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§ 730
Nettobudjetoitujen yksiköiden, liikelaitosten sekä 
konserniyhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset

Pöydälle 18.06.2012

HEL 2012-006501 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Omistajapoliittiset linjaukset_tarkistus 2012.pdf

Otteet

Ote
Helsingin Bussiliikenne Oy
HKL-Liikelaitos

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä kaupungin nettobudjetoituja 
yksiköitä, liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä koskevien 
omistajapoliittisten linjausten tarkistamisen liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus hyväksyi 26.4.2011 (431 §) kaupungin 
nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä koskevat 
omistajapoliittiset linjaukset kehotuksin talous- ja suunnittelukeskusta 
valmistelemaan yhteistyössä kaupungin asianomaisten muiden 
yksiköiden kanssa hyväksyttyjen linjausten mukaiset jatkotoimenpiteet. 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 14.5.2012 merkitä tiedoksi 
selostuksen vaihtoehtoisista toimista Helsingin Bussiliikenne Oy:n 
talouden järjestämiseksi.  Konsernijaosto on osavuosiraporttien 
yhteydessä toistuvasti edellyttänyt yhtiöltä toiminnan kannattavuutta 
parantavia toimenpiteitä, joita yhtiössä on myös toteutettu. 
Tehostamistoimista huolimatta yhtiö on joutunut turvautumaan 
omistajan lisärahoitukseen maksuvalmiutensa turvaamiseksi.  
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Kaupunginvaltuusto päätti 23.5.2012 ylitysoikeuden myöntämisestä 
vuoden 2012 talousarvioon 8 000 000 milj. euron pääomalainan 
myöntämiseksi Helsingin Bussiliikenne Oy:lle. Kaupunginhallitus päätti 
lainan myöntämisestä kaupunginvaltuuston em. päätöksen 
toimeenpanopäätöksessään 28.5.2012 .

Esittelijä toteaa, että Helsingin Bussiliikenne Oy:n taloudellinen tilanne 
vaatii kaupungilta yhtiön omistajana toimenpiteitä. Yhtiön taloudellisen 
tilanteen vaatimien vaihtoehtoisten järjestelyjen selvittämiseksi 
Helsingin Bussiliikenne Oy:tä koskevaa omistajapoliittista linjausta 
(pidetään nykyisellään / omistuspohjaa laajennetaan) on perusteltua 
tarkistaa siten, että linjaus ei rajaa myöskään yhtiön 
omistusjärjestelyjen selvittämistä.  Yhtenä vaihtoehtona on myös 
perusteltua selvittää, onko kaupungin tuottamien joukkoliikenteen 
operointipalvelujen (metro-, raitio-, ja bussiliikenne) konsernirakenteen 
muutoksilla saavutettavissa synergiahyötyjä, joilla voidaan parantaa 
myös kaupungin tuottaman bussiliikenteen kilpailukykyä ja 
kannattavuutta. 

Konsernijaosto päätti 30.8.2010 merkitä tiedoksi HKL-liikelaitoksen 
hallintomallivaihtoehtoja koskevan selvityksen todeten, että selvitys ei 
siinä vaiheessa antanut aihetta toimenpiteisiin. Jo tuolloin 
esittelytekstissä todettiin, että hallintomallia on perusteltua tarkastella 
uudelleen raideliikenteen laajentuessa seudulliseksi eli viimeistään 
länsimetron liikenteen käynnistyessä vuonna 2015. Selvitys perustui 
kaupunginvaltuuston strategiaohjelman 2009 - 2012 kirjaukseen 
metroliikenteen ja raitioliikenteen hallintomallien selvittämisestä. 

Esittelijä pitää perusteltuna kokonaisselvityksen tekemistä kaupungin 
tuottamien joukkoliikenteen operointipalvelujen (metro- raitio-, ja 
bussiliikenne) organisoinnista. Samassa yhteydessä on välttämätöntä 
selvittää myös operointia palvelevien varikkojen tarkoituksenmukainen 
hallinnointi. Varikkoselvitys tulee tehtäväksi yhteistyössä 
joukkoliikenteen tilaajan eli HSL:n ja bussivarikkojen osalta myös 
HSL:n jäsenkaupunkien kanssa. Joukkoliikenteen operointipalvelujen 
organisoinnin kokonaisselvityksen tekemiseksi myös HKL-liikelaitosta 
koskevaa omistajapoliittista linjausta (pidetään nykyisellään) tulisi 
tarkistaa. 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 11.6.2012 esittää 
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kaupungin nettobudjetoituja 
yksiköitä, liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä koskevien 
omistajapoliittisten linjausten tarkistamisen liitteen 1 mukaisesti 
(tarkistukset merkitty liitteeseen punaisella). Omistajapoliittisia 
linjauksia esitetään tarkistettavaksi Helsingin Bussiliikenne Oy:n ja 
HKL-liikelaitoksen osalta. 

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Omistajapoliittiset linjaukset_tarkistus 2012.pdf

Otteet

Ote
Helsingin Bussiliikenne Oy
HKL-Liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.06.2012 § 127

HEL 2012-006501 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää 
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kaupungin nettobudjetoituja 
yksiköitä, liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä koskevien 
omistajapoliittisten linjausten tarkistamisen liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi


