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 PÖYTÄKIRJA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUSTA KOSKIEN 

HELSINGIN KAUPUNGIN SUUNNITELMAA HKL:N YHTIÖITTÄ-

MISEKSI (SIIRTONEUVOTTELUT) 

 

Aika 25.3.2021 klo 13.00 – 14.05 
 
Paikka Teams 
 
Kutsutut Helsingin kaupungin edustajat 
 

Matti Heiskanen  puheenjohtaja, kaupunginkanslia 
Marianne Leskinen  pöytäkirjanpitäjä, kaupunginkanslia  
Petri Lumijärvi HKL 

 Matts Hägg  HKL 
  

Henkilöstöjärjestöjen edustajat 
 

Pekka Hirvonen JHL 
Jukka Talvitie Juko 
Ari Koponen Juko 
Hannele Hyvönen Super 
Timo Lautaniemi JHL 
Pekka Hirvonen JHL 
Pasi Laakkonen JHL 
Kaisa Soininen Jyty 
Jaana Takala Tehy 
 

 
1 § 
Neuvottelujen avaaminen ja osallistujat 
 
Heiskanen avasi kokouksen klo 13.03 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Kokouksen päivitetty  
materiaali oli toimitettu tänään aamulla ennakkoon tutustuttavaksi sähköpostilla järjestöjen  
puheenjohtajille. 
 
 
2 § 
Helsingin kaupungin suunnitelma HKL:n yhtiöittämiseksi / Siirtoneuvottelumuistio 
 
Käytiin läpi siirtomuistiota kappale kerrallaan 
 
Siirtomuistion kohdassa 1 JHL, Juko ja Jyty totesivat, että vastustavat yhtiöittämistä 
 
Siirtomuistion kohtaan 3 JHL totesi siirron aikataulusta, että luovutuksen ajankohta on liian  
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hätäinen. Pöytäkirjaan toimitetaan myöhemmin lisättävä liite. 
 
Siirtomuistion kohtaan 4 JHL totesi, että vajaakuntoisten tulisi voida valita jäävätkö kaupungin 
palvelukseen. 
 
Kohtaan 5.1 Jyty totesi toiveenaan Jukon ja JHL:n kannattamana, että tes-pohjan tulisi olla  
vastaisuudessa Avaintan työehtosopimus. 
 
Kohtaan 5.5. lomaoikeuksen osalta JHL esitti Jukon ja Jytyn kannattamana, että mahdollinen 
tes-vaihdos ei vaikuttaisi lomaoikeuksia vähentävästi uuteen yhtiöön siirryttäessä. Mikäli uudes-
sa yhtiössä lomaoikeudet ovat erilaiset, lomien ei tulisi määrällisesti vähetä tessin vaihdoksen 
myötä.  
 
Kohtaan 5.8. JHL totesi Jytyn ja Jukon kannattamana, että paikallisten sopimusten jatko olisi 
turvattava. Paikallisten sopimusten osalta käytiin vilkasta keskustelua siitä, että HKL:ssä on pal-
jon vanhoja sopimuksia ja käytäntöjä mm. työaikoihin liittyen. Näiden osalta on tulkinnanvarais-
ta, onko kyseessä paikallinen sopimus vai ei. Tältä osin on tärkeää tarkistaa vanhat käytännöt ja 
vanhat sopimukset, jotta saadaan kokonaisnäkymä, onko liitteeseen jotain lisättävää.  
 
Kohtaan 6 kirjattiin, että JHL edellyttää, että uusi yhtiö jatkaisi Kevan jäsenenä.  
 
Kohdassa 7 Matts Hägg esitteli selvitystä palvelussuhdeasunnoista. HEKA:n puolesta on mah-
dollista muuttaa HKL:n henkilöstön työsuhdeasunnot kaupungin vuokra-asunnoiksi, mutta HKL 
ei maksa subventiota Hekan asuntojen osalta. Helsingin kaupungin suunnalta tulee kuitenkin 
mahdolliseksi rajoitteiksi Arava-rahoitettujen vuokra-asuntojen omaisuus/varallisuusrajat. Ne, 
jotka haluavat, että työsuhdeasunto muutetaan kaupungin vuokra-asunnoksi, joutuvat tekemään 
hakemuksen, jonka yhteydessä omaisuus tarkistetaan ja samassa yhteydessä tarkistetaan, ettei 
henkilöllä ole on vuokrarästejä tai muita erääntyneitä maksuja. JHL esitti, että jos on velkajärjes-
telyssä, niin sen ei tulisi olla este asunnon saamiselle.  Matts Hägg totesi, että HKL:n ja KYMP:n 
kanssa on sovittava, miten haku/muuntoprosessi toteutetaan. Järjestöt antoivat hyvästä valmis-
telusta kiitosta Mattsille. 
 
Käytiin läpi siirtomuistion liitteet, niitä täydennetään Matts Häggin antamalla palvelussuhdeasun-
toselvityksellä. 
 
Kohtaan 8 JHL totesi, että luottamusmies- ja työsuojelujärjestelmä siirtyisivät sellaisenaan uu-
teen perustettavaan yhtiöön. Jyty totesi työsuojeluvaltuutettujen osalta, että tänä vuonna valmis-
taudutaan ja suoritetaan työsuojeluvaalit, joten luontevaa on, että neuvoteltu 
 
Puheenjohtaja Heiskanen kävi läpi liikkeen luovutuksen periaatteet henkilöstön siirron osalta. 
Periaatteiden mukaan toimitaan myös vajaatyökykyisten osalta. Liikkeenluovutusdirektiivin pe-
rusteella on selvää, että henkilöstö siirtyisi sellaisenaan mahdollisen liikkeenluovutuksen perus-
teella. Sama asia virkasuhteisten osalta, joskin virat tulee muuttaa työsuhteiseksi. 
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Petri Lumijärvi kävi läpi Yhteistoiminnan ja päätöksenteon aikajanan ja parhaillaan on työpajoja, 
joissa mahdollisesta muutoksesta pääsee keskustelemaan. Esihenkilöiden valmennus on 
edennyt suunnitelman mukaan.  
 
  
 
3 § 
Neuvottelujen päättäminen 
 
Päätettiin neuvottelut asiasta. Asia siirtyy seuraavaksi päätöksentekovaiheeseen. 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
Matti Heiskanen  Henkilöstöjärjestöjen puheenjohtajat 
 
   Kaisa Soininen 
   Jyty ry 
 
   Pekka Hirvonen 
   JHL 
 
   Jukka Talvitie  
   Juko ry 

 
 Ari Koponen 
 Juko ry 
 

Hannele Hyvönen 
 Super ry 
 
 Jaana Takala 
 Tehy ry 
 
 Timo Lautaniemi 

JHL ry 
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