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§ 209
Siuntion ja Tuusulan kuntien liittyminen Helsingin Seudun Liikenne 
-kuntayhtymän jäseniksi

HEL 2017-003934 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Siuntion ja Tuusulan kuntien liittymisen Helsingin seudun lii-
kenne - kuntayhtymään 1.1.2018 alkaen. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti 

- hyväksyä liitteenä olevan muutetun Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymän perussopimuksen ehdolla, että myös kuntayhtymän muut 
nykyiset jäsenkunnat hyväksyvät muutetun perussopimuksen.

- valtuuttaa Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän tekemään perus-
sopimuksen yhteydessä tarvittaessa vähäisiä ja teknisiä tarkennuksia 
perussopimukseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HSL:n käsittelypyyntö 30.3.2017
2 HSL:n hallitus 14.2.2017 § 14, Siuntion kunnan liittyminen
3 HSL:n hallitus 7.3.2017 § 21, Tuusulan kunnan liittyminen
4 Helsingin Seudun kuntayhtymä, Luonnos muutetusta perussopimukses-

ta
5 Helsingin Seudun kuntayhtymä, perussopimus 1.1.2012

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) on perustettu 10.6.2009, 
ja toiminta käynnistyi 1.1.2010. Kuntayhtymä toimii joukkoliikennelain 
mukaisena toimivaltaisena viranomaisena HSL-kuntien alueella.

Kuntayhtymän ovat perustaneet Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa 
sekä Kerava ja Kirkkonummi. HSL:n perussopimuksen mukaan kun-
tayhtymään voivat perustajakuntien lisäksi kuulua muut Helsingin seu-
dun kunnat: Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Mäntsälä, Pornainen, Hy-
vinkää, Vihti ja Sipoo. Jäsenkuntia ovat tällä hetkellä Helsinki, Espoo, 
Kauniainen, Vantaa, Kirkkonummi ja Sipoo.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitus esittää 30.3.2017 ny-
kyisille jäsenkunnille, että ne hyväksyvät ehdotuksen muutetuksi HSL:n 
perussopimukseksi Siuntion ja Tuusulan kuntien päätettyä valtuusto-
jensa päätöksillä 30.1.2017 ja 13.2.2017 jäsenyyden hakemisesta. Li-
säksi jäsenkuntia pyydetään valtuuttamaan HSL tekemään perussopi-
mukseen tarvittaessa vähäisiä teknisiä tarkennuksia.

HSL:n esitys on liitteenä 1 ja HSL:n pöytäkirjanotteet Siuntion ja Tuusu-
lan liittymisestä liitteinä 2 ja 3.

Perussopimuksen muuttaminen

Uuden jäsenkunnan liittyminen edellyttää perussopimuksen muutosta, 
joka on käsiteltävä kaikissa HSL:n jäsenkuntien valtuustoissa. Perusso-
pimukseen on samassa yhteydessä tarkoitus tehdä myös eräitä teknis-
luonteisia tarkistuksia.

 Luonnos perussopimukseksi on liitteenä 4 ja nykyinen perussopimus 
on liitteenä 5.

Siuntiota ja Tuusulaa ei mainita nykyisessä perussopimuksessa niiden 
kuntien joukossa, jotka voivat liittyä kuntayhtymään. Perussopimuksen 
4 §:ään ehdotetaan tämän vuoksi lisättäväksi toinen momentti seuraa-
vasti: ’Kuntayhtymään voi lisäksi kuulua sellainen Helsingin seudun ul-
kopuolinen kunta, joka täyttää 5 §:n mukaiset jäsenyyden edellytykset.’

Perussopimuksen 12 §:n 1 momentin mukaan yhtymäkokouksessa jä-
senkuntien äänivalta jakautuu asukaslukujen suhteessa kuitenkin siten, 
että yhden kunnan ääniosuus voi olla enintään 50 %. Perussopimuk-
seksi todetaan, että ääniosuudet tarkistetaan kunnallisvaalikauden 
alussa kunnallisvaalivuotta edeltävän vuoden viimeisen päivän asukas-
lukujen mukaisesti ja uuden jäsenkunnan liittyessä kuntayhtymään 12 
§:n 1 momentissa mainittua periaatetta noudattaen.
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Perussopimuksen 15 §:n mukaan hallituksen paikkajako määräytyy 12 
§:n mukaisten ääniosuuksien suhteessa. HSL:n hallituksessa on enin-
tään 14 jäsentä ja näiden varajäsenet, kuten nykyisinkin.

Luonnoksessa 12 §:stä ja 15 §:stä on poistettu ääniosuuksien määrät 
ja hallituspaikkojen määrät kunnittain. HSL:n mukaan ei ole tarkoituk-
senmukaista kertoa kuin hallituspaikkojen ja ääniosuuksien määräyty-
misperuste, eikä niiden tarkkoja määriä.

Tarkistukset HSL:n hallituksen kokoonpanoon tehdään myöhemmin tä-
män vuoden aikana, kun kuntavaalien tulos on selvillä. Uudet hallituk-
sen jäsenet nimeää HSL:n yhtymäkokous.

Perussopimukseen on lisäksi tehty muita Siuntion ja Tuusulan jäsenyy-
destä johtuvia teknisiä muutoksia sekä muita tarkistuksia, jotka koske-
vat lähinnä kohtia, joilla ei enää ole merkitystä.

Peruspääoman muutokset

HSL:n yhtymäkokous peruspääoman korottamisesta Siuntion ja Tuusu-
lan osuuksia vastaavalla määrällä. Siuntion peruspääoma olisi noin 51 
000 euroa ja Tuusulan noin 316 200 euroa.

Uuden jäsenkunnan on maksettava peruspääomaosuutensa liittymisen 
yhteydessä. Tätä koskeva selvennys esitettään lisättäväksi perussopi-
muksen 6 §:ään.

Siuntion ja Tuusulan kuntien liittymisen vaikutus nykyisten jäsenkuntien 
maksuosuuksiin on HSL:n alustavien tietojen mukaan vähäinen.

Esittelijän kannanotot

Kaupunginhallitus pitää uusien jäsenten ottamista kannatettavana sekä 
muutoksia perussopimukseen perusteltuina. Kaupunginhallitus toteaa, 
että Tilastokeskuksen ennakkoväkiluvun mukaan Helsingin ääniosuus 
ei olisi muuttumassa Siuntion ja Tuusulan liittymisen johdosta.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöön-
panon yhteydessä kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja allekir-
joittamaan perussopimuksen sekä oikeuttaa oikeuspalvelut samalla hy-
väksymään vähäisiä ja teknisiä tarkennuksia perussopimukseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Liitteet

1 HSL:n käsittelypyyntö 30.3.2017
2 HSL:n hallitus 14.2.2017 § 14, Siuntion kunnan liittyminen
3 HSL:n hallitus 7.3.2017 § 21, Tuusulan kunnan liittyminen
4 Helsingin Seudun kuntayhtymä, Luonnos muutetusta perussopimukses-

ta
5 Helsingin Seudun kuntayhtymä, perussopimus 1.1.2012

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.04.2017 § 409

HEL 2017-003934 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Siuntion ja Tuusulan kuntien liit-
tymisen Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymään 1.1.2018 alkaen. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää 

- hyväksyä liitteenä olevan muutetun Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymän perussopimuksen ehdolla, että myös kuntayhtymän muut 
nykyiset jäsenkunnat hyväksyvät muutetun perussopimuksen.

- valtuuttaa Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän tekemään perus-
sopimuksen yhteydessä tarvittaessa vähäisiä ja teknisiä tarkennuksia 
perussopimukseen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi


