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§ 82/2021
Liikennöintisopimusten määräaikaisen lisäkannusteen maksaminen 2021 - 2022
Päätös

Päätän, että sopimuskohteissa 262, 263, 264, 266 ja 268 maksetaan
lisäkannusteena 0,5 prosenttiyksiköllä korotettua luotettavuuskannustetta
aikavälillä 16.08.2021 – 14.08.2022.

Perustelut

Kohteiden 262, 263, 264, 266 ja 268 liikennöintisopimuksiin sisältyy
mahdollisuus maksaa määräaikaista lisäkannustetta, jonka suuruus on
korkeintaan 1,0 % liikennöintikorvauksesta. Lisäksi sopimuksiin on edellytetty
tehtäväksi sopimuskohteen laadun jatkuvaan parantamiseen tähtäävä
kehittämisohjelma.
Kehittämisohjelmien tavoitteeksi 16.08.2021 – 14.08.2022 väliselle ajalle on
asetettu liikennöinnin luotettavuuden parantaminen. Luotettavuuden
parantamiseen kannustetaan maksamalla määräaikaisena lisäkannusteena
0,5 prosenttiyksiköllä korotettua luotettavuuskannustetta. Lisäkannuste
määräytyy siten, että luotettavuuskannusteen maksimitasoa nostetaan 0,5
prosenttiyksikköä, jolloin kannusteen maksimimäärä on 2,5 % teoreettisesta
liikennöintikorvauksesta.
Luotettavuuskannusteen maksimimäärän korotus tehdään muuttamalla
kannusteen laskennassa käytettävää skaalauskerrointa. Skaalauskertoimen
muutos on riippuvainen kohteessa käytettävistä skaalakertoimen arvosta. Alla
olevassa taulukossa on esitetty kohteiden skaalakertoimien muuttuminen.
Kohde

Liikennöitsijä

K262
K262
K263
K264
K266
K268

Helsingin Bussiliikenne Oy
Helsingin Bussiliikenne Oy
Nobina Oy
Nobina Oy
Oy Pohjolan Liikenne Ab
Taksikuljetus Oy

Vanha
skaalakerroin
0.615
1.600
0.615
1.600
2.000
2.000

Uusi
skaalakerroin
0.769
2.000
0.769
2.000
2.500
2.500

Mikäli lisäkannuste toteutuu täysimääräisenä, on maksettavan lisäkannusteen
määrä (alv 0%):
Kohde 262
Kohde 263
Kohde 264
Kohde 266
Kohde 268

165 000 €
56 200 €
34 400 €
25 900 €
550 €
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Päätöksen tekijä

Nykänen Mika
toimitusjohtaja
Päätös on allekirjoitettu sähköisesti.

Lisätietoja antaa

ryhmäpäällikkö Mika Häyrynen
hankinta-asiantuntija Anu Eloranta
joukkoliikennesuunnittelija Petri Huhtanen
etunimi.sukunimi@hsl.fi

Tiliöinti

910

Liitteet

Kohde 262, kehittämissuunnitelma 2021
Kohde 266, kehittämissuunnitelma 2021
Kohde 268, kehittämissuunnitelma 2021
Kohde 263 ja 264, kehittämissuunnitelma 2021

Tiedoksianto

Asianosaiset, lähetetty sähköisesti 15.10.2021

Nähtävänäpito

Päätös on julkaistu HSL:n internetsivuilla www.hsl.fi 15.10.2021
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Muutoksenhakuohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen 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 päätös on nähtävänä 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.

