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HSL:n perussopimuksen 23 §:n mukaan kuntayhtymällä on oltava
taloussuunnitelma, joka ajoittuu kolmelle seuraavalle vuodelle.
Taloussuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Hallitus laatii ehdotuksen
taloussuunnitelmaksi. Hallituksen laatimasta ehdotuksesta on pyydettävä
jäsenkuntien lausunnot, jotka on liitettävä yhtymäkokoukselle annettavaan
talousarvioehdotukseen. Taloussuunnitelman tulee sisältää mm.
strategiasuunnitelma sekä tariffien ja palveluverkon muutoksia koskevat
suunnitelmat.

Alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman perusteena ovat

- HSL:n strategia 2025

- HSL:n henkilöstöstrategia 2018,

- voimassa oleva toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 - 2018,

- hyväksytty liikennöintisuunnitelma 2016 - 2017 ja pidemmän
aikavälin suunnitelmat,

- vuoden 2015 tilinpäätöstiedot ja saatavissa olevat toteutumatiedot
vuodelta 2016.

Taloussuunnitelma vuosille 2018 - 2019 on laadittu aiempien vuosien tapaan
talousarviovuoden (2017) kustannustasoon.

Kunnilta pyydetään lausunnot:

strategiasuunnitelmasta,

liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista,

kuntaosuuksien tasosta,

lipun hintojen keskimääräisistä muutoksista,

tarkastusmaksun korottamisesta,
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kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai alijäämän takaisin
maksamisesta suunnitelmakaudella 2017 - 2019,

ennen kaarimallin hinnoittelun käyttöönottoa tapahtuvasta
kuntaosuuslaskentamallin kehittämisestä ja

valmiudesta järjestää sähköbussien pikalatausasemat.

Keskeisiä muutoksia suunnitelmakaudella

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) on liikenteen
osalta ollut lähtökohtana uudelle maankäytön , asumisen ja liikenteen
MAL-sopimukselle 2016-2019 ja se toimii pohjana myös TTS-kaudella
laadittavalle seuraavalle liikennejärjestelmäsuunnitelmafe HLJ 2019.

HSL:n tavoitteena on, että asiakkailla on tarjolla entistä enemmän ajantasaista
tietoa ennen matkaa ja matkan aikana sekä selkeät , helppokäyttäiset ja
kohtuuhintaiset liput. Uudistettu matkalippujärjestelmä ja seudullinen
ajantasainen matkustajainformaatiojärjestelmä (LIJ-hanke) otetaan käyttöön
täydessä laajuudessaan 2017 alkaen. Reittioppaan kokonaisvaltainen
uudistus eli Digitransit -palvelualusta ja sen päälle rakennettu
Reittiopas-verkkosovellus otetaan käyttöön vuoden 2017 alussa.
Palvelualusta on rakennettu tiiviissä yhteistyössä Liikenneviraston kanssa.
Matkustaja -informaatiota ja matkalippujärjestelmää kehitetään edelleen
asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun keinoja ja käyttäjätutkimuksia hyödyntäen.

Lippujärjestelmä vaihtuu TTS-kaudella selkeisiin kaarimaisiin vyöhykkeisiin,
joiden ymmärtämistä tuetaan matkustajainformaatiolla , markkinoinnilla ja
palvelumuotoilulla . Lippujen hinnoittelu ei enää perustu kuntarajoihin, vaan
nykyistä enemmän matkan pituuteen . Kuntien tuki kohdennetaan jatkossakin
säännöllisten käyttäjien kausi - ja arvolippujen hintoihin.
Kuntaosuuslaskentamallia kehitetään ennen kaarimallin käyttöänottoa.

Lipunmyyntiä kehitetään hallituksen hyväksymän lipunmyynnin
kehittämisselvityksen ja -suunnitelman 2014 - 2020 mukaisesti.
Lipunmyynnin painopistettä siirretään strategian mukaisesti
itsepalvelukanaviin. HSL Mobiililippua kehitetään edelleen . Nykyisen
puhelinoperaattorilaskutuksen rinnalle tuodaan maksutavaksi myös
maksukortit (pankki - ja luottokortit). Lipputuotteita ja lipun myyntikanavia
kehitetään mm . verkkokauppaan ja MaaS -yhteistyöhön sopiviksi.
Matkakorttien lataus internetissä otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana.

Sähköisessä asiakaspalvelussa painopiste on HSL:n kanta-asiakasohjelman
kehittämisessä ja mobiilipalveluissa . HSL:n tavoitteena on kasvattaa
sähköisiin palveluihin rekisteröityneiden asiakkaiden määrä useaan sataan
tuhanteen vuoteen 2018 mennessä.

Linjastoa kehitetään keskittämällä tarjontaa vahvoille reiteille sekä bussi- että
raideliikenteessä runkolinjastrategian mukaisesti . HSL osallistuu pikaraitiotie
Raide-Jokerin rakennussuunnittelun ja rakentamisen ohjaamiseen.
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Suunnitelmakaudella tapahtuvalle junaliikenteen kilpailuttamiseen
valmistautumiselle saatiin lisäaikaa VR:n kanssa vuonna 2016 solmitun
suorahankintasopimuksen myötä.

HKL:n kanssa neuvotellaan lauttasopimuksen jatkosta tai lauttaliikenteen
kilpailuttamisesta. Nykyinen lauttasopimus päättyy vuonna 2017.

Vuonna 2015 käyttöön otettu Kehärata sekä loppuvuonna 2016 käyttöön
otettava Länsimetro kasvattavat TTS-kaudella joukkoliikenteen
käyttäjämääriä . Vaikutusarvioiden mukaan Länsimetro liityntälinjastoineen
kasvattaa joukkoliikenteen kulkutapaosuutta seudulla 1,1 prosenttiyksikköä ja
houkuttelee joukkoliikenteeseen arkipäivisin runsaat 11 000 uutta
matkustajaa . Heistä kaksi kolmasosaa siirtyy henkilöautoista ja loput kevyestä
liikenteestä.

HSL:n bussiliikenteen hankinnoissa suositaan tarjousvertailussa sekä
haitallisia lähipäästäjä että C02-kuormitusta vähentäviä ratkaisuja.
Tavoitteena on tuottaa tehokkaita ja laadukkaita liikennepalveluja
minimoimalla sekä kustannukset että ympäristövaikutukset. Erillisiä päästöjen
vähennystoimenpiteitä edistävän ympäristöbonuksen määrää kasvatetaan
asteittain saavutettujen tulosten mukaisesti . Vuonna 2017
ympäristöbonukseen on varattu 1 700 000 euroa.

HSL osallistuu suunnitelmakaudella eBusSystems -hankkeeseen, jossa
kehitetään sähkäbussijärjestelmää. Keskeinen edellytys täyssähkäisen
bussiliikenteen yleistymiselle on tarkoituksenmukaisen latausinfrastruktuurin
määrittely ja toteutus. HSL on hankinut leasing -sopimuksella vuosien 2015
/2016 aikana 12 sähköbussia kokeilualustaksi . Näin toimimalla päästään
luomaan Suomen ensimmäiset sähköbussijärjestelmät . Tämän hankkeen
(ePELI) yksi osatavoite on tutustuttaa bussioperaattorit sahköbusseihin ja
varmistaa , että operaattorit pystyvät jatkossa tarjoamaan liikennettä
kilpailutettuun sähkäbussiliikenteeseen. Tämä hanke mahdollistaa jatkossa
sähkäbussiliikenteen sisällyttämisen normaalin kilpailutuksen piiriin.

HSL-perussopimuksen mukaisella lippulajitutkimuksella kerätään vuonna
2017 tietoa metromatkustajien kotipaikka- ja matkalippujakaumista kuntien
alijäämän määrittämistä varten. Tutkimus tehdään ennen kaarimallin
käyttöönottoa, kun Länsimetron ensimmäinen vaihe on saatu käyttöön ja
liikenne sen osalta on vakiintunut . Lippulajitutkimusten tarvetta ja mahdollista
uutta tutkimustapaa kaarimallin käyttöönoton jälkeen selvitetään vuoden 2017
aikana. Suurten liikennemuutosten (Kehärata, Länsimetro, Kaarimalli)
ennen -jälkeen - vaikutuksia tutkitaan liikennejärjestelmätason tutkimuksilla:
liikkumistutkimus (HEHA 2018), matkatutkimukset (MATU 2017, 2018 ja
2019) ja Liityntäpysäköintitutkimus 2018. Lisäksi tehdään kaksi
matkanopeus-tutkimusta (2017 ja 2019) sekä päivitetään HLJ-barometri 2017.
Matkatutkimuksen rinnalle kehitetään Reittitutkimus (RETU), jota käytetään
kulkureittien ja joukkoliikenteen vaihtopaikkojen tarkempaan selvittämiseen.

HSL tutkii suunnitelmakaudella säännöllisesti matkustajien
asiakastyytyväisyyttä sekä joukkoliikenteen kaluston laatua . Lisäksi HSL



94' 11HSL OTE PÖYTÄKIRJASTA

11HRT

osallistuu kansainväliseen BEST -tutkimukseen , jossa tutkitaan yhtenäisenä
tavalla Pohjoismaiden pääkaupunkien sekä eräiden Keski -Euroopan
kaupunkien asukkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen.

Suunnitelmakaudella on tavoitteena laajentaa toiminnan rahoituspohjaa
uusien tulo - ja rahoituslähteiden avulla ja näin kasvattaa muiden tulojen
absoluuttista määrää sekä samalla mahdollisuuksien mukaan myös
suhteellista osuutta kaikista toimintatuloista.

Suunnitelmakaudella jatketaan vuonna 2014 hyväksyttyjen HSL:n varsinaisen
strategian sekä henkilöstästrategian jalkautusta.

Merkittävimmät liikenteen palvelutasomuutokset suunnitelmakaudella ovat:

- Koillis-Helsingin linjastomuutos 2017,

- runkolinja 500 Herttoniemi - Munkkivuori aloittaa syksyllä 2018,

- runkolinja 510 Pasila - Tapiola aloittaa vuonna 2019,

- runkolinjaa 560 jatketaan Matinkylään syksyllä 2019,

- runkolinja 570 Mellunmäki - Aviapolis aloittaa syksyllä 2019,

raitioliikenteen linjastosuunnitelman mukaisten muutoksien toteutus
alkaa vuonna 2017 Jätkäsaaren ja Reijolankadun raideyhteyksien
valmistuessa.

Maan hallitus valmistelee maakuntahallinnon uudistamista. Maakuntavaalit
pidetään tammikuussa 2018. Maan hallitus on linjannut maakuntien tehtäviä
5.4.2016. Näiden linjausten kohtien 8 ja 9 mukaan maakuntiin siirretään

8) Alueellinen maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelu (nykyiset ELY-
keskusten ja maakunnan liittojen tehtävät),
9) Joukkoliikenteen alueellinen suunnittelu ja järjestäminen sekä
valtionavustustehtävät samoin kuin yksityisteiden valtionavustustehtävät
(nykyiset ELY-keskusten ja maakunnan liittojen tehtävät).
Tässä yhteydessä ei muuteta kunnille ja niiden yhteistyöelimille
joukkoliikennelain mukaan kuuluvien tehtävien järjestämistä.

Jos nämä linjaukset toteutuvat valmistelussa olevassa lainsäädännössä niin
niiden perusteella HSL:n tehtäviin ei näyttäisi tulevan muutoksia.

HSL:n toimialueen laajentumista koskeva selvitystyö on käynnissä Tuusulan
kunnan kanssa , minkä lisäksi Siuntion kunnan kanssa tehty määräaikainen
sopimus Y -junan liikennöinnistä saattaa johtaa jäsenyysneuvotteluihin ja
Siuntion jäsenyyteen HSL:ssä.

Taloussuunnitelma
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Toimintatu/ot

HSL:n toimintatulot vuonna 2017 ovat yhteensä 702,4 milj. euroa. Kasvu
edellisvuoden ennusteeseen verrattuna on 52,8 milj. euroa (8,1 %).
Toimintatulojen arvioidaan olevat 710,2 milj. euroa vuonna 2018 ja 713,3 milj.
euroa vuonna 2019.

Lipputulot

Lipputuloarviot perustuvat neljän kuukauden toteutuman perusteella tehtyyn
lipputuloennusteeseen sekä esitettyihin hinnankorotuksiin ja hintajoustoon.
Lipputulojen arvioidaan olevan vuonna 2016 ilman ALV:ia yhteensä 324,6 milj.
euroa ja 344,0 milj. euroa vuonna 2017. Kasvu edellisvuoden ennusteeseen
on 6,0 %. Lipputulot muodostavat 49,0 % HSL:n toimintatuloista.

Taloussuunnitelmassa kuntien sisäisten lippujen hinnat ovat yhtenäiset.
Keskimääräiset korotukset ovat ensuuruiset , koska myytyjen lippujen
lippulajijakautuma vaihtelee alueittain. Vuodesta 2016 vuoteen 2017
matkustajamäärän arvioidaan kasvavan keskimäärin noin 2 ,0 %. Lippujen
myyntiennuste 2017-2019 perustuu lipunmyyntiin vaikuttavan
matkustajamäärän kasvuun vastaavasti keskimäärin noin yhdellä prosentilla
vuosittain.

Lippujen hintoja esitetään korotettavaksi vuonna 2017 keskimäärin 5,5 %.
Sisäisiin lippuihin esitetään keskimäärin 6,1 %:n korotusta ja seutulippuihin
keskimäärin 4,7 %:n korotusta. Lippujen hintojen korotusesitys johtuu pääosin
kasvaneista Länsimetron käyttöönoton sekä muun metroliikenteen
(metrova-rikon laajennus , kulunvalvontalaitteisto ) aiheuttamista
infrakustannuksista. Osaltaan kustannuksia kasvattaa myös em. syistä
johtuva metro- ja junaliikenteen operointikustannusten kasvu.
Yleiskustannusten puolella suurin kasvu johtuu LIJ-järjestelmän käyttöönoton
(vaikutus poistoihin ) sekä sen ja nykyisen matkakorttijärjestelmän
siirtymäajalla yhtäaikaisen ylläpidon aiheuttamasta ICT- ja tietoliikennekulujen
kasvusta.

Vuonna 2017 korotukset kohdistuvat kerta -, kausi- ja arvolippuihin . Kuntien
sisäisten kausilippujen hintaa korotetaan enemmän kuin seutukausilippujen
hintaa , jotta sisäisten ja seutulippujen korkea hintaporras pienenisi.
Arvolippujen hintoja korotetaan keskimäärin 5,1 %, kertalippujen hintoja
keski-määrin 8,9 %.

Kaikkien kuntien sisäisten maksualueiden lippujen hinnat ovat yhtenäiset.
Ennakkoon myytävät kerta -liput ovat 10 % halvempia kuin kuljettajalta ostetut
liput. Ennakkoon myytäviä lippuja ovat mobiilikertaliput, tekstiviestilippu ja
automaatista ostetut kertaliput.

Lipputulojen arvioidaan olevan 347,4 milj. euroa vuonna 2018 ja 350,9 milj.
euroa vuonna 2019.

TTS-esityksessä vuonna 2017 kuntien subventioasteen ilman edellisten
vuosien yli-/alijäämiä on kes -kimäärin 50,6 %. Kuntien HSL-ajan
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keskimääräinen subventiotaso pysyy kuitenkin alle 50 %:ssa (49,2 %), vaikka
se vuoden 2017 osalta ylittyykin hieman (50,6 %). Jos kuntien maksama
keskimääräinen subventioaste halutaan edelleen pitää vuositasolla 50 %:ssa,
tulisi lipputuloja vuonna 2017 kerätä lisää noin 4,5 milj. euroa. Tämä merkitsisi
vuonna 2017 keskimäärin noin 10,0 %:n korotusta vuodelle 2017 ehdotetun
keskimääräisen 5,5 %:in korotuksen sijaan

Vyöhykkeisiin perustuva tariffijärjestelmä tulee käyttöön aikaisintaan
elokuussa vuonna 2017. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa
suunnitelmakauden lipputulot on arvioitu nykyisen tariffijärjestelmän
pe-rusteella.

Korttimaksuja arvioidaan kertyvän vuonna 2016 0,7 milj. euroa ja
korttimaksuista kertyvien tulojen kasvavan hieman vuonna 2017 ja olevan
silloin 0,8 milj. euroa.

Kuntaosuudet

Ne menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla, jäsenkunnat
maksavat HSL:IIe kuntaosuuksina. Kuntaosuudet muodostuvat
operointikustannusten, yleiskustannusten ja joukkoliikenneinfran
kuntaosuuksista.

Kuntaosuudet ovat talousarviossa 2017 yhteensä 342,8 milj. euroa ja
kuntaosuudet muodostavat 48,8 % HSL:n toimintatuloista.

Suurten kaupunkien joukkoliikennetuki

Valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuen vuosittaiseksi määräksi on
arvioitu 4,7 milj. euroa vuosina 2017-2019. Tuki on kohdistettu jäsenkunnille
asukaslukujen suhteessa. Vuonna 2014 suurten kaupunkien
joukkoliikennetukea saatiin vielä 6,1 milj. euroa. Muita tukia ja avustuksia
arvioidaan saatavan 1,4 milj. euroa.

Tarkastusmaksutuloja arvioidaan vuonna 2017 kertyvän 5,0 milj. euroa,
joista kirjataan luottotappio-ta ja luottotappiovarauksia yhteensä noin 2,5 milj.
euroa. Tarkastusmaksun määrä voi olla 40 kertaa alin yleinen kertalipun hinta.
Tarkastusmaksu on ollut vuo-desta 2007 alkaen 80 euroa. Vuonna 2017
tarkastusmaksua esitetään korotettavaksi 100 euroon.

Matkalippujen tarkastustoiminnassa otetaan huomioon siirtyminen uuteen
lippu- ja informaatiojärjestelmään sekä taksa- ja lippujärjestelmään.
Toiminnan painopiste on asiakkaiden opastamisessa uuden järjestelmän
käyttöönottoon. Tämän vuoksi tarkastusmaksutuloja arvioidaan kertyvän noin
25 % normaalitasoa vähemmän vuosina 2017-2019.

Vuokratuloja liikennöitsijäiltä laskutettavista taukotilojen, matkakorttilaitteiden
ja sähköbussien vuokrista arvioidaan saatavan 2,3 milj. euroa.

Toimintamenot
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HSL:n toimintamenot vuonna 2017 ovat yhteensä 696,2 milj . euroa.
Toimintamenot kasvavat vuoden 2016 ennusteesta 52,5 milj . euroa (8,1 %).
Vuonna 2018 toimintamenojen arvioidaan olevat 702 ,0 milj. euroa ja 706,9
milj. euroa vuonna 2019.

Henkilöstökulut Henkilöstömenot ovat 20,6 milj. euroa, joka on 3,0 %
toimintamenoista. Palkat ja palkkiot ovat yhteensä 16,5 milj. euroa.
Eläkemenoihin ja muihin sivukuluihin on varattu yhteensä 4,1 milj. euroa.
Henkilöstömenot eivät sisällä varausta mahdollisen tulospalkkion
maksamiseen.

Palveluiden ostot

Palveluiden ostomenot vuonna 2017 ovat yhteensä 665,7 milj. euroa, 95,6 %
HSL:n toimintamenoista.

Joukkoliikenteen operointikustannukset

Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat 495 ,9 milj. euroa , 71,2 % HSL:n
toimintamenoista . Kuntaosuuksissa joukkoliikenteen operointikustannuksiin
sisältyy lisäksi sähköbussien hankinnan nettokustannuksia 0,8 milj. euroa.

Joukkoliikenteen kustannustason arvioidaan nousevan keskimäärin 1,2 %
edellisvuoden tasosta.

Bussiliikenteen menot vuonna 2017 ovat yhteensä 307,1 milj. euroa (sis.
sähköbussien hankinnan nettokustannuksia 0,8 milj. euroa ). Bussiliikenteen
menot sisältävät 1,7 milj. euron ympäristäbonusvarauksen . Vuonna 2017
bussiliikenteen kustannustason arvioidaan nousevan 1,8 %. Vuonna 2017
bussiliikenteen kustannuksia alentaa Länsimetro ja sen myötä liityntäliikenne
metroasemille.

Vuonna 2018 bussiliikenteen menoiksi yhteensä arvioidaan 311,4 milj. euroa
ja 313,4 milj. euroa vuonna 2019.

Junaliikenteen kustannusten arvioidaan vuonna 2017 olevan yhteensä 88,7
milj. euroa ml . Junakalustoyhtiön vuokrat Sm5 -kalustosta . Vuonna 2017
junaliikenteen kustannustason arvioidaan nousevan 1,15 %. Vuonna 2018
junaliikenteen kustannuksiksi arvioidaan 87,6 milj. euroa sekä vuonna 2019
89,5 milj . euroa.

Raitioliikenteen kustannusten arvioidaan vuonna 2017 olevan 54,1 milj. euroa.
Raitioliikenteessä kustannustason muutokseksi on arvioitu -0,14 %.
Kustannuksiksi arvioidaan 57 ,3 milj. euroa vuonna 2018 ja 58 ,6 milj. euroa
vuonna 2019 . Vuonna 2017 kustannukset nousevat uuden kaluston
pääoma -kustannusten johdosta . Uusia Artic-raitiovaunuja on toimitettu 32
kappaletta vuoden 2017 loppuun mennessä. Artic-raitiovaunuja on tilattu
kaikkiaan 40.

Metroliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 42,7 milj. euroa vuonna 2017.
Metroliikenteessä kustannustason muutokseksi on arvioitu -0,96 %. Vuonna
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2018 kustannuksiksi arvioidaan 43,0 milj. euroa ja 43,0 milj. euroa vuonna
2019. Vuonna 2017 kustannukset nousevat uuden metrokaluston ja
Länsimetron myötä. Metron viikonloppuöiden yöliikennekokeilu lopetettiin
vuonna 2014. Taloussuunnitelma ei sisällä yöliikenteen kustannuksia vuosina
2017-2019.

Lauttaliikenteen kustannusten arvioidaan vuonna 2017 olevan 4,1 milj. euroa
ja pysyvän samalla tasolla suunnitelmavuosina 2018-2019. Lauttaliikenteessä
kustannustason nousuksi on arvioitu 1,1 %.

Muut palvelujen ostomenot

Muiden kuin operointipalvelujen ja infrapalvelujen ostoihin käytetään 34,2 milj.
euroa vuonna 2017. Muihin palvelujen ostoon käytetään 33,0 milj. euroa
vuonna 2018 ja 32,0 milj. euroa vuonna 2019.

Vuosina 2017-2018 lisäkustannuksia aiheuttaa LIJ-hankkeen valmistuminen
ja uuden sekä vanhan matkalippujärjestelmän rinnakkaiskäyttö.
ICT-kustannuksia kasvattavat lisäksi siirtymäajalla LIJ-hankkeen mukanaan
tuomat uudet palvelut ja erityisesti informaatiojärjestelmien kehittäminen.
TTS-kaudella jälleenmyyjille maksettavien lipunmyyntipalkkioiden oletetaan

lipunmyynnin itsepalvelukanavia on otettu käyttöön.

Joukkoliikenteen infrakorvaukset

Kunnille joukkoliikenteen infrasta maksettava käyttökorvaus vuonna 2017 on
135,6 milj. euroa. Inframenot sisältävät kustannukset Helsingiltä 85,2 milj.
euroa, Espoolta 39,4 milj. euroa, Vantaalta 10,9 milj. euroa, Keravalta 0,07
milj. euroa sekä Kirkkonummelta 0,03 milj. euroa.

Inframenoihin sisältyy 50 % pääoman poistoista ja koroista sekä hallinto- ja
ylläpitokulut täysimääräisinä. Pääomakorvauksen laskentaperusteena on
ennen vuotta 2010 käyttöönotetun infran osalta käytetty omaisuuden
tarkistettua käypää arvoa. Uuden infran osalta laskentaperusteena on
hankintahinta, johon on lisätty 5 % rakennusaikainen korko. Pääomalle
laskettavan koron osalta on laskennallisena korkona käytetty infrasopimuksen
mukaista viittä prosenttia. Korkojen osuus infrakustannuksista on 44,3 milj.
euroa vuonna 2017.

HSL:n ja sen jäsenkuntien välinen sopimus joukkoliikenneinfran kustannusten
korvaamisesta on ollut voimassa vuodesta 2010 . Sopimuksen 8.2. -kohdan
mukaan vuonna 2012 tai sen jälkeen käyttöön otettavien , merkittävien
joukkoliikenneinvestointien aiheuttamien infrakulujen kohdistamisesta
sovitaan kokonaan erikseen . Tällaisia uusia , merkittäviä
joukkoliikenneinvestointeja ovat ainakin Länsimetro ja Kehärata. Talous- ja
toimintasuunnitelmassa infrakustannusten jaossa on sovellettu Kehäradan ja
Länsimetron osalta 27 .5.2015 hyväksytyn sopimuksen periaatteita . Vantaan
infrasopimuksen mukai-sesti on Kehäradan käyttöönoton aiheuttamasta
kertaseutulipputulojen kasvusta kohdistettu Vantaalle suoraan 3,0 milj. euroa
vuonna 2017.
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Vuonna 2018 infrakuluja arvioidaan maksettavan yhteensä 135,8 milj. euroa
ja vuonna 2019 yhteensä 137,0 milj. euroa.

Aineisiin , tarvikkeisiin ja tavaroihin on vuodelle 2017 varattu 1,1 milj.
euroa. Varaus on 0,7 milj. euroa edellisvuoden ennustetta pienempi, koska
uusien matkakorttien hankinta on ajoitettu vuoteen 2016. Vuoden 2018 varaus
on 1,0 milj. euroa ja vuoden 2019 varaus 1,0 milj. euroa.

Vuokramenot vuonna 2017 ovat 5,3 milj. euroa. Vuokramenot sisältävät
HSL:n toimitilojen vuokrakustannusten lisäksi sähköbusseista maksettavia
leasingvuokria 1,5 milj. euroa, kuljettajien sosiaalitiloista maksettavia vuokria
2,1 milj. euroa sekä VR:IIe maksettavia vuokria matkakorttilaitteista 0,2 milj.
euroa. Vuoden 2018 varaus on 5,4 milj. euroa ja vuoden 2019 varaus 4,8
milj. euroa.

Muut menot vuonna 2017 ovat 3,1 milj. euroa. Muihin menoihin sisältyvät
tarkastusmaksujen luottotappiot ja luottotappiovaraukset, joita arvioidaan
kirjattavan vuosittain yhteensä 2,5 milj. euroa. Vuodelle 2018-2019 varaus
muihin menoihin on 3,5 milj. euroa molemmille vuosille.

Toimintakatteen vuonna 2017 arvioidaan olevan 6,2 milj. euroa ylijäämäinen
ja se riittää kattamaan rahoitusmenot, joita arvioidaan olevan 0,2 milj. euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut
HSL rahoittaa investointinsa tarvittaessa lainanotolla rahoituslaitoksilta. HSL
on toistaiseksi ollut velaton eikä talousarviolainaa tarvinne nostaa myöskään
vuonna 2016.

Uusiin investointeihin on budjetoitu vuodelle 2017 varaus talousarviolainaan
20,0 milj. euroa, 10 milj. euroa vuodelle 2018 ja 5 milj. euroa vuodelle 2019,
jolloin lainakanta vuoden 2019 lopussa olisi noin 31,0 milj. euroa.
Lainakorkona laskennassa on käytetty 1,5 %.

Rahoituskuluihin kirjataan myös jäsenkunnille maksettavat ylijäämien korot ja
rahoitustuloihin vastaavasti alijäämistä perittävät korkotulot.

Rahoituksen nettomenojen vuonna 2017 arvioidaan olevan 0,2 milj. euroa ja
kasvavan vuosina 2018 ja 2019 siten, että varaus on 0,5 milj. euroa vuodelle
2018 ja 0,5 milj. euroa vuodelle 2019.

Vuosikate rahoituserien jälkeen on 6,0 milj. euroa ylijäämäinen, eikä se riitä
kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja.

Suunnitelmapoistot vuonna 2017 ovat 20,2 milj. euroa ja ne kasvavat
edellisvuoden ennusteeseen verrattuna 10,2 milj. eurolla (102,4 %).
Suunnitelmapoistot kasvat, kun LIJ-hanke valmistuu ja uusitut ohjelmistot ja
laitteet ovat kokonaisuudessaan käytössä vuoden 2017 alusta lähtien. Varaus
poistoihin on 21,9 milj. euroa vuodelle 2018 ja 20,0 milj. euroa vuodelle 2019.
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Tilikauden 2017 alijäämäksi arvioidaan 14,2 milj. euroa ja se voidaan kattaa
edellisvuosien ylijäämästä.

Investoinnit

HSL:n investointimenot ovat 18,9 milj. euroa vuonna 2017, 8,7 milj. euroa
vuonna 2018 ja 5,6 milj . euroa vuonna 2019.

Suunnitelmakauden merkittävin investointi on LIJ-hanke, jonka valmistuminen
ajoittuu suunnitelma -kauden alkuun . LIJ-hankkeen investointeihin on
budjetoitu käytettäväksi suunnitelmakaudella 2017-2019 vielä noin 13,5 milj.
euroa . Maarärahavaraus on 10 ,6 milj. euroa vuodelle 2017, 2,8 milj. euroa
vuodelle 2018 ja 0,1 milj . euroa vuodelle 2019.

Matkustajainformaatiolaitteisiin ja -järjestelmiin (mm. Uusi reittiopas &
Digitransit , sähköiset TFT- ja patterinäytöt) on varattu suunnitelmakaudelle
7,1 milj. euroa , josta 2 ,8 milj. euroa vuodelle 2017, 2,2 milj. euroa vuodelle
2018 ja 2,1 milj. euroa vuodelle 2019.

Toimiala-IT:n kehityshankkeisiin on varattu suunnitelmakaudelle 3,6 milj.
euroa. Merkittävimpiä yksittäisiä kehittämishankkeita ovat
joukkoliikennerekisterin (JORE) kehittäminen, johon on varattu
suunni-telmakaudella 0,9 milj. euroa ja matkustajalaskentalaitteiden hankinta,
johon on varattu suunnitelmakaudella yhteensä 0,6 milj. euroa sekä
toimiala-IT:n yleinen kehittäminen, johon on varattu 0,8 milj. euroa.

Asiakassovellusten kehittämiseen on varattu suunnitelmakaudelle yhteensä
1,8 milj. euroa, joka sisäl-ää asiakasohjelmaan, CRM-järjestelmään ja
verkkopalveluiden kehittämiseen varatut määrärahat.

Muihin ICT-investointeihin on varattu suunnitelmakaudelle 7,2 milj. euroa.
Muissa investoinneissa on varauduttu suunnitelmakaudella 5,5 milj. eurolla
lippujärjestelmän laitehankintoihin ja kehittämiseen, 1,4 milj. eurolla muihin
IT-investointeihin (mm. talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien
päivittäminen) sekä 0,3 milj. eurolla HSL:n toimitilojen remontointimenoihin.

Ehdotus (SR) Hallitus päättää pyytää Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan
kaupunkeja ja Kirkkonummen ja Sipoon kuntia 31.8.2016 mennessä
antamaan lausuntonsa Helsingin Seudun Liikenne - kuntayhtymän
taloussuunnitelmaehdotuksesta 2017 - 2019. Lausuntoa pyydetään:

a) strategiasuunnitelmasta,

b) liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista,

c) kuntaosuuksien tasosta,

d) lipun hintojen keskimääräisistä muutoksista,

e) tarkastusmaksun korottamisesta,
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g)

h)

kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai alijäämän takaisin
maksamisesta suunnitelmakaudella 2017 - 2019,

ennen kaarimallin hinnoittelun käyttöänottoa tapahtuvasta
kuntaosuuslaskentamallin kehittämisestä ja
valmiudesta järjestää sähköbussien pikalatausasemat.

Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Liite

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustava toiminta- ja
taloussuunnitelma 2017 - 2019

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä HSL:n kirjaamossa 20.6.2016

Todistan pöytäkirjanotteen oikeaksi

Helsingissä 15.6.2016

Pirjo Sailavuo-Asikainen
assistentti
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HSL:N HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ KOSKEVAT MUUTOKSENHAKUGHJEET

Tässä Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän hallituksen pöytäkirjassa olevaan päätökseen tyytymätön saa tehdä siitä oikai-
suvaatimuksen HSL:n hallitukselle. HSL:n hallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta
kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. HSL:n hallituksen tekemästä hankintapäätöksestä voidaan tehdä hankinta-
oikaisu HSL:n hallitukselle tai valitus markkinaoikeuteen.

Valitusviranomainen antaa tiedon valituksesta mahdollisesti perimistään maksuista.

ASIANOSAINEN JA JÄSENET

Näissä muutoksenhakuohjeissa tarkoitetaan asianosaisella sitä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). HSL:n jäsenkunnalla tarkoitetaan Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Kera-
van, Vantaan kaupunkia tai Kirkkonummen taikka Sipoon kuntaa (HSL:n jäsenkuntia). Näiden jäsenellä tarkoitetaan kuntalain
(410/2015) 3 §:n mukaista henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä (jäsen).

MUUTOKSENHAKU - JA VALITUSKIELLOT

Tämän pöytäkirjan §:ssä olevista päätöksistä, jotka koskevat yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikai-
suvaatimusta eikä kuntalain mukaista kunnallisvalitusta. Kunnallisvalitusta ei saa tehdä myöskään kunnallisen virkaehtoso-
pimuslain (669/1970) 26 §:ssä tarkoitetuista asioista.
Päätöksestä, josta voidaan tehdä oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. Kunnallisvalitus on mahdollinen vasta
oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen.
Tämän pöytäkirjan §:ssä olevista hankintapäätäksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, jos muutoksenhaun perusteena oleva
asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylu-
paa hankintalain 86 §:n mukaisesti.

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen tyytymätön saa tehdä siitä oikaisuvaatimuksen HSL:n hallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä HSL:n jäsenkunta sekä tämän jäsen.

jänkoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan luke-
matta . Jos määräajan viime ne jvä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä , jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa oikaisu-
vaatimuksen tehdä ensimmäis nä arkipäivänä sen jälkeen . Myöhästynyttä oikaisuvaatimusta ei oteta tutkittavaksi.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on lähetetty asianosai-
selle tiedoksi saantitodistuksin, taikka tiedoksiantotodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedok-
si henkilökohtaisesti. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, ellei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. HSL:n jäsenkunnan tai tämän jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös
on asetettu yleisesti nähtäville HSL:n kirjaamossa.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä päätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen
oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas-
taanottajalle myöhemmin.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Siitä on käytävä ilmi, mihin päätökseen se on kohdistettu sekä oikaisuvaatimuksen teki-
jän vaatimus perusteluineen. Oikaisuvaatimus on sen tekijän tai tämän valtuuttaman asiamiehen allekirjoitettava. Jos ainoas-
taan asiamies on allekirjoittanut oikaisuvaatimuksen, on siinä mainittava asiamiehen ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijälle on annettu päätös tiedoksi saantitodistuksin tai henkilökohtaisesti, on oikaisuvaatimukseen lii-
tettävä todistus tiedoksisaantipäivästä (tiedoksisaanti- tai tiedoksiantotodistus).

Oikaisuvaatimus on osoitettava Helsingin seudun - kuntayhtymän hallitukselle ja toimitettava virka -aikana henkilökohtaisesti tai
lähetin välityksellä HSL:n kirjaamoon , osoite Opastinsilta 6 Aa, 00520 Helsinki.
Lähettäjän omalla vastuulla voi oikaisuvaatimuksen myös lähettää postitse osoitteella HSL, kirjaamo , PL 100, 00077 HSL taikka
sähköpostitse osoitteeseen hsl hsl .fi. Asiakirjat on toimitettava niin ajoissa , että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimuksen
tekemiselle varatun määräajan päättymistä.

VALITUSOSOITUS
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Kuntalain mukaisen kunnallisvalituksen Helsingin hallinto -oikeudelle saa tehdä sillä perusteella , että päätös on syntynyt
virheellisessä järjestyksessä , päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muutoin lainvastainen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä oikaisuvaatimusta koskevasta päätöksestä se, joka on tehnyt asiassa oikaisuvaatimuksen. Jos
päätöstä on oikaisuvaatimuksen johdosta muutettu , saa kunnallisvalituksen tehdä muukin päätöksen asianosainen taikka HSL:n
jäsenkunta tai tämän jäsen.

Kunnallisvalitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan
lukematta . Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä , saa va-
lituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistukseen merkittynä päivänä , jos päätös on lähetetty asianosai-
selle tiedoksi saantitodistuksin , taikka tiedoksiantotodistukseen merkittynä päivänä , jos päätös on annettu asianosaiselle tiedok-
si henkilökohtaisesti . Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä , seitsemän (7) päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä.

HSL:n jäsenkunnan tai tämän jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä , jona päätös on asetettu yleisesti
nähtäville HSL:n kirjaamossa.

Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti . Valituskirjelmässä on ilmoitettava valituksen tekijän nimi, ammatti , asuinkunta ja posti-
osoite ; päätös , johon haetaan muutosta , alkuperäisenä tai jäljennöksenä; miltä osin päätöksestä valitetaan ; muutos , joka pää-
tökseen vaaditaan tehtäväksi ; sekä muutosvaatimuksen perustelut.

Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava . Muun kuin valittajan allekirjoittamassa valitus-
kirjelmässä on mainittava tämän kotikunta , postiosoite ja muut yhteystiedot.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös , josta valitetaan , alkuperäisenä tai jäljennöksenä , sekä todistus valitusajan alkamisesta
(tiedoksisaanti - tai tiedoksiantotodistus ). Päytäkirjaotteen voi tilata HSL:n kirjaamosta (puh. (09) 47664444).

Valituskirjelmä on osoitettava Helsingin hallinto -oikeudelle ja sen voi toimittaa hallinto-oikeuden kansliaan henkilökohtaisesti,
asiamiestä käyttäen , lähetin välityksellä , postitse , telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viran-
omaistoiminnassa (13/2003) säädetään . Valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päi-
vänä ennen hallinto -oikeuden kanslian aukioloajan päättymistä.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Helsingin hallinto -oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puhelinvaihde 02956 42000
fax. 029 5642079
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

OIKAISUGHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA -ASIASSA

1 Oikaisuohje
Hankintapäätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen vol tehdä hankintalain
80-83 §:n mukaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitukselle kirjallisen hankintaoikaisun . Hankintaoikaisua sovelle-
taan myös sellaiseen hankintayksikön päätökseen , johon ei muutoin sovelleta vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelu-
jen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annettua lakia (349/2007).

Hankintaoikaisu on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä tai
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä , jolloin pää-
töksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että
viestiä voidaan käsitellä . Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää , jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta , jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas-
taanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle , vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä
päivänä sen lähettämisestä , jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin . Käytettäessä todisteellista tiedoksiantota-
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paa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkit-
tynä aikana.

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen . Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi . Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat , joihin vaatimuksen tekijä vetoaa , jolleivät
ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Hankintaoikaisu osoitetaan Helsingin seudun -kuntayhtymän hallitukselle ja toimitetaan virka-aikana henkilökohtaisesti tai lähe-
tin välityksellä HSL:n kirjaamoon , osoite : Opastinsilta 6 Aa, Helsinki . Lähettäjän omalla vastuulla voi oikaisuvaatimuksen myös
lähettää postitse osoitteella HSL , kirjaamo , PL 100, 00077 HSL taikka sähköpostitse osoitteeseen hsl hsl.fi. Asiakirjat on toimi-
tettava niin ajoissa , että ne ehtivät perille ennen hankintaoikaisun tekemiselle varatun määräajan päättymistä.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan , jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla
hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho , jota asia koskee , voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltä-
väksi tekemällä valituksen , mikäli päätökseen sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien
yksiköiden hankinnoista annettua lakia (349/2007).

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä
valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista , jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankin-
talain 78 § :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja
on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteelli-
nen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä , jolloin pää-
töksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että
viestiä voidaan käsitellä . Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää , jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta , jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas-
taanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle , vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä
päivänä sen lähettämisestä , jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin . Käytettäessä todisteellista tiedoksiantota-
paa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkit-
tynä aikana.

Valituksessa on ilmoitettava hankinta -asia, jota valitus koskee , sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet . Puitejärjestelyyn
perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä , minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asia-
miehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö , valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta . Lisäksi on il-
moitettava postiosoite ja puhelinnumero , joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa . Valittajan, laillisen edus-
tajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös , johon haetaan muutosta , sekä todistus siitä , minä päivänä pää-
tös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta . Valitukseen on liitettävä asiakirjat , joihin valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi . Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja , kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä sääde-
tään.

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden
virka -ajan päättymistä . Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti , asiamiestä käyttäen , lähetin välityksellä , postitse, te-
lekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään . Jos vireille-
panon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä , vapunpäivä , joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai , saa asiakirjat toi-
mittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
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Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta -asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava Helsingin seudun liikenne -kuntayhty-
mälle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava HSL:IIe viimeistään silloin, kun hankintaa
koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen . Ilmoitus on toimitettava kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 5643300
fax 029 56 43314, sähköposti : markkinaoikeus @oikeus.fi
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