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Kokouksen järjestäytyminen
Hallitus § 93

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen p. 040 827 1158

Ehdotus

Hallitus päättää
a) todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä
b) valita pöytäkirjantarkastajaksi Heli Halavan (varalla Tuulia Pitkänen).

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
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Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen hallituksen kokouksissa
294/00.02.01/2021 [Hallituksen järjestäytyminen toimikaudelle 2021-2025]
Hallitus § 94
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158
Hallintosäännön 48 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen
kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus osastonjohtajilla. Toimielin päättää muiden
henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Kokousten hallinnollisten, viestinnällisten,
teknisten tms. tukipalvelujen toteuttamiseksi läsnäolo- ja puheoikeus on syytä
myöntää myös tarvittaville HSL:n asiantuntijoille.
Perussopimuksen 15 §:n mukaan jäsenkunta, joka ei ole nimittänyt hallituksen
varsinaista tai varajäsentä voi nimittää hallitukseen asiantuntijaedustajan ja tämän
varaedustajan. Asiantuntijaedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen
kokouksissa. Aiempien hallitusten toimikausille jokainen jäsenkunta on nimennyt
kokouksiin yhden asiantuntijaedustajan, jonka tehtävänä on erityisesti varmistaa
sujuva tiedonkulku HSL:n ja jäsenkuntien toimielinvalmistelun välillä. Jäsenkunnan
asiantuntijaedustajat ovat yleisimmin olleet kaupunginjohtajia tai muita johtavia
viranhaltijoita.
Kuntayhtymän hallitus päättää muiden asiantuntijaedustajien läsnäolo- ja
puheoikeudesta hallituksen kokouksissa hallintosäännön mukaisesti.

Ehdotus

Hallitus päättää myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksissaan hallituksen
toimikaudeksi:
a) kunkin jäsenkunnan erikseen nimeämälle asiantuntijaedustajalle tai tämän
varaedustajalle; sekä
b) kokousten sujuvan kulun edellyttämille sekä erikseen kokouksiin kutsuttaville
HSL:n asiantuntijoille.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
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Hallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjän määrittäminen
294/00.02.01/2021 [Hallituksen järjestäytyminen toimikaudelle 2021-2025]
Hallitus § 95
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158
Kuntalain 107 §:n mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa.
Hallintosäännön 53 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla
pöytäkirjanpitäjä.
Hallituksen esityslistojen valmistelusta ja pöytäkirjoista vastaa Hallinto ja
strategiapalvelut -osasto osana kuntayhtymän yleishallintoa. Hallituksen
pöytäkirjanpitäjänä on aiemmin toiminut em. osaston osastonjohtaja Ilmari Mäkinen.
Varahenkilönä on toiminut hallintopäällikkö.

Ehdotus

Hallitus päättää, että hallituksen kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimii kuntayhtymän
yleishallinnosta vastaavan osaston johtaja tai tämän määräämä henkilö.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
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Hallituksen tehtävät ja kokoonpano
294/00.02.01/2021 [Hallituksen järjestäytyminen toimikaudelle 2021-2025]
Hallitus § 96
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158
HSL:n hallituksen tehtävät on määritetty perussopimuksessa ja hallintosäännössä.
Perussopimuksen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on
1. valvoa kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää sekä tehdä sen puolesta
sopimukset, mikäli asia ei kuulu yhtymäkokoukselle tai hallitus ei siirrä päätösvaltaa
joiltakin osin asettamalleen muulle toimielimelle tai viranhaltijalle
2. kuntayhtymän hallinnon järjestäminen ja toiminnan periaatteista päättäminen
3. kuntayhtymän toimitusjohtajan ottaminen ja erottaminen
4. hallintosäännössä mainittujen johtavien toimihenkilöiden ottaminen ja erottaminen
5. ostopalveluperiaatteiden hyväksyminen ja muuttaminen
6. taksoista ja tariffeista päättäminen, mukaan lukien alennus- ja vapaalippujen
myöntämisperusteista sekä tariffimääräysten ja lippujen hintoja koskevien päätösten
soveltamisesta päättäminen
7. hyväksyä yhtymäkokouksen vahvistamissa rajoissa hankkeita koskevat
suunnitelmat ja piirustukset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää
mainituista asioista
8. päättää hankinnoista, ellei kuntalaissa tai hallintosäännössä ole toisin säädetty,
sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista
9. päättää liikenteen kilpailuttamisperiaatteista
10. päättää toimialueensa joukkoliikenteen palvelutarjonnan määrästä ja laadusta
bussi-, juna-, lautta-, raitio- ja metrolinjoilla (suunnitteluohje) sekä osallistumisesta
julkisyhteisöjen järjestämien kuljetuspalveluiden järjestämiseen
11. päättää hankittavasta liikenteestä ja liikennöintisopimuksista
12. päättää kuntayhtymän jäsenyyksistä eri yhteisöissä
13. kuntayhtymän toiminnan kannalta epätavallisten tai laajakantoisten päätösten
tekeminen ja niiden muuttaminen
14. muiden kuntayhtymän toimintaan olennaisesti vaikuttavien sopimusten tekeminen
ja muuttaminen sekä
15. määrätä hallintosäännössä ja muissa johtosäännöissä asettamiensa toimielinten
ja viranhaltijoiden tehtävistä
Hallintosäännön 7 §:n mukaan sen lisäksi, mitä perussopimuksessa ja laissa on
säädetty, hallitus
1) vastaa yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja
laillisuuden valvonnasta;
2) valmistelee kuntayhtymän talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä
sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman;
3) päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta;
4) päättää toimitusjohtajaa koskevien virka- ja työehtosopimusten sekä muiden
sopimusten täytäntöönpanosta;
5) päättää henkilöstöpoliittisista periaatteista;
6) päättää osakkeiden ja osuuskuntien osuuksien ostamisesta, myymisestä ja
vaihtamisesta;

7) päättää omaisuuden ostamisesta ja myymisestä sekä vuokralle ottamisesta ja
antamisesta sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista
asioista;
8) antaa selityksen yhtymäkokouksen päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos
hallitus katsoo voivansa yhtyä yhtymäkokouksen päätöksen lopputulokseen;
9) päättää maksujen perusteista ja palvelujen hinnoitteluperusteista;
10) päättää liikennejärjestelmäsuunnitelmasta, liikenteen strategisista suunnitelmista,
joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmasta sekä joukkoliikenteen
liikennöintisuunnitelmasta;
11) myöntää ja peruuttaa laissa kuntayhtymän toimivaltaan määrätyt liikenteen luvat;
12) päättää liikenteen järjestämisestä palvelusopimusasetuksen mukaisesti;
13) päättää laissa kuntayhtymän toimivaltaan määrätyn uhkasakon asettamisesta;
14) johtaa viestintää ja tiedottamista;
15) vastaa tietosuojasta ja nimeää tietosuojavastaavan;
Lisäksi hallitus päättää muista kuntayhtymän toiminnan kannalta merkityksellisistä
asioista, jollei niitä ole säädetty tai määrätty muun toimielimen, viranhaltijan tai
luottamushenkilön tehtäväksi.
Yhtymäkokous on kokouksessaan 14.9.2021 § 9 valinnut hallituksen toimikaudeksi
2021-2025. Hallituksen kokoonpano on seuraava:
Varsinainen jäsen
Matias Pajula (puheenjohtaja)
Pekka Sauri (varapuheenjohtaja)
Saara Brax
Heli Halava
Elina Kauppila
Sirpa Kauppinen
Mia Laiho
Pasi Liukkonen
Björn Månsson
Maria Outinen
Tuulia Pitkänen
Laura Rissanen
Sakari Rokkanen
Sampsa Rydman

Henkilökohtainen varajäsen
Sanna Hämäläinen
Jessica Karhu
Lilli Salmi
Yuri Birjulin
Ilpo Haaja
Tuure Savuoja
Kimmo Oila
Teija Makkonen
Nina af Hällström
Pertti Myller
Pekka Nieminen
Juho Jokinen
Kauko Passi
Reetta Angelvo-Riipinen

Ehdotus

Hallitus päättää merkitä tiedoksi hallituksen tehtävät ja kokoonpanon toimikaudeksi
2021-2025.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
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Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano
294/00.02.01/2021 [Hallituksen järjestäytyminen toimikaudelle 2021-2025]
Hallitus § 97
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158
Kuntayhtymässä on yhtymäkokouksen ja hallituksen lisäksi tarkastuslautakunta.
Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään kuntalaissa. Sen lisäksi, mitä kuntalaissa
säädetään, tarkastuslautakunnan on
1) seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin
seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä
tilintarkastuksen kehittämiseksi;
2) huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka
mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan
edellyttämässä laajuudessa;
3) tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen
valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella
tavalla.
Yhtymäkokous on kokouksessaan 14.9.2021 § 10 valinnut tarkastuslautakunnan.
Tarkastuslautakunnan kokoonpano on seuraava:
Varsinainen jäsen
Puheenjohtaja Ilkka Malmivaara
Varapuheenjohtaja Auli Elolahti
Petteri Auvinen
Janne Vikman
Laura Korpinen

Henkilökohtainen varajäsen
Mira Vaahermäki
Sakari Kouti
Susanna Kallama
Dalena Bui
Erkki Karinoja

Ehdotus

Hallitus päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpanon.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
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Hallituksen toimikunnan asettaminen hallituksen toimikaudeksi
294/00.02.01/2021 [Hallituksen järjestäytyminen toimikaudelle 2021-2025]
Hallitus § 98
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158
Kuntalain 30 §:n 3 momentin mukaan kunnanhallitus voi asettaa toimikunnan
määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen
asettaneen toimielimen toimikaudeksi.
Aiemmat HSL:n hallitukset ovat nimenneet toimikaudelleen erillisen toimikunnan.
Toimikunnan tehtävänä on ollut tukea sujuvaa hallitustyöskentelyä ja erilaisten
näkökantojen kattavaa huomioimista päätöksentekomenettelyssä. Toimikunta on
koostunut puheenjohtajistosta sekä erikseen nimetyistä hallituksen jäsenistä ja sen
toimikausi on vastannut hallituksen toimikautta.
Toimikunnan kokouksista maksetaan HSL:n luottamushenkilöiden palkkiosäännön
mukaiset kokouspalkkiot.

Ehdotus

Hallitus päättää asettaa hallituksen toimikunnan hallituksen toimikaudeksi ja nimeää
toimikunnan jäsenet.

Käsittely

Käsittelyn aluksi puheenjohtaja Matias Pajula ehdotti toimikunnan jäseniksi:
hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula, varapuheenjohtaja Pekka Sauri, jäsen Maria
Outinen ja jäsen Sakari Rokkanen. Jäsen Sakari Rokkanen kannatti Pajulan
ehdotusta.
Käsittelyn aikana jäsen Pasi Liukkonen ehdotti toimikunnan jäseniksi: hallituksen
puheenjohtaja Matias Pajula, varapuheenjohtaja Pekka Sauri, jäsen Maria Outinen ja
jäsen Pasi Liukkonen. Jäsen Sampsa Rydman kannatti Liukkosen ehdotusta.
Koska oli tehty kaksi kannatettua toisistaan poikkeavaa ehdotusta, suoritettiin niiden
välillä äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys ja puheenjohtaja teki
seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat Pajulan ehdotusta äänestävät
JAA ja ne, jotka kannattavat Liukkosen ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa
äänestyksessä annettiin 10 JAA-ääntä (Brax, Kauppila, Laiho, Månsson, Outinen,
Pajula, Pitkänen, Rissanen, Rokkanen, Sauri) ja 4 EI-ääntä (Halava, Kauppinen,
Liukkonen, Rydman). Puheenjohtaja totesi puheenjohtajan ehdotuksen voittaneen
suoritetun äänestyksen äänin 10-4.

Päätös

Hallitus päätti asettaa hallituksen toimikunnan hallituksen toimikaudeksi ja nimesi
toimikuntaan jäseniksi: hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula, varapuheenjohtaja
Pekka Sauri, jäsen Maria Outinen ja jäsen Sakari Rokkanen.
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MAL-sopimuksen 2020-2031 seurantakatsaus
382/08.00.00.00/2020 [MAL-sopimus vuosille 2020-2031]
Hallitus § 99
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Osastonjohtaja Sini Puntanen, p. 040 501 3362 ja
liikennesuunnittelija Hanna Eriksson, p. 050 375 4134.
Helsingin seudun kunnat ja valtio valmistelivat neuvottelutuloksen kesällä 2020
Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen vuosiksi
2020-2031. HSL:n hallitus hyväksyi sopimuksen 16.6.2020. Sopimus hyväksyttiin
myös kaupunkien ja kuntien elimissä, ja valtioneuvosto hyväksyi sopimuksen
lopullisesti 8.10.2020. Ympäristöministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö ovat
asettaneet MAL-sopimussihteeristön, jonka tehtävänä on vastata sopijaosapuolten
seurantakokousten valmistelusta ja tarvittavan seuranta-aineiston tuottamisesta.
MAL-sopimuksen mukaisesti seuranta-aineiston ylläpidosta ja koordinoinnista vastaa
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), joka vastaa myös
maankäytön ja asumisen seurantatiedon kokoamisesta. Liikenteen seurantatiedon
kokoamisesta vastaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL. HSY:n
koordinoiman seurantatietoryhmän tehtävä on osaltaan huolehtia seurantatiedon
tuottamisesta ja raportoinnin toteutumisesta MAL-sihteeristön määrittelemien
indikaattorien ja aikataulun mukaisesti.
MAL-sopimuksen vuoden 2020 seurantatiedot kerättiin kevään 2021 aikana.
Seurantakokous pidettiin 25.8.2021.
Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä
Asumisen kaavojen kerrosalasta 96 % sijoittui MAL 2019 -suunnitelmassa
määritellyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille. Valtio on myöntänyt seudun
kunnille sovitusti kunnallistekniikan avustuksia (11,8 milj. €) ja korkotuettujen
asuntojen käynnistysavustuksia (32,3 milj. €).
Liikenteen toimenpiteet ovat käynnistyneet pääosin hyvin. Espoon
kaupunkiratahankkeen ja Pääradan Helsinki-Riihimäki 2. vaihe -hankkeen valmistelu
toteutusta kohti etenee. Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Länsi-Helsingin
raitioteiden yleissuunnitelman (Vihdintien pikaraitiotie). Raideliikenteen hankkeiden
suunnittelu ovat edenneet odotetusti. Edellytykset sopimuksen toteuttamiseksi ovat
olemassa. Seudullisissa toimenpiteissä, muun muassa lähijunaliikenteen varikoiden
ja raskaan liikenteen palvelualueiden sijaintien löytämisessä, on haasteita.
KUUMA-seudun KUHA-hankkeiden ohjelma on hyväksytty HLJ-toimikunnassa
24.11.2020. Espoon KUHA-kohteista saavutettiin neuvottelutulos 10.6.2021.
Valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen kunnan
katuverkolla myönnettiin vuonna 2020 Helsingin seudulla 16 hankkeelle yht. 13 milj.
€.

Valtio on myöntänyt joukkoliikennetoimijoille avustuksia vuosille 2020 ja 2021 julkisen
henkilöliikenteen palveluiden järjestämiseen MAL-sopimuksen mukaisesti sekä
erillisellä joukkoliikennetuella. Joukkoliikenteen tilanne on ollut koronapandemian ja
sen aiheuttaman matkustajamäärien ja lipputulojen romahduksen vuoksi erittäin
vaikea vuonna 2020 ja tilanne on jatkunut erittäin vaikeana myös kuluvana vuonna.
Joukkoliikennepalveluilla on turvattu kansalaisten pääsyä töihin, palveluihin ja muihin
toimintoihin koronan kaikissa vaiheissa.
MAL-suunnittelu etenee hyväksytyn puiteohjelman mukaisesti. Yhdessä edistettävät
toimenpiteet matkaketjujen, raportoinnin, digitalisaation ja automatisaation osalta ovat
edenneet.
Asuminen ja elinympäristön laatu
Kunnat asemakaavoittivat hieman alle 1,5 milj. k-m2 asumiseen tarkoitettua
rakennusoikeutta, lähes 100 % tavoitteesta. Hyväksyttyjen asemakaavojen
asumiseen varatusta kerrosalasta tuli voimaan 1,0 milj. k-m2.
Asuntoja valmistui vuonna 2020 yli 18 000, mikä on reilusti yli vuosittaisen 16 500
asunnon tavoitteen. Valmistuneista asunnoista 93 % sijaitsi asumisen ensisijaisilla
vyöhykkeillä. Valtion tukeman korkotukituotannon osalta ei koko seudun tasolla
päästy tavoitteena olevaan asuntojen määrään – toteuma oli 81 %.
Asunnottomuuden puolittamisen tavoitetta on sovittu seurattavan vuoden 2019
luvuista alkaen. Vuonna 2020 asunnottomia oli Helsingin seudun kunnissa 2 355,
reilu 300 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Koronapandemiasta huolimatta
asuntojen kysyntä säilyi vahvana, hinnat nousivat ja suurempien asuntojen suosio
kasvoi.
Seuranta-aineistot
Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus,
Seurantakatsaus (linkki) sekä vuoden seurannan oheismateriaali (linkki) on julkaistu
Ympäristöministeriön verkkosivuilla (linkki).
Ehdotus

Hallitus päättää merkitä MAL-sopimuksen 2020-2031 seurantakatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
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Hallituksen ja yhtymäkokouksen kokousaikataulun muuttaminen syksyn 2021 osalta
563/00.02.01/2020 [Hallituksen ja yhtymäkokouksen kokousajat vuonna 2021]
Hallitus § 100
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158
Hallitus on kokouksessaan 4.5.2021 § 50 päättänyt kuntavaalien siirrosta johtuvasta
kokousaikataulujen muutoksesta. Jäsenkuntien kokousaikataulut ovat tarkentuneet,
minkä lisäksi Paikallisliikenneliiton järjestämät Paikallisliikennepäivät (23.24.11.2021) osuvat samaan aikaan hallituksen kokouksen ja yhtymäkokouksen
kanssa. Tästä syystä kokousaikataulua ehdotetaan muutettavaksi siten, että
marraskuun hallituksen ja yhtymäkokouksen ajankohdat siirtyvät viikolla eteenpäin
pidettäväksi 30.11.2021.
Iltakouluajankohdat tuodaan päätöksentekoon erikseen niiden varmistuttua.
Hallintosäännön 43 §:n mukaan toimielimet pitävät kokouksensa päättämänään
aikana ja päättämässään paikassa. Hallintosäännön 56 §:n mukaan
yhtymäkokouksen kutsuu koolle hallitus.

Ehdotus

Hallitus päättää, että toimielimet kokoontuvat aiemmin päätetyn sijaan seuraavasti
syksyn 2021 aikana:
Hallitus
5.10.2021 klo 9.00
26.10.2021 klo 9.00
30.11.2021 klo 9.00
14.12.2021 klo 9.00
Hallituksen seminaarit järjestetään (pe-la) 29.-30.10.2021 ja 19.-20.11.2021.
Yhtymäkokous
30.11.2021 klo 11.00.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
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Hallituksen jäsenten osallistuminen Paikallisliikennepäiville 23.-24.11.2021
597/00.04.02/2020 [Paikallisliikennepäiville osallistuminen]
Hallitus § 101
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158
Paikallisliikenneliitto ry järjestää vuosittain Paikallisliikennepäivät. Koronatilanteen
vuoksi vuoden 2020 tilaisuus järjestettiin etäyhteyden avulla. Vuoden 2021
Paikallisliikennepäivät järjestetään Tampereella tiistaina ja keskiviikkona 23.24.11.2021. Tapahtumapaikka on Tampere-talo. Tarkempi ohjelma julkaistaan
syyskuun aikana.
Paikallisliikennepäivissä on tarjolla monipuolisia esityksiä, alustuksia ja
asiantuntijapuheenvuoroja joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista. HSL:n hallituksella
on ollut myös aiempina vuosina mahdollisuus osallistua päiviin. Osallistuvien
hallituksen jäsenten ja läsnäolo-oikeuden omaavien varajäsenten osalta
Paikallisliikennepäivään osallistuminen kattaa matkat tilaisuuteen, yhden yön
majoituksen sekä tilaisuuden osallistumismaksun.

Ehdotus

Hallitus päättää, että hallituksen jäsenet sekä kokouksissa läsnäolo-oikeuden
omaavat varajäsenet voivat halutessaan osallistua 23.-24.11.2021 järjestettäviin
Paikallisliikennepäiviin Tampereella. Ilmoittautumiset tilaisuuteen tehdään
sähköpostitse HSL:n luottamushenkilöpalveluihin (luottamushenkilopalvelut@hsl.fi)
keskiviikkoon 6.10.2021 klo 12.00 mennessä.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
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Kuntalain mukaista otto-oikeutta varten toimitetut päätökset
Hallitus § 102
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen p. 040 827 1158
Hallitukselle on toimitettu kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta varten
toimitusjohtajan ja osastonjohtajien viranhaltijapäätökset ajalta 13.8.–9.9.2021.
Päätösluettelo on liitteenä.

Ehdotus

Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväkseen liitteessä mainittuja päätöksiä.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liite

Päätösluettelo 13.8.-9.9.2021
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Tiedoksi merkittävät asiat
Hallitus § 103
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen p. 040 827 1158
HSL on antanut seuraavat lausunnot ja kannanotot:
-

Lausunto henkilöliikenteen palvelujen kysyntä- ja tarjontatiedot ja taksiliikenteen
palvelujen hintatiedot -määräysluonnoksesta;
Lausunto asemakaavan muutoksesta nro 002405, Laurintie 142-144;
Lausunto Nuutti Hyttisen aloite vetyliikenteen edistämiseksi Helsingissä;
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi sähköisten
tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta

Ehdotus

Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Käsittely

Jäsen Mia Laiho poistui asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 9.43.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

HSL:n lausunto henkilöliikenteen palvelujen kysyntä- ja tarjontatiedot ja
taksiliikenteen palvelujen hintatiedot -määräysluonnoksesta (Dnro 253/2021)
Lausunto asemakaavan muutoksesta nro 002405, Laurintie 142-144 (Dnro 245/2021)
Lausunto Nuutti Hyttisen aloite vetyliikenteen edistämiseksi Helsingissä (Dnro
221/2021)
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi sähköisten
tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta (Dnro 191/2021)
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Seuraava kokous
Hallitus § 104
Esittelijä
Valmistelija

Ehdotus

Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen p. 040 827 1158

Hallitus päättää kokoontua seuraavan kerran aiemmin päätetyn mukaisesti tiistaina
5.10.2021 klo 9.00. Kokous pidetään sähköisesti.
Seuraava iltakoulu on keskiviikkona 29.9.2021 klo 16.30 alkaen. Tilaisuuden tarkempi
sijainti ilmoitetaan kokouskutsussa.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 93, § 95, § 96, § 97, §
99, § 100, § 102, § 103, § 104
Muutoksenhakukielto
Päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 94, § 98, § 101
Oikaisuvaatimusohje
Päätöksiin tyytymätön saa tehdä siitä oikaisuvaatimuksen HSL:n hallitukselle.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (kuntalaki 134 §).
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös HSL:n jäsenkunta sekä luonnollinen henkilö,
yhteisö, laitos tai säätiö, joka kuntalain 3 §:n mukaisesti on jäsenenä jossakin HSL:n
jäsenkunnista.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan lukematta. Myöhästynyttä
oikaisuvaatimusta ei oteta tutkittavaksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon





kolmen (3) päivän kuluttua viestin lähettämisestä, jos päätös on annettu
asianosaiselle tiedoksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun
lain (13/2003) 19 §:ssä säädetyllä tavalla,
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jos päätös on annettu
asianosaiselle tiedoksi kirjeellä ilman saantitodistusta,
saantitodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on lähetetty asianosaiselle
tiedoksi saantitodistuksin,
tiedoksiantotodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on annettu
asianosaiselle tiedoksi henkilökohtaisesti.

Niiden, jotka eivät ole asianosaisia, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
(7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu HSL:n internetsivuilla.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti (myös sähköinen muoto täyttää kirjallisen
muodon vaatimuksen). Siitä on käytävä ilmi, mihin päätökseen se on kohdistettu,
millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään
oikaisuvaatimuksen, oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimus perusteineen sekä
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimus on toimitettava HSL:lle:
Sähköpostiosoite: hsl(at)hsl.fi
Postiosoite: HSL, PL 100, 00077 HSL
Käyntiosoite: Opastinsilta 6 A, Helsinki
Aukioloaika: ma–pe klo 8.00–16.00
Asiakirjojen on oltava perillä viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä
ennen aukioloajan päättymistä.
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