien tartunta-
huippujen aikana, sairaalahoidossa on elokuun ajan ollut päivittäin 80 – 
100 henkilöä. Koronan pitkäaikaisoireita (long covid) nähdään nuorilla-
kin, mutta niiden esiintyvyydestä ei muuntuvassa epidemiatilanteessa 
ole varmoja tietoja.
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Varmistettuja tautitapauksia on 123 635 eli Suomen väestöstä 2,2 % on 
testatusti sairastanut koronan, sairastaneiden todellinen määrä on toki 
suurempi. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 71 % suomalaisis-
ta, toisenkin 48 %. Alle 12-vuotiaille rokotetta ei toistaiseksi anneta.

Koronavirus muuntuu jatkuvasti, ja uudet muunnokset ovat olleet edel-
täjiään tarttuvampia ja yleistyneet nopeasti. Tällä hetkellä vallalla on 
deltavirus. Yksi rokoteannos ei riitä suojaamaan tartunnalta, mutta va-
kava taudinkuva on yhden rokotteen saaneillakin epätodennäköinen. 
Ajan kuluessa rokotesuoja hiipuu, ja todennäköisesti tullaan tarvitse-
maan tehosterokotuksia. Saatu rokotus vähentää eteenpäin tarttumisen 
riskiä, vaikka ei täysin sitä ehkäisekään.

Helsingin kaupungin alueen tilanne

Helsingissä on havaittu epidemia-aikana 26,8 % Suomen Covid-19 -
tapauksista. Helsingin ilmaantuvuus on 294/100 000 asukasta 14 vuo-
rokauden aikana. Ilmaantuvuuden käyrä kääntyi laskuun elokuun puoli-
välin jälkeen.

Erikoissairaalahoidon tarve on vähentynyt keväästä 2021. Koronavirus-
testien näytteenotto toimii vielä melko hyvin, vastauksissa on keski-
määrin 2 vrk viive. Koronaepidemia on pääkaupunkiseudulla edelleen 
leviämisvaiheessa. Tartuntojen painopiste on siirtynyt sosiaalisista kon-
takteista ja ravintolaelämästä koteihin. Eniten tartuntoja todetaan 20-
29- ja 30-39-vuotiailla, joilla itsellään usein on koulu- ja päiväkoti-ikäisiä 
lapsia. 

Rokotukset jatkuvat Helsingissä. Helsinkiläisistä 73 % on saanut en-
simmäisen rokoteannoksen ja 55 % on saanut kaksi annosta. Koulujen 
alkaessa aloitetut 12-15-vuotiaiden rokotukset vietiin läpi ripeästi, ikä-
ryhmästä 71 % on jo saanut ensimmäisen rokoteannoksen. 

Helsingin alueen koulujen tilanne

Helsingissä on noin 54 700 peruskoululaista ja 15 000 lukiolaista. 

Helsingin peruskouluissa todettiin kevään 2021 aikana koronainfektio 
yhteensä 696 henkilöllä. Karanteeniin näiden tapausten vuoksi asete-
tiin 9 666 henkilöä. Jatkotartuntoja kouluista todettiin kevään aikana 
302, varsin vähän suhteessa karanteeniin asetettujen määrään. Jatko-
tartunnoista osa todettiin täysin oireettomilla lapsilla, jotka oli ohjattu 
testiin altistumisen vuoksi.

Tartuntalukujen ollessa yhteiskunnassa korkealla todetaan tapauksia 
myös päiväkotilapsilla ja koululaisilla. Koulu ei kuitenkaan ole epidemi-
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aa pyörittävä ympäristö. Kouluikäisten tartunnan lähde on useimmiten 
kotiympäristö tai ystäväpiiri. 

Koululaiset ovat useimmiten ystäviä koulukavereidensa kanssa ja ta-
paavat heitä myös vapaa-aikanaan, jolloin tartuntojen erottelu kouluis-
sa ja sosiaalisissa tilanteissa tapahtuneisiin on vaikeaa. Kouluissa lap-
set ovat järjestyneessä ja valvotussa ympäristössä, jossa hygieniasta 
ja etäisyyden pitämisestä on mahdollista huolehtia, toisin kuin vapaa-
aikaa yhdessä vietettäessä.

Helsinkiläisistä 12 vuotta täyttäneistä on käytännössä kaikilla ollut 
mahdollisuus saada ensimmäinen rokoteannos. Loka-marraskuussa 
päästään siihen, että kaikki halukkaat ovat saaneet kaksi rokoteannos-
ta. Joillekin riskiryhmille, esimerkiksi ainakin vanhuksille ja immuuni-
puutteisille, tullaan todennäköisesti tarjoamaan kolmatta annosta. Alle 
12-vuotiaiden tilanne ei ole nopeasti muuttumassa. He ovat rokottamat-
tomia, mutta sairastavat koronan lievänä tai oireettomana. Lasten käyt-
täytymisen rajoittaminen ei ole tässä tilanteessa oikea keino ehkäistä 
aikuisten koronatartuntoja.

Rokotuskattavuuden noustessa tullaan yhteiskunnan varotoimia pur-
kamaan. Syksyn kuluessa voidaan vähitellen luopua useimmista rajoi-
tuksista kouluissakin.

Etäopetus epidemian hillitsemisen keinona

Lapset sairastavat koronan yleensä erittäin lievänä aikuisiin verrattuna, 
usein täysin oireettomina. He myös erittävät virusta vähemmän ja ly-
hyemmän ajan kuin aikuiset. Kun lapset saavat tartunnan yleisimmin 
lähipiiristään, on lasten tartuntojen vähentämisessä tärkein keino eh-
käistä lähipiirin, ennen kaikkea perheen aikuisten, tartuntoja. 

Vaikka etäopetus on Suomessa järjestetty hyvin, ovat sen haitat suuret: 
oppiminen ei onnistu yhtä hyvin, eniten tukea tarvitsevat lapset saavat 
sitä vähiten, lasten eriarvoisuus lisääntyy, lapset kokevat yksinäisyyttä 
ja turvattomuutta, ravitsemus huononee ja liikunta vähenee. Lasten ja 
nuorten mielenterveyspalvelut ovat korona-aikana pahasti ruuhkautu-
neet. Koko ikäluokan jatkuvaa ja toistuvaa etäopetusta voidaan pitää 
lapsille ja nuorille vaarallisempana kuin koronainfektiota.

Lasta koskevissa päätöksissä on aina ensisijaisesti harkittava lapsen 
etu. Lasten oikeutta koulunkäyntiin ei saa enää uhrata aikuisten turval-
lisuudelle.

Suositeltavat toimenpiteet epidemian rajaamiseksi kouluissa
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Turvavälien pitäminen, käsihygienian tehostaminen, maskin käyttö kou-
luissa työskentelevillä aikuisilla, kuudesluokkalaisilla ja yläasteella sekä 
kohdennetut rajoitustoimenpiteet ovat olleet hyviä keinoja tapausmää-
rien pitämisessä maltillisina. Tilanteet, joissa oleskellaan pitkiä aikoja 
sisätiloissa ilman että turvavälejä voidaan ylläpitää, ovat omiaan lisää-
mään altistus- ja tartuntatapauksia. Epidemian jatkuessa on edelleen 
syytä välttää näitä opetustilanteita ja tyytyä sellaiseen lähiopetukseen, 
jossa etäisyyksiä voidaan ylläpitää ja muitakin hygieniavarotoimia to-
teuttaa. 

Ryhmien sekoittuminen lisää tartunnan todennäköisyyttä. Luokkien yh-
distämistä harvinaisempia oppiaineita varten tulisi välttää. Jos esim. 
harvinaisen kielen opetusta varten on tarpeen yhdistää ryhmiä yli kou-
lurajojen, on erityisen tärkeää järjestää opetus isossa tilassa hyvin etäi-
syyksin.

Iltapäiväkerhoissa käy lapsia eri luokilta ja kouluista. Toiminta niissä tu-
lisi pääsääntöisesti järjestää ulkona.

Erittäin tärkeää on, että kaikki kouluissa työskentelevät aikuiset noudat-
tavat turvavälejä, käsihygieniaa ja käyttävät maskeja myös aikuisten 
välisissä kontakteissa, jäävät pois työstä ja hakeutuvat koronavirustes-
tiin lievästikin oireisena.

Epidemiatilanteen muuttuessa saattaa olla tarpeen siirtää jokin luokka 
tai koulu lyhytaikaisesti etäopetukseen, mutta varsinaista koko luokan 
karanteenia vaativaa tilannetta lukuun ottamatta tarve etäopetukseen 
vähenee. Koulujen sulkeminen epidemian rajoittamiseksi on äärimmäi-
nen toimenpide, johon tulisi ryhtyä vasta, kun kaikki muut keinot on 
käytetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen 5.8.2021 antaman suosituksen tarkoituksena on tukea kouluja ja 
varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä toteuttamaan koulunkäynti tai 
varhaiskasvatus lapsille ja henkilökunnalle koronaepidemian aikana si-
ten, että se on turvallista lapsille ja henkilökunnalle.

Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö Helsingissä

Kaupunginhallituksen tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukainen 
päätös on edellytys sille, että opetuksen järjestäjä voi tarvittaessa päät-
tää perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin nojalla poikkeuksellisiin ope-
tusjärjestelyihin siirtymisestä. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siir-
ryttäessä lähiopetusta kuitenkin aina annetaan 1-3 -luokkalaisille, eri-
tyisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaille sekä pidennetyn oppi-
velvollisuuden oppilaille. Oppilaiden yhdenvertaisuus huomioon ottaen 
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opetus järjestetään niin, että oppilas saa pääsääntöisesti lähiopetusta, 
ja etäyhteyksiä hyödyntävät opetusjaksot ovat mahdollisimman lyhyitä.

Mikäli poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin joudutaan opetuksen järjes-
täjän päätöksellä siirtymään, mahdollistaa nyt tehtävä päätös Helsingin 
kaupungille opetuksen järjestäjänä sen, että opiskelu voidaan tehdyn 
suunnittelun perusteella järjestää siten, että vuosiluokkien 4-10 oppilaat 
opiskelevat etäyhteyksiä hyödyntävän ja lähiopetuksen yhdistelmämal-
lin mukaisesti. Vuosiluokkien 4-6 ja 7-10 opetus järjestettäisiin pää-
sääntöisesti kolmen viikon jaksoissa siten, että 1 tai 2 vuosiluokkaa on 
viikon etäopetuksessa ja kaksi viikkoa lähiopetuksessa. Mikäli koulun 
tilat mahdollistavat, niin opetus järjestetään 4-5 -luokkalaisille lähiope-
tuksena. Rehtori ja koulun johto suunnittelevat oppilaiden lukujärjestyk-
sen siten, että taito- ja taideaineiden opetus tapahtuu pääsääntöisesti 
lähiopetusjaksoilla.

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä opetuksen järjestä-
minen etäyhteyksiä hyödyntäen suunnitellaan koulu- ja toimipistekoh-
taisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon miten suosituksen mukaisia 
toimenpiteitä voidaan noudattaa ja mistä syystä poikkeukselliset ope-
tusjärjestelyt toteutetaan edellä mainittuja pääperiaatteita noudattamal-
la järjestelyt koulukohtaisesti räätälöiden. Suomen- ja ruotsinkielisen 
perusopetuksen osalta laaditaan koulukohtaiset taulukot, joista ilmenee 
luokat, jotka ovat kunakin viikon jaksona etäopetuksessa. Alustavien 
tarkastelujen perusteella 88 suomenkielisestä koulusta 7 erityiskoulua 
ja 21 koulua olisi kokonaan lähiopetuksessa ja 14 ruotsinkielisestä kou-
lusta yksi on kokonaan lähiopetuksessa. Muissa kouluissa opiskeltai-
siin yhdistelmämallin mukaisesti. Päätös poikkeuksellisista opetusjär-
jestelyistä on voimassa enintään kuukauden ajan, mutta poikkeusjär-
jestelyjen tarpeellisuutta tarkastellaan jatkuvasti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala päättää mahdollisesta poikkeuk-
sellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä yhteistyössä epidemiologisen 
toiminnan kanssa. 

Tartuntatautilain 58 §:n 3 momentin mukaan edellä 1 momentissa tar-
koitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimen-
piteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole. Kaupun-
ginhallitus seuraa tilannetta ja tarvittaessa muuttaa päätöstä tai kumo-
aa päätöksen, jos osoittautuu, että tartunnan vaaraa ei enää ole.

Yksityisille sopimuskouluille ja valtion kouluille on varattu hallintolain 34 
§:n mukainen mahdollisuus lausua mielipiteensä koskien valmistelussa 
olevaa Helsingin kaupunginhallituksen tartuntatautilain 58 §:n mukaista 
päätöstä oppilaitosten tilojen käyttämisestä ja siihen liittyvästä peruso-
petuksen poikkeusjärjestelyiden mahdollistamisesta edellistä päätöstä 
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valmisteltaessa. Kuulemiskirjeet on lähetettiin 11.9.2020 ja määräai-
kaan 18.9.2020 mennessä saatiin saatu yksi vastaus. Tässä vastauk-
sessa todetaan, että kaupunginhallituksen päätös on tarpeellinen tai 
tarkemmin ottaen välttämätön turvallisen opetuksen järjestämiseksi tar-
tuntatautialtistuksen tai -karanteenin kohdistuessa koulun henkilöstöön 
tai oppilaisiin.

Helsingissä kaupunginhallitus toimii hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 8b 
kohdan mukaan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä. 
Kaupunginhallituksen tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukainen 
päätös on edellytys sille, että opetuksen järjestäjä voi tarvittaessa päät-
tää perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin nojalla poikkeuksellisiin ope-
tusjärjestelyihin siirtymisestä. Jotta mahdollinen päätös poikkeukselli-
siin opetusjärjestelyihin siirtymisestä voitaisiin perustaa aina uusim-
paan tilannetietoon, joudutaan päätös todennäköisesti tekemään kii-
reellisellä aikataululla. Päätöksenteon mahdollinen viivästyminen saat-
taisi aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle, minkä vuoksi 
viivytyksettömän käsittelyn takaamiseksi on tarkoituksenmukaista siir-
tää poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtämisestä päättäminen ope-
tuksen järjestäjälle. Myös Espoon ja Vantaan kaupunginhallituksissa on 
tehty vastaavat päätökset.

Kaupunginhallitus päätti lukuvuoden 2020-2021 aikana kymmenen ker-
taa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen mahdollistamisesta. Edellisen 
kerran kaupunginhallitus on päättänyt asiasta 9.8.2021 § 558 ajalle 
10.8.-9.9.2021.

Päätös on valmisteltu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, sosiaali- ja 
terveystoimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä.

Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin nojalla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
Timo Korhonen, yksikönpäällikkö, puhelin: 09 310 21012

timo.korhonen(a)hel.fi
Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36554

anna.kukkola(a)hel.fi
Eeva Salo, erikoislääkäri, puhelin: 040 7307044

eeva.p.salo(a)hel.fi
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1 OKM THL suositus - opetus ja varhaiskasvatus 5.8.2021

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Etelä-suomen aluehallintovi-
rasto / Opetus- ja kulttuuritoi-
nen va

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Opetushallitus Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Sosiaali- ja terveysministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Yksityiset sopimuskoulut Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Yksityiset ja valtion peruskou-
lut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koultuksen toimiala
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala
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Kaupunginkanslia
Palvelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.08.2021 § 558

HEL 2020-009208 T 12 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä tartuntatautilain 58 §:n nojalla, että 
Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien perusopetuslain mukaista pe-
rusopetusta antavien oppilaitosten tiloja voidaan käyttää perusopetuk-
sen antamiseen seuraavin edellytyksin.

Tiloja käytettäessä tulee tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatauti-
lain tarkoitus huomioon ottaen noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön 
sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 5.8.2021 antamaa ja päivi-
tyksin täydennettyä liitteenä olevaa suositusta (liite 1).

Päätös on voimassa ajan 10.8.-9.9.2021 tai kunnes asiasta toisin pää-
tetään.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

03.05.2021 Ehdotuksen mukaan

29.03.2021 Ehdotuksen mukaan

01.03.2021 Ehdotuksen mukaan

01.02.2021 Ehdotuksen mukaan

04.01.2021 Ehdotuksen mukaan

07.12.2020 Ehdotuksen mukaan

09.11.2020 Ehdotuksen mukaan

05.10.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

31.08.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.08.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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§ 609
Digitalisaatiotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2023

HEL 2021-009456 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus asetti toimikaudekseen digitalisaatiotoimikunnan, 
jonka tehtävänä on:

- Seurata ja edistää kaupungin ja sen toimialojen digitalisaatiokehitystä 
ja muutosohjelmien ja niiden hyötyjen toteutumista 

- Arvioida kaupungin digitalisaation nykyistä tilaa ja sitä miten digitali-
saatio mahdollistaa kaupunkistrategian tavoitteiden saavuttamisen, se-
kä antaa lausuntoja kehitystarpeista 

- Antaa kannanottoja ja lausuntoja keskeisistä, kaupungin digitalisaatio-
ta edistävistä suunnitelmista ja hankkeista 

- Varmistaa asukas- ja käyttäjälähtöisyyden periaatteen toteuttaminen 
kaupungin palvelujen kehittämisessä 

- Edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkopuo-
listen toimijoiden kanssa

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä jäsenet ja varajäsenet seuraa-
vasti:

 Jäsen Varajäsen
Kok. PJ Sanni-Maria Bertell Jussi Sahlberg
Vihr. Mirja Komulainen Timofey Ulyanov
SDP. Eetu Ahonen Elisabet Miheludaki
Vas.VPJ Mira-Veera Auer Taavi Heikkilä
Vas. Mikko Aulio Kiira Koivunen
Liik. Oona Hagman Juhani Klemetti
PS. Marko Kettunen Anette Sohlman

Samalla kaupunginhallitus päätti:

- määrätä digitalisaatiotoimikunnan esittelijäksi digitalisaatiojohtajan 
kaupunginkansliasta 

- kehottaa kaupunginkansliaa vastaamaan toimielimen sihteeritehtävien 
järjestämisestä
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Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupun-
ginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista 
etuuksista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mikko Rusama, digitalisaatiojohtaja, puhelin: 050 5722229

mikko.rusama(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toimikuntaan nimetyt jäsenet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Digitalisaatio on globaali muutosvoima, joka vaikuttaa koko yhteiskun-
taan, kaupungin toimintaan ja työn tekemisen tapoihin. Kaupungin pal-
velut ja prosessit digitalisoituvat ja siirtyvät kiihtyvästi digitaalisiin kana-
viin. Koko kaupungin palvelutuotanto on kasvavassa määrin riippuvai-
nen digitaalisista ratkaisuista. Digitalisaatio mahdollistaa entistä kestä-
vämmän kaupungin, joka pystyy ennakoimaan ja vastaamaan entistä 
paremmin kriiseihin, kuten ilmastokriisiin.

Digitalisaatio ei ole tavoite, vaan keino luoda entistä paremmat palvelut 
kaupunkilaisille, yrityksille, yhteisöille ja matkailijoille kustannustehok-
kaasti ja skaalautuvasti. Digitalisaatio on keskeinen kaupungin globaa-
lia kilpailukykyä vahvistava tekijä.

Digitalisaatiotoimikunnan tehtävänä on edesauttaa kaupunkia hyödyn-
tämään digitalisaatiota kaupunkistrategian tavoitteiden saavuttamises-
sa sekä tukea kaupungin uudistumista digitalisaation avulla.

Digitalisaatiotoimikunnan tehtävät

Digitalisaatiotoimikunnan rooliksi on täsmentynyt kaupunkistrategian 
valmistelun edetessä omalta osaltaan edistää kaupungin ja toimialojen 
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digitalisaation hyödyntämistä ja seurata sitä koskevien toimenpiteiden 
vaikuttavuutta kaupunkikehityksessä.

Helsingin tavoitteena on olla asukas- ja käyttäjälähtöinen kaupunki. 
Tämä edellyttää muotoilun ottamista elimelliseksi osaksi digitaalisten 
palvelujen kehittämistä ja hyvän käyttäjäkokemuksen rakentamista. 
Toimikunnan tehtävänä on varmistaa tämän periaatteen toteutuminen.

Kaupungin lisäksi myös muut toimijat, kuten yritykset ja yhteisöt vaikut-
tavat kaupungin digitalisoitumiseen ja tuottavat palveluita kaupunkilai-
sille. Kaupunkia kehitetään alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkei-
notoiminnalle. Toimikunnan tehtävänä on saada aikaan laaja-alainen 
yhteistyö, jonka tarkoituksena on valjastaa kaikki toimijat edistämään 
kaupunkiyhteisön laajaa digitalisoitumista ja omalta osaltaan tukemaan 
strategisen tavoitteen saavuttamista.

Digitalisaatiotoimikunnan kokoonpano

Digitalisaatiotoimikunnan työskentelyssä on olennaista jäsenten laaja-
alainen näkemys digitalisaatiosta kaupungin palvelujen ja toiminnan 
uudistamisen mahdollistajana ja heidän verkostojensa kautta saatu yh-
teys kaupungin ulkopuolisiin toimijoihin, joilla on mahdollisuus myötä-
vaikuttaa kaupungin ja kaupunkiyhteisön digitaalisuuden kehittämiseen 
tässä ajassa.

Toimielimeen nimettävät jäsenet ovat kuntalain (410/2015) 69 §:n mu-
kaisia kaupungin luottamushenkilöitä. Kaupungin henkilöstöön kuuluvat 
asiantuntijat osallistuvat toimielimen toimintaan tehtävän tai asemansa 
puolesta.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset

Digitalisaatiotoimikunta on kuntalain (410/2015) 30 §:n mukainen kun-
nan toimielin, joka voidaan asettaa hoitamaan määrättyä tehtävää. 
Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoitetaan erityisesti projektiluontei-
sia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojal-
la muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoita-
mista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toi-
mielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtai-
set varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin hen-
kilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai 
jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamus-
henkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.
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Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja 
kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 
§:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelys-
tä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäsenik-
si valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapu-
heenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväi-
sesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös 
kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset suku-
puolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun otta-
matta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Toimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja 
korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoi-
men vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämi-
sestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvaus-
ta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöi-
den taloudellisten periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mikko Rusama, digitalisaatiojohtaja, puhelin: 050 5722229

mikko.rusama(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toimikuntaan nimetyt jäsenet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 610
Historiatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2023

HEL 2021-009011 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Ar-
hinmäen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ida Suolahti, erikoistutkija, puhelin: 310 43575

ida.suolahti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen tieteelliseen tutkimukseen 
perustuvan Helsingin historian tietoisuutta syventävän historiatoimikun-
nan, jonka tehtävänä on:

- suunnitella ja tuottaa Helsingin kaupungin historian uutta tutkimusta

- suunnitella ja tuottaa yleistajuisia ja eri kielisiä versioita jo laadituista 
tutkimuksista eri julkaisukanaville

- edistää kaupungin paikallishistorian tutkimusta ja tietoisuutta kaupun-
ginosien ja alueiden historiasta

- tukea asiantuntemuksellaan kaupungin hallintokuntien historiahank-
keiden tuottamista ja tuottaa kaupunkihistoriaa yhdessä kaupungin 
muiden viranomaistahojen kanssa

Samalla kaupunginhallitus päättää nimetä jäsenet ja varajäsenet seu-
raavasti:

 Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
1. professori professori
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 Laura Kolbe Marjaana Niemi
2. dosentti apulaisprofessori
 Erkki Tuomioja Panu Savolainen
3. arkistonjohtaja erikoistutkija
 Riku Keski-Rauska Panu Haavisto
4. dosentti dosentti
 Jessica Parland-von Essen Pia Olsson
5. professori toiminnanjohtaja
 Anu Lahtinen Tero Halonen
6. tutkimuspäällikkö intendentti
 Minna Sarantola-Weiss Elina Kallio

Puheenjohtaja Laura Kolbe
Varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja

Samalla kaupunginhallitus päättää

- määrätä historiatoimikunnan esittelijäksi erikoistutkija Ida Suolahden 
ja esittelijän sijaiseksi erikoistutkija Panu Haaviston, molemmat kau-
punginkansliasta.

- kehottaa kaupunginkanslian hallinto-osastoa vastaamaan toimielimen 
sihteeritehtävien järjestämisestä

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että toimikuntaan sovelletaan kau-
punginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisis-
ta etuuksista. 

Esittelijän perustelut

Historiatoimikunta on Helsinkiä koskevaa historiankirjoitusta ja -
tutkimusta tukeva toimielin, jonka tarkoituksena on korkeatasoisen his-
toriantutkimuksen edistäminen. Toimikunnan tehtävien tavoitteena on 
antaa päätöksentekijöille, valmistelijoille, kaupunkilaisille ja muille ta-
hoille hyvät edellytykset ymmärtää Helsingin kehittymistä vuosisatojen 
aikana ja sen muuttumista suurkaupungiksi.

Historiatoimikunnan tehtävät

Historiatoimikunnan tehtävänä on syventää tieteelliseen tutkimukseen 
perustuvaa tietoisuutta Helsingin historiasta. Toimikunta edistää kau-
pungin historian ja paikallishistorian tutkimusta sekä tietoisuutta kau-
punginosien ja alueiden historiasta. 
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Toimikunta osallistuu Helsingin historia -aiheisen sivuston (histo-
ria.helsinki) suunnitteluun ja toteuttamiseen ja sivuston käytön edistä-
miseen. Myös teematapahtumien ja teemavuosien valmistelu sekä 
Helsingin historian tietoisuuden lisääminen kuuluvat toimikunnan tehtä-
viin. 

Toimikunnan yhtenä painopistealueena on uuden Helsingin kaupungin 
historian tutkimuksen suunnittelu ja tuottaminen. Toimikunta tuottaa 
yleistajuisia ja eri kielisiä versioita jo laadituista tutkimuksista eri julkai-
sukanaville. 

Lisäksi historiatoimikunta tukee asiantuntemuksellaan kaupungin toi-
mialojen, virastojen ja liikelaitosten historiahankkeiden tuottamista ja 
tuottaa kaupunkihistoriaa yhdessä kaupungin muiden viranomaistaho-
jen kanssa.

Historiatoimikunnan kokoonpano

Historiatoimikunnan työskentelyssä olennaista on jäsenten ammattitaito 
ja heidän verkostojensa kautta saatu yhteys kehittyvään tiedemaail-
maan. Toimikunnan jäsenet edustavat historian, kaupunkihistorian ja 
kaupunkitutkimuksen asiantuntemusta Helsinki-kontekstissa ja tutki-
muksen ja historiatietoisuuden levittämisen kannalta olennaisia sidos-
ryhmiä tutkimus- ja kulttuurilaitoksissa. Toimikunnan jäsenet on tarkoi-
tuksenmukaista nimetä asiantuntemuksensa perusteella.

Toimielimeen nimettävät ulkopuoliset jäsenet ovat kuntalain 69 §:n mu-
kaisia luottamushenkilöitä. Kaupungin asiantuntijat osallistuvat toimie-
limen toimintaan tehtävän tai asemansa puolesta.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset

Historiatoimikunta on toimikuntaan rinnastuva kuntalain (410/2015) 30 
§:n mukainen kunnan toimielin, joka voidaan asettaa hoitamaan mää-
rättyä tehtävää. Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoitetaan erityisesti 
projektiluonteisia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojal-
la muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoita-
mista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toi-
mielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtai-
set varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin hen-
kilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai 
jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamus-
henkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.
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Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja 
kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 
§:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelys-
tä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäsenik-
si valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapu-
heenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväi-
sesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös 
kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset suku-
puolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun otta-
matta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Toimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja 
korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoi-
men vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämi-
sestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvaus-
ta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöi-
den taloudellisten periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ida Suolahti, erikoistutkija, puhelin: 310 43575

ida.suolahti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus
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§ 611
Riskienhallintapäällikön viran perustaminen pelastuslaitokselle 
kaupunkiympäristön toimialalle 1.10.2021 lukien

HEL 2021-009227 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti riskienhallintapäällikön viran pelastuslaitok-
selle kaupunkiympäristön toimialalle 1.10.2021 lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa.

Pelastuslaitoksen strategisen suorituskyvyn ja organisaation kehittämi-
nen edellyttävät riskienhallintaosaston ja sitä johtavan viranhaltijan vi-
ran perustamista.

Pelastuslain (379/2011) mukaisten tehtävien hoitaminen edellyttää vir-
kasuhdetta. Osastopäällikön tasoinen riskienhallintapäällikkö johtaa pe-
rustettavaa riskienhallintaosastoa ja pelastuslaitoksen onnettomuuk-
sien ehkäisyn palvelutuotantoa vastaten muun muassa pelastuslain 12 
luvun mukaisten tehtävien suunnittelusta ja tuottamisesta. 

Perustettavaksi esitettävälle viralle on varattu määräraha Pelastuslai-
toksen talousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustu-
vasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai 
ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. 
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Kokonaispalkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja kokemuksen mu-
kaan (Korn Ferry Hay -tehtävän vaativuusarviointimenetelmä). Perus-
tettavaksi esitettävän viran kokonaispalkka on 6 670 euroa kuukaudes-
sa (Hay-luokka 21).

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Pelastuslaitos
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 612
Helsingin kaupungin liittyminen pohjoismaisen kaupunkiraideyhdis-
tys Nordic Light Rail Associationin jäseneksi

HEL 2021-005791 T 04 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jussi Hal-
la-ahon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki liittyy pohjoismaisen kaupun-
kiraideliikenneyhdistys Nordic Light Rail Associationin jäseneksi.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta esittää 
kaupunginhallitukselle pohjoismaisen kaupunkiraideliikenneyhdistys 
Nordic Light Rail Associationin jäsenyyttä.

Nordic Light Rail Association -yhdistyksen jäsenyydellä Helsingin kau-
punki pystyy välittämään kokemuksia ja osaamista muiden pohjois-
maisten raitiotiekaupunkien kanssa. Jäsenyydellä Helsinki saa mahdol-
lisuuden vaikuttaa yhdistyksen järjestämiin konferensseihin ja seminaa-
reihin. Pohjoismaisella yhteistyöllä parannetaan Helsingin raitioliiken-
teen asiantuntijoiden osaamista ja siten parannetaan raitioliikenteen 
sekä raitiotiehankkeiden tehokuutta.

Jäsenmaksun maksaneiden yhteisöjäsenien edustajille osallistumis-
maksut vuosittaisiin järjestettäviin konferensseihin ja seminaareihin 
ovat muita halvempia. Tilaisuuksiin on osallistunut vuosittain 5–10 Hel-
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singin kaupungin edustajaa pääasiassa HKL:stä ja kaupunkiympäristön 
toimialalta. Osallistumismaksuista saatava alennus kattaa yhdistyksen 
vuosimaksun.

Seuraava Nordic Light Rail Association -yhdistyksen konferenssi järjes-
tetään Helsingissä marraskuussa 2021, jolloin on oletettavissa, että 
myös Helsingin kaupungin osallistujien määrä on aiempaa suurempi. 

Jäsenmaksut maksetaan Nordic Light Rail Association -yhdistykselle. 
Jäsenmaksu on 670 euroa vuonna 2021.

HKL on tarkastellut HKL:n jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuut-
ta luopua jostakin jäsenyydestä, talousarvion noudattamisohjeen mu-
kaisesti. Arvion perusteella ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista luo-
pua muista jäsenyyksistämme, sillä niillä saavutettavat edut ylittävät 
selvästi jäsenyyksien kustannukset. Jäsenmaksut on huomioitu HKL:n 
talousarviossa.

Toimivalta

Talousarvion noudattamisohjeiden 2021 kohdan 9.17 mukaan liikelai-
toksen esityksestä kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä 
järjestöihin. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 27.05.2021 § 83

HEL 2021-005791 T 04 03 00

Esitys
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Johtokunta esitti kaupunginhallitukselle pohjoismaisen kaupunkiraidelii-
kenneyhdistys Nordic Light Rail Associationin jäsenyyttä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi
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§ 613
Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi tukea tarvitsevien 
nuorten palvelujen yhteistyön sujuvoittamisesta

HEL 2021-003055 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas 
Rantasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausunto HUS Psykiatria
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto, HEL 2021-003055

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
3.3.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteis-
tä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 3.3.2021 valtuutettu Seija Muurisen aloitetta mielenter-
veyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittamisesta kaupunginvaltuusto 
hyväksyi valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottaman toivomusponnen: 
"Valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää, onko mahdollista kiinnit-
tää jatkossa enemmän huomiota HUSin nuorisopsykiatrisen hoitoketjun 
ja Helsingin sote-toimialan sijaishuollon yhteistyön sujuvoittamiseen 
niiden lasten ja nuorten osalta, jotka eivät asu kotonaan. Tähän liittyvät 
myös asiakkaille räätälöidyt asumisen ja muun tuen palvelut heidän 
siirtyessään aikuispsykiatrian piiriin."  
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Kansallisen mielenterveysstrategian (2020-2030) mukaan laaja-
alaisten palvelujen tulee olla asiakaslähtöisiä, saavutettavia, oikea-
aikaisia, vaikuttavia, yhteen sovitettavia ja jatkuvuutta tukevia. Tämä 
tarkoittaa esimerkiksi erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon palvelujen tiivistä yhteistyötä. Syrjäytymisen ehkäisemi-
seksi tulee turvata kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten mie-
lenterveyshoito sijoituksen aikana sekä riittävä tuki siirryttäessä itsenäi-
seen asumiseen.      

Sosiaali- ja terveystoimiala järjestää lastensuojelun sijaishuollon palve-
lut alle 18-vuotiaille kiireellisesti sijoitetuille ja huostaanotetuille lapsille 
ja nuorille sekä jälkihuollon palvelut 25:een ikävuoteen saakka. Sijais-
huoltoa voidaan järjestää perhe- tai laitoshoitona. Vuonna 2020 kodin 
ulkopuolelle sijoitettuja alle 18-vuotiaita oli 2 106. Perhe- ja laitoshoitoa 
voidaan tarvittaessa järjestää myös 18-vuotiaille jälkihuollon asiakkaille. 
Nuorten asumisen ratkaisut pyritään löytämään joustavasti ja kohtuulli-
sella aikataululla.        

Sosiaali- ja terveystoimiala ja HUSin nuorisopsykiatria ovat tiivistäneet 
yhteistyötä kuluvan vuoden aikana. Yhteiskehittäminen jatkuu osana 
kansallista sote-uudistusta. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus  -
hankkeeseen liittyvässä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluketjun 
kehittämisessä parannetaan palvelujen saatavuutta perustasolla sekä 
integrointia erikoissairaanhoidon palveluihin. Rakenneuudistuksen eri-
koissairaanhoidon ohjauksessa kehitetään HUSin kanssa lasten ja 
nuorten mielenterveyspalvelujen toimivuutta.  

Täysi-ikäistyvä nuori pyritään siirtämään aikuispsykiatrian puolelle ns. 
saattaen yhteisen hoitoneuvottelun turvin, jossa mukana on myös las-
tensuojelu ja jälkihuolto. Nuoriso- ja aikuispsykiatriassa on toimintaan 
integroituneena psykiatrisen sosiaalityön erityisasiantuntijoita turvaa-
massa nuorten kiinnittymistä palvelujärjestelmään ja tarvittaviin tukitoi-
miin.     

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan, 
kaupunkiympäristön toimialan sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin lausunnot.   

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuute-
tuille.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausunto HUS Psykiatria
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto, HEL 2021-003055

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.08.2021 § 155

HEL 2021-003055 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponnesta koskien tu-
kea tarvitsevien nuorten palvelujen yhteistyön sujuvoittamista.

”Toivomusponnessa edellytetään, että kaupunki selvittää, onko mah-
dollista kiinnittää jatkossa enemmän huomiota HUSin nuorisopsykiatri-
sen hoitoketjun ja Helsingin sote-toimialan sijaishuollon yhteistyön su-
juvoittamiseen niiden lasten ja nuorten osalta, jotka eivät asu kotonaan. 
Tähän liittyvät myös tällaisille asiakkaille räätälöidyt asumisen ja muun 
tuen palvelut heidän siirtyessään aikuispsykiatrian piiriin. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Helsingin sosiaali- ja terveys-
toimiala järjestää lastensuojelun sijaishuollon palvelut alle 18-vuotiaille 
kiireellisesti sijoitetuille ja huostaanotetuille lapsille ja nuorille sekä jäl-
kihuollon palvelut 25 ikävuoteen saakka. Sijaishuoltoa voidaan järjes-
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tää perhe- tai laitoshoitona. Vuonna 2020 kodin ulkopuolelle sijoitettuja 
alle 18-vuotiaita oli 2 106. Nuorten jälkihuolto järjestää perhe- ja laitos-
hoitoa tarvittaessa myös 18-vuotiaille jälkihuollon asiakkaille.

Erityisesti laitoshoitoon sijoitetuilla nuorilla on usein monialaisia ongel-
mia. Lähes kaikilla laitoshoitoon sijoitetuilla nuorilla on mielenterveyden 
ongelmia tai diagnosoituja mielenterveyden häiriöitä. Psykiatrisen eri-
koissairaanhoidon osastohoitoa ja pitkäaikaista kuntouttavaa psykiatris-
ta hoitoa on vähennetty ja sijaishuoltopaikoissa hoidetaan nykyään 
psyykkisesti vaikeasti oireilevia nuoria.

Helsingin kaupungin lastensuojelu on pyrkinyt tekemään aktiivisesti yh-
teistyötä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) nuorisopsy-
kiatrian kanssa, jotta sijoitetuille nuorille kyettäisiin turvamaan nuoren 
tarvitsema nuorisopsykiatrinen sairaanhoito. Sovittujen toimintamallien 
toteuttamisessa arjessa on kuitenkin ollut suuria haasteita. Kuluvana 
vuonna yhteistyö HUS nuorisopsykiatrian kanssa on aktivoitunut ja 
edistynyt merkittävästi. Helsingin lastensuojelu ja HUS neuvottelevat 
parhaillaan sijaishuollon ja lasten- ja nuorisopsykiatrian integroidusta 
toimintamallista. Samanaikaisesti sosiaali- ja terveysministeriö valmis-
telee muutoksia lastensuojelulakiin ja lausuntokierroksella olleessa laki-
luonnoksessa esitettiin erikoissairaanhoidolle nykyistä merkittävästi 
vahvempia velvoitteita hoidon antamiseen sijaishuollossa oleville lapsil-
le. Lakiluonnoksessa edellytettiin muun muassa, että sijaishuoltoon si-
joitetulle lapselle järjestetään tarpeelliset terveydenhuollon palvelut ja 
että terveydenhuolto osallistuu hoidon ja huolenpidon antamiseen si-
jaishuoltoyksikössä.

Helsingin kaupungin asumisen tuen yksikkö järjestää sosiaalihuoltolain 
mukaista arviointi ja sijoitustoimintaa (SAS-toiminta) ja asumispalvelui-
ta täysi-ikäisille mielenterveysasiakkaille. Mielenterveysasiakkaiden 
asumispalvelujen SAS-toiminta toteutetaan SAS-työparityöskentelynä 
psykiatrian kanssa, jonne ohjataan moniammatillisesti tehdyt arviot 
asiakkaan asumispalvelun tarpeesta. Mielenterveysasiakkaiden asu-
mishakemukset käsitellään yksilöllisesti ja hakijoille tarjotaan hänen 
tuen tarvetta vastaava asumispalvelu. Hakija tavataan aina yhteisessä 
palaverissa hänen verkostonsa kanssa, jolloin hakija voi kertoa oman 
näkemyksensä tilanteestaan, tuen tarpeesta ja asumisen paikasta. Jo-
notusaika mielenterveysasiakkaiden asumispalveluihin on yksilöllinen. 
Nuorten hakijoiden kohdalla asumisen ratkaisu pyritään löytämään 
joustavasti ja kohtuullisella aikataululla. Asumispalvelun kiireellisyyteen 
ei vaikuta se, miltä taholta asumishakemus tulee. Asumisen sijoituksis-
sa käytetään tarveharkintaa, joka pohjautuu hakijan elämäntilantee-
seen.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Helsingin sosiaali- ja terveys-
toimiala sekä HUS nuorisopsykiatria ovat tiivistäneet yhteistyötä kulu-
van vuoden aikana. Yhteiskehittäminen jatkuu osana kansallista sote-
uudistusta. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen liit-
tyvässä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluketjun kehittämisessä 
parannetaan palvelujen saatavuutta perustasolla sekä integrointia eri-
koissairaanhoidon palveluihin. Rakenneuudistus -hankkeen erikoissai-
raanhoidon ohjaus -hankkeessa kehitetään Uusimaa-tasoisesti yhteis-
työssä HUSin kanssa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden toimi-
vuutta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Mielenterveyden häiriöt ovat suuri kansanterveydellinen haaste. Psyyk-
kiseen sairastamiseen liittyy voimakas syrjäytymisen riski. Kansallinen 
mielenterveysstrategia vuosille 2020–2030 painottaa, että laaja-
alaisten palvelujen tulee olla asiakaslähtöisiä, saavutettavia, oikea-
aikaisia, vaikuttavia, yhteen sovitettavia ja jatkuvuutta tukevia. Se tar-
koittaa esimerkiksi erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja so-
siaalihuollon palvelujen tiivistä yhteistyötä. Syrjäytymisen ehkäisemi-
seksi kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten mielenterveyshoi-
to sijoituksen aikana sekä riittävä tuki siirryttäessä itsenäiseen asumi-
seen tulee turvata."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

saila.nummikoski(a)hel.fi
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 614
Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite opastetun luontopolun perusta-
misesta Vuosaaren Meri-Rastilan metsään

HEL 2020-013022 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 11 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Vuosaaren Meri-Rastilan alueelle rakennetaan olemassa 
olevan ulkoilutieverkoston varrelle yhdessä luontoasiantuntijoiden 
kanssa opastettu luontopolku. Opastetauluissa voidaan esitellä esimer-
kiksi metsän monipuolista linnustoa, puustoa ja kasvillisuutta.

Meri-Rastilan metsän muinaisranta-alueet ja Rastilan leirintäalue liitty-
vät Helsingin itäiseen rantareittiin ja tulevat olemaan infokartoilla mu-
kana osana rantareitin opastusta. Muinaisrantakivikon alueet ovat 
luonnonsuojeluohjelman kohteita ja niiden opastaminen suunnitellaan 
lähivuosina osana luonnonsuojelualueelle laadittavaa hoito- ja käyttö-
suunnitelmaa. Yhteistyö asukkaiden ja luontoharrastajien kanssa voi-
daan tehdä esimerkiksi luontopolun teeman määrittämisen yhteydessä 
ja opastus voidaan laatia usealla kielellä. Reitin suunnittelu on perustel-
tua aloittaa hoito- ja käyttösuunnitelmaan liittyvien luontoinventointien 
valmistumisen jälkeen. Inventoinnit on tarkoitus käynnistää vuonna 
2022. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen. 
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 
15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.08.2021 § 599

HEL 2020-013022 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.08.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Geb-
hardin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 90

HEL 2020-013022 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/2021 115 (135)
Kaupunginhallitus

Asia/12
06.09.2021

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
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että lautakunta päätti Vartiokylän-
lahden suunnitteluperiaatteista kokouksessaan 20.10.2020. Päätök-
sessä Rastilanrannan osa-alue poistettiin suunnitteluperiaatteiden pii-
ristä. Kyseisellä alueella on voimassa 2013 hyväksytty Meri-Rastilan 
länsirannan osayleiskaava. Lisäksi lautakunta piti tärkeänä, että leirin-
täaluetta kehitetään matkailun alueena, eikä sitä kaavoiteta asuntoalu-
eeksi, ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka Helsingissä. Suun-
nitteluperiaatteiden mukaisesti Rastilan kartanon ympäristöä kehitetään 
kartanoon kytkeytyvänä kestävän matkailun alueena sekä myöhem-
mässä vaiheessa metroasemaan kytkeytyvänä asuinalueena, mikäli 
korvaava paikka leirintäalueelle löytyy.

Meri-Rastilan metsän muinaisranta-alueet ja Rastilan leirintäalue tul-
laan jatkossa osoittamaan Helsingin itäisen rantareitin infokartoilla osa-
na rantareitin opastusta. Rantareitin opastaminen toteutetaan vuoden 
2021 aikana. Lisäksi Meri-Rastilan metsän lounaisosassa sekä osay-
leiskaavan kerrostalovaltaisen asuntoalueen keskellä sijaitsevat mui-
naisrantakivikon alueet ovat luonnonsuojeluohjelman kohteita. Niiden 
opastaminen tullaan suunnittelemaan lähivuosina osana luonnonsuoje-
lualueelle laadittavaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Luonnonsuojelua-
lueiden opastamisesta vastaa ympäristöpalvelut.

Aloitteen mukainen Meri-Rastilan metsän opastus luonnonsuojeluoh-
jelman alueita ympäröivillä reiteillä on mahdollista toteuttaa erillisenä 
hankkeena. Meri-Rastilan metsän opasteet sovittavat parhaimmillaan 
yhteen edellä mainitut rantareitin ja tulevan luonnonsuojelualueen 
opasteet. Olemassa olevaan reitistöön liittyvänä opastus voidaan tehdä 
kevytrakenteisesti, jolloin mahdolliset muokkaukset jälkikäteen on 
helppo toteuttaa tulevien suunnitelmien yhteensovitusvaiheessa. Aloit-
teessa ehdotettua yhteistyötä asukkaiden ja luontoharrastajien kanssa 
voidaan tehdä esimerkiksi luontopolun teeman määrittämisessä suun-
nittelun alkuvaiheessa. Opastus voidaan toteuttaa aloitteen mukaisesti 
suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Aloitteen mukaisen reitin suunnit-
telu kannattaa aloittaa vasta hoito- ja käyttösuunnitelmaan liittyvien 
luontoinventointien valmistumisen jälkeen. Inventoinnit on tarkoitus 
käynnistää vuonna 2022. Hankkeen kokonaishinta on arviolta 15 000 - 
35 000 euroa.

Käsittely

02.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Todettiin, että teknisenä korjauksena esittelijän perusteluissa valtuute-
tun Ville Jalovaaran nimi korjataan oikeaan muotoon.

16.02.2021 Pöydälle
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Elise Lohman, maisema-arkkitehti: 310 26349

elise.lohman(a)hel.fi
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§ 615
Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan siirtäminen liikkeenluo-
vutuksena Maahanmuuttovirastolle

HEL 2021-005286 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä 1 olevan sopimuksen Helsingin 
vastaanottokeskuksen siirtämisestä Maahanmuuttovirastolle 
25.10.2021 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kansliapäällikköä allekirjoittamaan 
liikkeenluovutussopimuksen. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Minja Koskela: “Liikkeenluovutuksen yhteydessä jatketaan palvelus-
suhdeasuntojen vuokrasuhdetta siirtosopimuksessa esitetyn pyrkimyk-
sen mukaisesti eli määräaikaisen vuokrasopimuksen osalta sen päät-
tymiseen saakka ja voimassa olevan vuokrasopimuksen osalta joko 
viiden vuoden määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla sopi-
muksella kuitenkin niin, että vuokrasopimus on voimassa ulkoistetun 
työsuhteen voimassaolon ajan ilman, että vuokraa nostetaan.”

Kannattaja: Elisa Gebhard

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Johanna Nuorteva, Amanda Pasa-
nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Sari Sarkomaa, Daniel 
Sazonov, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 3
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela

Tyhjä: 1
Nasima Razmyar

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 3 (1 tyhjä).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikkeenluovutussopimus 12.8.2021
2 Sopimus Helsingin kaupunki_migri 28092017  Final
3 Sopimus Helsingin kaupunki_migri 28092017  Final (henkilötiedot pei-

tetty)
4 Siirtomuistio henkilöstön siirtymisestä VOK ja Migri 19052021 final

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Maahanmuuttovirasto Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1
Liite 2
Liite 4

Siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1
Liite 2
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää 22.6.2021 § 136, että sosiaali- ja 
terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvan Helsingin vas-
taanottokeskuksen toiminta siirretään Maahanmuuttovirastolle 
24.10.2021 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.    

Liikkeenluovutuksesta allekirjoitetaan sopimus (liite 1), johon kirjattujen 
ehtojen ja periaatteiden mukaisesti Helsingin vastaanottokeskuksen 
toiminnot ja niihin liittyvä henkilöstö siirtyvät näitä toimintoja välittömästi 
jatkavalle Maahanmuuttovirastolle.

Siirtyvää Helsingin kaupungin omistamaa irtaimistoa tai käyttöomai-
suutta (omaisuuseriä) ei ole. Tällä sopimuksella ei siirry käyttö- tai vaih-
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to-omaisuutta tai sopimuksia eikä mitään muutakaan kaupungin omis-
tamaa omaisuutta. Helsingin kaupunki on irtisanonut vastaanottokes-
kuksen toimintaan liittyvät sopimukset. Maahanmuuttovirasto tekee 
omat sopimuksensa.

Helsingin vastaanottokeskus on yksi tärkeimmistä vastaanottoyksiköis-
tä turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmässä. Vastaanottokes-
kuksen kokonaisasiakasmäärä on ollut jatkuvasti maan suurin. Tällä 
hetkellä asiakkaita on noin 940.

Helsingin kaupunki on ylläpitänyt turvapaikanhakijoiden vastaanotto-
keskusta vuodesta 1995 alkaen. Vastaanottokeskuksen ylläpito on pe-
rustunut valtion kanssa tehtyyn sopimukseen, jota on päivitetty Maa-
hanmuuttoviraston (Migri) kanssa 28.9.2016 tehdyllä sopimuksella (liite 
2). 

Helsingin kaupunki on järjestänyt vastaanottopalveluja kansainvälistä 
suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistami-
sesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) ns. vastaanottolain 3 §:n 
1 ja 2 kohdissa tarkoitetuille henkilöille, jotka asuvat Helsingin kaupun-
gin vastaanottokeskuksessa, vastaanottokeskukselle virallisesti ilmoite-
tuissa osoitteissa yksityismajoituksessa tai muissa vastaanottokeskuk-
sen ja Maahanmuuttoviraston hyväksymissä paikoissa. Helsingin vas-
taanottokeskus ja erityisesti Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön 
Helsingin toimipiste ovat lisäksi tehneet tiivistä yhteistyötä kauttakulku-
keskuksena eli niin sanottuna transit-yksikkönä.

Kaupunki on järjestänyt vastaanotto- ja säilöönottopalveluja Helsingin 
säilöönottoyksikön lisäksi neljässä toimipisteessä. Toiminta on päätty-
nyt näissä kaikissa yhtä vastaanottokeskusta ja yhtä yksityisesti majoit-
tuneiden turvapaikanhakijoiden palvelupistettä lukuun ottamatta. 

Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan nykyinen kokonaisuus 
koostuu näistä kahdesta yksiköstä, joiden toiminta siirretään liikkeen-
luovutussopimuksella Maahanmuuttovirastolle, koska Maahanmuuttovi-
raston ja Helsingin kaupungin välinen sopimus Helsingin vastaanotto-
keskuksen ylläpitämisestä päättyy 24.10.2021.

Sopimuksen päättymisen jälkeen Maahanmuuttovirasto jatkaa vastaa-
nottokeskuksen toimintaa Helsingissä omana toimintanaan 25.10.2021 
alkaen. Toiminnan jatkumista on valmisteltu Maahanmuuttoviraston 
asettamassa siirtohankkeessa, jonka alatyöryhmiin on osallistunut kau-
pungin edustajia mukaan lukien henkilöstön edustajat. Siirto on luonte-
va osa Maahanmuuttoviraston nykyistä toimintaa ja strategiaa, jonka 
mukaan virasto vastaa vastaanottojärjestelmän kannalta kriittisten toi-
mintojen ylläpidosta omana toimintanaan.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/2021 120 (135)
Kaupunginhallitus

Asia/13
06.09.2021

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
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Henkilöstön ja toiminnan siirtyminen

Palvelukokonaisuuden piiriin kuuluva henkilöstö siirtyy Maahanmuutto-
viraston palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein niin sanottuina 
vanhoina työntekijöinä ja siirtymässä sovelletaan työsopimuslain 1 lu-
vun 10 §:n sekä kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun 
lain 25 §:n säännöksiä. Liikkeen luovutuksesta on laadittu henkilöstön 
siirtoa koskeva asiakirja (siirtomuistio henkilöstön siirtymisestä). Siirto-
muistiossa esitetään siirron vaikutukset henkilöstön asemaan, palk-
kaukseen, henkilöstöetuuksiin ym. henkilöstöä koskeviin asioihin.

Palvelussuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle 
työnantajalle. Henkilöstö siirtyy Maahanmuuttoviraston palvelukseen 
kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisin ehdoin. Ehdot ovat 
voimassa 28.2.2022 saakka. Sen jälkeen sovelletaan valtion työ- ja vir-
kaehtosopimuksia. Henkilöt siirtyvät luovutushetkellä aikaisempia teh-
täviään vastaaviin tai saman tasoisiin tehtäviin. Työtehtäviä voidaan 
ennen luovutushetkeä täsmentää yhteisin neuvotteluin. 

Siirtyvä henkilöstö jatkaa luovutuspäivänä vastaanottokeskuksen ny-
kyisissä toimitiloissa. Maahanmuuttovirasto on tehnyt kohteista vuokra-
sopimukset.

Liikkeenluovutuksen kohteena olevassa toiminnossa on 22 työsopi-
mussuhteista työntekijää ja kuusi viranhaltijaa. Lisäksi 14 henkilöä on 
määräaikaisessa palvelussuhteessa 24.10.2021 saakka.  

Siirtyvän henkilöstön lukumäärä tarkentuu lopullisesti siirtohetkellä. 
Luovutuksensaaja tarvitsee vähintään 35 työntekijää.

Palvelussuhdeasunnon vuokralaisen asuminen pyritään turvaamaan 
kaupungin vuokra-asunnossa määräaikaisten vuokrasopimusten osalta 
niiden päättymiseen asti ja toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopi-
musten osalta joko uudella viiden vuoden määräaikaisella tai toistai-
seksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Asunnon vuokra määritel-
lään uudelleen.   

Toimintojen siirtymistä on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoiminta-
kokouksissa ja perhe- ja sosiaalipalvelujen henkilöstötoimikunnassa. 
Henkilökohtaiset kuulemiset on järjestetty. Siirtoneuvottelu on järjestet-
ty ja siirtomuistion henkilöstön asemaa koskeva liite on laadittu yhteis-
työssä pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. Maahanmuuttoviraston 
edustajat ovat osallistunet yhteistoimintakokouksiin.    

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksestä poiketen liikkeenluovutuk-
sen ajankohdaksi on täsmennetty 25.10.2021. Helsingin vastaanotto-
keskuksen ylläpitämistä koskeva liikkeenluovutuksen osapuolten väli-
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nen sopimus päättyy 24.10.2021. Maahanmuuttovirasto jatkaa toimin-
taa välittömästi 25.10.2021 lukien, joten tätä päivää on pidettävä liik-
keenluovutuspäivänä.   

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian elinkeino-osaston, 
henkilöstöosaston, talous- ja suunnitteluosaston sekä oikeuspalvelujen 
kanssa.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikkeenluovutussopimus 12.8.2021
2 Sopimus Helsingin kaupunki_migri 28092017  Final
3 Sopimus Helsingin kaupunki_migri 28092017  Final (henkilötiedot pei-

tetty)
4 Siirtomuistio henkilöstön siirtymisestä VOK ja Migri 19052021 final

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Maahanmuuttovirasto Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1
Liite 2
Liite 4

Siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1
Liite 2
Liite 4

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.08.2021 § 600

HEL 2021-005286 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.08.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Geb-
hardin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.06.2021 § 136

HEL 2021-005286 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 
- hyväksyä omalta osaltaan Helsingin vastaanottokeskuksen siirtämi-
sen Maahanmuuttovirastolle 24.10.2021 alkaen liikkeen luovutuksen 
periaatteiden mukaisesti, ja
- esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 616
Luottamushenkilöedustajien nimeäminen Helsingin seudun maan-
käyttöä, asumista ja liikennettä koskevan MAL 2023 -suunnitelman 
valmisteluun

HEL 2021-008992 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi seuraavat henkilöt osallistumaan Helsingin 
seudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä käsittelevään MAL 2023 -
suunnitelman valmisteluun:

1. Risto Rautava
2. Nina Suomalainen
3. Amanda Pasanen
4. Otso Kivekäs
5. Eveliina Heinäluoma
6. Mia Haglund
7. Mika Raatikainen
8. Silja Borgarsdóttir Sandelin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 11.8.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) pyytää 11.8.2021 kau-
punginhallitusta nimeämään 31.8.2021 mennessä kahdeksan luotta-
mushenkilöä, jotka osallistuvat Helsingin seudun maankäyttöä, asumis-
ta ja liikennettä käsittelevän MAL 2023 -suunnitelman laadintaan. Ni-
meämiselle on saatu lisäaikaa 13.9.2021 saakka.

MAL 2023 -suunnitelma on Helsingin seudun 14 kunnan ja Siuntion yh-
teinen, strateginen maankäytön (M), asumisen (A) ja liikenteen (L) 
suunnitelma, jossa kuvataan, miten seutua pitäisi kehittää vuosina 
2023–2060. Valmistuessaan se sisältää suunnitelman seudun maan-
käytön kehityksestä, asuntotuotantotavoitteista ja muista asuntopoliitti-
sista toimenpiteistä sekä kaikki liikennemuodot sisältävän lakisääteisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman. Siuntio on mukana vain liikennejärjes-
telmäsuunnittelun osalta.

Suunnitelmaa tehdään vuorovaikutuksessa seudun luottamushenkilöi-
den kanssa. Tässä työssä ovat mukana nyt nimettävien MAL-
luottamushenkilöiden lisäksi MAL-suunnitelmasta päättävien toimielin-
ten eli Helsingin seudun yhteistyökokouksen HSYKin jäsenet, HSL:n 
hallituksen jäsenet sekä KUUMA-seudun eli pääkaupunkiseutua ympä-
röivien kuntien KUUMA-johtokunnan jäsenet. Nyt nimettävät luotta-
mushenkilöt edustavat kaupunginhallituksessa edustettuina olevia po-
liittisia ryhmiä niiden voimasuhteiden mukaisesti.

Edellä mainittujen toimielinten luottamushenkilöiden lisäksi nyt nimettä-
villä luottamushenkilöillä on tärkeä osuus MAL 2023 –suunnittelussa. 
He osallistuvat MAL 2023:n prosessiin eri tilaisuuksissa ja toimivat 
viestinvälittäjinä muiden kuntansa
luottamushenkilöiden suuntaan suunnittelun monipuolisuuden ja läpi-
näkyvyyden varmistamiseksi.

HSYK ja HSL:n hallitus hyväksyivät joulukuussa 2020 ja KUUMA-
johtokunta maaliskuussa 2021 MAL 2023 -puiteohjelman, jonka pohjal-
ta MAL 2023 -suunnitelman laatiminen on käynnistynyt. Syksyn 2021 
aikana määritellään Helsingin seudun MAL 2023 -suunnitelman visio ja 
tavoitteet, joita työstetään vuorovaikutuksessa seudun luottamushenki-
löiden kanssa. Visiosta ja tavoitteista tehdään päätös syksyllä 2021, 
suunnitelmaluonnoksesta päätetään syksyllä 2022 ja suunnitelma hy-
väksytään keväällä 2023. Suunnitelman pohjalta neuvotellaan valtion 
kanssa seuraava MAL-sopimus. Lisätietoa suunnitelmasta löytyy sivuil-
ta www.hsl.fi/hsl/mal/mal-2023. 

Ensimmäinen MAL-luottamushenkilöille tarkoitettu vuorovaikutustilai-
suus on tiivis, etäyhteyksillä toteutettava infotilaisuus, joka pidetään 
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torstaina 23.9.2021. MAL 2023 -suunnitelman visiosta ja tavoitteista 
järjestetään yhteinen työstötilaisuus torstaina 7.10.2021.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 11.8.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Nimetyt luottamushenkilöt
Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 617
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 35

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 30.8.2021
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 31.8.2021
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 31.8.2021
- ympäristö- ja lupajaosto 2.9.2021
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto 31.8.2021
- nuorisojaosto 31.8.2021
sosiaali- ja terveyslautakunta 31.8.2021
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 2.9.2021
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 2.9.2021
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 603, 604, 605, 606, 607, 610, 612, 613, 614 ja 617 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 608 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viran-
omainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on 
tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä.

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
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Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:
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1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 608 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viran-
omainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on 
tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.
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Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jo-
na päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajal-
leen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katso-
taan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aika-
na.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan 
annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta 
palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:
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1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite).

Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, 
voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 609, 611, 615 ja 616 §: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
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

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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Kaupunginhallitus

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Johanna Nuorteva Marcus Rantala

Maarit Vierunen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 15.09.2021.


