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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi pääkaupunki-
seudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koske-
vasta yhteistoiminnasta sekä jätelain 3 §:n ja joukkolii-
kenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n muut-
tamisesta  

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja 
joukkoliikennettä koskevasta yhteistoimin-
nasta. Nykyinen pääkaupunkiseudun yhteis-
työvaltuuskunnasta annettu laki kumottaisiin. 
Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi jätelakia ja 
joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annettua 
lakia.  

Lailla säädettäisiin pääkaupunkiseudun nel-
jälle kunnalle eli Espoon, Helsingin, Kauni-
aisten ja Vantaan kaupungille velvoite hoitaa 
yhteistoiminnassa jätehuolto sekä alueen 
joukkoliikenteen suunnitteluun ja palvelujen 
hankkiminen. Tehtäviä hoitaisi kaksi erillistä 
kuntayhtymää.   

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta 
jatkaisi toimintaansa vuoden 2009 loppuun 
saakka. Sen omaisuus jaettaisiin Espoon, 
Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan pääoma-
osuuksiksi kuntayhtymässä siinä suhteessa, 
kun kunnat ovat vastanneet Pääkaupunkiseu-
dun yhteistyövaltuuskunnan varoista ja ve-

loista, jolleivät kunnat kuntayhtymän perus-
sopimuksessa toisin sovi.  

Lakiin otettavalla siirtymäsäännöksellä 
vastaanottavat kuntayhtymät vapautettaisiin 
velvollisuudesta suorittaa varainsiirtoveroa 
niille siirtyvistä, Pääkaupunkiseudun yhteis-
työvaltuuskunnan käytössä olevan kiinteistö-
osakeyhtiön osakkeista samoin kuin muista 
osakkeista. 

Jätelakia ja joukkoliikenteen tarkastusmak-
susta annettua lakia muutettaisiin korvaamal-
la viittaukset Pääkaupunkiseudun yhteistyö-
valtuuskuntaan viittauksella asianomaiseen 
tehtävää hoitavaan kuntayhtymään. 

Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuol-
toa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteis-
toiminnasta on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian syksyllä 2009 kuiten-
kin siten, että muita säännöksiä kuin loppu-
selvityksen laatimista koskevaa säännöstä 
sovelletaan vuoden 2010 alusta. Muut lait on 
tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2010 
alusta.  

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la  

1.1 YTV:tä koskeva lainsäädäntö ja käy-
täntö 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskun-
nasta (jäljempänä YTV) säädetään Pääkau-
punkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta anne-
tussa laissa (1269/1996).  Lisäksi viittauksia 
YTV:n asemaan on useassa laissa muun mu-
assa jätelaissa (1072/1993), luvanvaraisesta 
henkilöliikenteestä tiellä annetussa laissa 
(343/1991), joukkoliikenteen tarkastusmak-
susta annetussa laissa (469/1979) ja arvon-
lisäverolaissa (1501/1993). 

YTV on lakiin perustuva julkisoikeudelli-
nen oikeushenkilö, jonka jäseniä ovat lain 
perusteella Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja 
Vantaan kaupungit (pääkaupunkiseudun 
kunnat) ja joka on perustettu hoitamaan pää-
kaupunkiseudun kuntien yhteisiä asioita.    

 
 

YTV:n toimielimet ja kuntien pääomaosuu-
det 
 

YTV:ssä ylintä päätösvaltaa käyttää seutu-
kokous. Seutukokouksessa on Helsingillä 11, 
Espoolla ja Vantaalla kummallakin viisi sekä 
Kauniaisilla yksi kunnan valitsema edustaja. 
Seutukokousedustajan esteellisyydestä ja 
seutukokouksen julkisuudesta on voimassa, 
mitä valtuutetun esteellisyydestä ja kunnan-
valtuuston kokouksen julkisuudesta sääde-
tään kuntalain 52 §:n 1 momentissa ja 57 §:n 
1 momentissa. 

Seutukokouksen tehtävänä on: 
1. hyväksyä talousarvio ja taloussuunni-

telma; 
2. hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuu-

vapaudesta; 
3. valita jäsenet yhteistyövaltuuskunnan 

toimielimiin, ellei laissa toisin säädetä; 
4. valita tilintarkastaja; 
5. hyväksyä johtosäännöt; sekä 
6. päättää muista tämän lain mukaan seutu-

kokoukselle kuuluvista tehtävistä. 
Seutukokousedustajat valitaan erikseen jo-

kaista kokousta varten. Jäsenkaupunkien joh-
tosääntöjen mukaan kaupunginhallitukset va-

litsevat seutukokousedustajat. Seutukokouk-
sia on vuodessa vähintään kaksi. 

YTV:n muut toimielimet ovat 14-jäseninen 
hallitus ja 5-jäseninen tarkastuslautakunta. 
YTV:tä johtaa yhteistyöjohtaja, josta on so-
veltuvin osin voimassa, mitä kuntalaissa sää-
detään kunnanjohtajasta. Yhteistyövaltuus-
kunnan muusta henkilöstöstä on voimassa, 
mitä säädetään kuntien viranhaltijoista ja 
työntekijöistä. 

Lain mukaan jäsenkunnat maksavat yhteis-
työvaltuuskunnan eri tehtävistä aiheutuvat 
kulut palvelujen käytön mukaisesti. Muista 
kuin palvelujen käytöstä aiheutuvista kuluista 
Helsingin kaupungin osuus on puolet ja mui-
den jäsenkuntien osuus on yhteensä puolet 
jakautuen asianomaisen vuoden tammikuun 1 
päivän mukaisen kuntien asukkaiden luku-
määrän suhteessa. Kunkin kunnan osuus on 
kuitenkin vähintään kolme prosenttia. Jäsen-
kuntien osuudet yhteistyövaltuuskunnan va-
roihin ja velkoihin määräytyvät edellä maini-
tulla tavalla viideltä edelliseltä vuodelta las-
kettujen suhteiden mukaan. 

YTV ei ole kuntalain mukainen kuntayh-
tymä ja siihen sovelletaan kuntayhtymää 
koskevia kuntalain säännöksiä vain osittain.  
YTV:hen sovelletaan lain viittaussäännöksen 
mukaan, mitä säädetään kuntalain 14 §:ssä 
(toimivallan siirto), 16 §:n 1 momentissa 
(johtosäännöt), 17 §:ssä (kunnan toimieli-
met), 18 §:n 2—5 momentissa (toimielimen 
kokoonpano), 19 §:n 1 momentissa (jäsenten 
toimikausi), 20—25 §:ssä (puheenjohtaja, 
erottaminen, tilapäinen valiokunta, kunnan-
hallitus, kunnanjohtaja, kunnanjohtajan irti-
sanominen), 27—29 §:ssä (osallistumismah-
dollisuudet, aloiteoikeus ja tiedottaminen), 
32 §:ssä (luottamushenkilöt), 33 §:ssä (vaali-
kelpoisuus) ja 37—43 §:ssä (vaalikelpoisuu-
den menettäminen, kieltäytyminen ja ero, 
virheellinen menettely luottamustoimessa, ri-
kollinen menettely, palkkiot ja korvaukset, 
tietojensaanti), 44—52 §:ssä (henkilöstö, hal-
lintosääntö, otto-oikeus, esteellisyys), 
57 §:ssä (kokouksen julkisuus), 58—62 §:ssä 
(päätöksentekomenettely),  64—65 §:ssä (ta-
lousarvio ja ilmoitukset), 67—75 §:ssä (kir-
janpito, tilinpäätös, hallinnon ja talouden tar-
kastus), 81 §:n 4 momentissa (poliittinen 



 HE 80/2009 vp  
  

 

4 

suhteellisuus), 82 §:n 1 ja 2 momentissa 
(vaalikelpoisuus), 85 §:ssä (pöytäkirjan näh-
tävillepano) ja 11 luvussa (muutoksenhaku) 
säädetään.  

 
 

YTV:n tehtävät 
 

YTV:n tehtävänä on lain 2 §:n mukaan  
1. hoitaa jäsenkuntien jätehuolto ja siihen 

liittyvä toiminta; 
2. järjestää seudullinen joukkoliikenne ja 

hankkia seudulliset liikennepalvelut sekä hoi-
taa muutoinkin joukkoliikennettä koskeva jä-
senkuntien yhteistyö; 

3. laatia pääkaupunkiseudun liikennejärjes-
telmää ja joukkoliikennettä koskevia suunni-
telmia ja edistää niiden täytäntöönpanoa; 

4. hyväksyä pääkaupunkiseudulla noudatet-
tava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjes-
telmä ja seudullisen liikenteen taksat; 

5. huolehtia jäsenkuntien ilmansuojelun 
seuranta-, tutkimus- ja suunnittelu- sekä kou-
lutus- ja valistustehtävistä; sekä 

6. huolehtia pääkaupunkiseudun aluetta ja 
jäsenkuntien yhteisten asioiden hoitamista 
palvelevasta selvitys-, tutkimus-, suunnittelu- 
ja valmistelutyöstä sekä antaa lausuntoja yh-
teistyötä koskevista asioista. 

Joukkoliikenteen tarkastusmaksusta anne-
tun lain mukaan liikenne- ja viestintäministe-
riö on myöntänyt YTV:lle oikeuden periä 
tarkastusmaksun ilman asianmukaista matka-
lippua joukkoliikenteessä matkustavalta. 
YTV hoitaa lisäksi lain mahdollistamalla ta-
valla VR:n kanssa tekemänsä sopimuksen 
perusteella valtakunnallisen junaliikenteen 
tarkastustoiminnan.  

YTV:n jäsenkunnat voivat antaa yhdessä 
YTV:lle uusia tehtäviä, mutta niiden on olta-
va edellä mainittuihin lakisääteisiin tehtäviin 
rinnastuvia tehtäviä. YTV voi sopimuksen 
perusteella ottaa hoidettavakseen muulle 
kunnalle tai kuntayhtymälle kuuluvan lain 
mukaiseen toimialaansa liittyvän tehtävän. 
YTV vastaakin sopimuksen perusteella Kirk-
konummen kunnan jätehuollon järjestämises-
tä sekä osittain joukkoliikenteen järjestämi-
sestä Keravan kaupungin ja Kirkkonummen 
kunnan puolesta. Sopimuksien perusteella 
YTV vastaa lisäksi paikkatietojärjestelmästä, 
liikenneneuvonnasta, matkakortti- ja lippu-

yhteistyöstä, junakalustoyhteistyöstä sekä 
tiedotuksesta, markkinoinnista ja asiakasyh-
teistyöstä.   

Jätehuoltotehtävänsä perusteella YTV vas-
taa pääkaupunkiseudun kuntien puolesta 
asumisessa syntyvästä ja siihen rinnastetta-
vasta julkisessa toiminnassa syntyvän jätteen 
keräämisestä, hyödyntämisestä ja käsittelystä 
siten kuin jätelaissa säädetään. YTV päättää 
myös alueen jätehuoltomääräyksistä sekä 
vahvistaa jätehuollon taksat.  

YTV:llä on jätteen vastaanottoa varten 
Ämmässuon jätekeskus ja kolme jäteasemaa. 
Ämmässuolla läjitetään sekajätettä kaatopai-
kalle, käsitellään biojätettä kompostointilai-
toksessa sekä vastaanotetaan erilaisia hyöty-
jätejakeita. Ämmässuo on ainoa pääkaupun-
kiseudulla käytössä oleva sekajätteen läjityk-
seen käytetty kaatopaikka ja siellä käsitellään 
vuodessa lähes 300 000 tonnia sekajätettä. 
Vuodesta 2014 lähtien poltetaan pääosa seka-
jätteestä Vantaan Energian omistamassa 
arinapolttolaitoksessa, jolla tuotetaan sähköä 
ja kaukolämpöä. Jätteenkuljetuksen järjestä-
minen kilpailutetaan joka viides vuosi erik-
seen jaetuilla alueilla. Lisäksi YTV Jätehuol-
to kerää erilaisia ongelmajätteitä ja sopimus-
perusteisesti tuottajavastuun piirissä olevia 
jätejakeita sekä harjoittaa opastus- ja valis-
tustoimintaa erityisesti jätteen synnyn ehkäi-
semisestä. 

Joukkoliikennetehtävän perusteella YTV 
vastaa seutuliikenteen järjestämisestä. Se kä-
sittää reittien ja aikataulujen suunnittelun se-
kä liikennepalvelujen hankinnan ostamalla 
liikennepalvelut kilpailutetuilta urakoitsijoil-
ta. Seutuliikenne koostuu kuntarajat ylittä-
västä linja-autoliikenteestä ja rautatieliiken-
teestä pääkaupunkiseudulla. Seutuliikentee-
seen kuuluu myös sopimusten perusteella osa 
seudun ulkopuolelta seudulle ulottuvasta lin-
jaliikenteestä (ns. U-liikenne). YTV hankkii 
linja-autoliikennepalvelut hankintalain mu-
kaisesti kilpailuttamalla ostopalveluna ja lä-
hijunapalvelut VR:ltä. Sopimusperusteisesti 
YTV järjestää lisäksi Espoon, Kauniaisten ja 
Vantaan sisäisen joukkoliikenteen sekä osan 
Keravan ja Kirkkonummen joukkoliikentees-
tä. 

Vuonna 2007 YTV:n joukkoliikennettä 
koskevat toimintatulot olivat 199,5 milj. eu-
roa, josta lipputulojen osuus oli 110,6 milj. 
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euroa ja kuntien maksuosuus yhteensä 83,6 
milj. euroa.   

Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) 
on vastannut Helsingin sisäisen joukkoliiken-
teen järjestämisestä. Se tuottaa itse metro- ja 
raitiovaunupalvelut ja hankkii linja-
autoliikennepalvelut kilpailuttamalla osto-
palveluna.   

YTV huolehtii koko pääkaupunkiseudun 
liikennejärjestelmän ja alueensa joukkolii-
kenteen suunnittelusta. YTV ja sen jäsen-
kunnat vastaavat yhdessä pääkaupunkiseu-
dun joukkoliikenteen pitkän aikavälin strate-
gisesta suunnittelusta. Lisäksi YTV määritte-
lee alueen liikennejärjestelmän kehittämisen 
tavoitteita ja suuntaa liikennepolitiikkaa pi-
demmällä aikavälillä laatimalla pitkän aika-
välin suunnitelmia. YTV laatii myös seudun 
joukkoliikennesuunnitelman, joka on use-
amman vuoden ajanjaksolle ulottuva joukko-
liikenteen palvelutasoa koskeva suunnitelma. 
Sopimuksen perusteella YTV laatii myös Es-
poon ja Vantaan sisäisen joukkoliikenteen 
suunnitelmat. YTV suunnittelee järjestämän-
sä liikenteen reitit ja aikataulut suunnitelmien 
perusteella. 

YTV päättää lain perusteella pääkaupunki-
seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjes-
telmästä sekä seudullisen liikenteen lippujen 
hinnoista. Sopimuksen perusteella YTV päät-
tää myös Espoon, Kauniaisten ja Vantaan si-
säisen liikenteen lippujen hinnoista.   

Helsingin kaupunki päättää Helsingin sisäi-
sen liikenteen lippujen hinnoista.  

YTV seuraa ja tutkii YTV-lain ja ympäris-
tönsuojelulain (86/2000) mukaisesti ilman-
laatua pääkaupunkiseudulla ja sopimuksen 
perusteella myös Uudenmaan ympäristökes-
kuksen alueella. Lisäksi YTV on ottanut so-
pimusperusteisesti hoitaakseen pääkaupunki-
seudun energialaitoksien ja Helsingin sata-
man ympäristölupien edellyttämän ilmanlaa-
dun tarkkailun. YTV tiedottaa päivittäin il-
manlaadusta tiedotusvälineille ja omilla 
verkkosivuillaan. Ilmanlaadun nopeasta 
heikkenemisestä tiedotetaan ilmansuojelun 
varautumistoimia varten viranomaisille. 

Pääkaupunkiseudun aluetta koskevan selvi-
tys-, tutkimus-, suunnittelu- ja valmisteluteh-
tävän perusteella YTV:n painopisteenä on ol-
lut ilmanlaadun seuranta, ilmansuojelu, il-
mastomuutoksen hillintä, asumisen ja maan-

käytön yhteistyön kehittäminen, seudullisen 
perusrekisteriin pohjautuvan tietopalvelun 
kehittäminen ja materiaalivirtojen seuranta. 
Tehtävien hoito on perustunut kuntien kanssa 
tehtyihin sopimuksiin tai kuntien päätöksiin. 
YTV tuottaa muun muassa tietoa seudun 
asumisesta, työpaikkakehityksestä, työ-
paikkaliikenteestä, asuntomarkkinoista ja ra-
kennusmaavarannoista.  
 
Pääkaupunkiseudun kuntien päätökset 
YTV:n toiminnan jakamisesta 
 

Espoo, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan 
kaupungit ovat sopineet osaltaan YTV:n ja-
kamisesta kahdeksi kuntayhtymäksi. YTV:n 
joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät olisi 
tarkoitus siirtää perustettavalle uudelle Hel-
singin seudun liikennekuntayhtymä- nimisel-
le kuntayhtymälle, jolle Helsingin kaupunki 
siirtää HKL:n joukkoliikenteen suunnittelua 
ja palvelujen hankkimista koskevan toimin-
nan. Helsingin kaupungin omistukseen jää 
edelleen metro- ja raitiovaunutoiminta.  

YTV:n jätehuoltoa sekä ilmansuojelua ja 
Helsingin seutua ja ympäristöä koskevan tie-
don tuottaminen, seuranta ja tutkimusta kos-
kevat tehtävät siirretään toiselle kuntayhty-
mälle, jolle Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja 
Helsingin kaupungit siirtävät vesihuollon jär-
jestämisen. Kuntien omistuksessa oleva vesi-
huolto-omaisuus, joka käsittää vesi- ja vie-
märiverkoston niihin liittyvine laitoksineen 
(vedenpuhdistamot, pumppaamot, vesitornit, 
paineenkorotusasemat, viemärivesipump-
paamot, puhdistamot ja meriviemäri) sekä 
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakkeet (Päi-
jännetunneli) siirretään liiketoimintakaupalla 
uudelle kuntayhtymälle.   

 
1.2 Kansainvälinen vertailu 

Kansainvälinen vertailu on tehty sillä pe-
rusteella, millaista sääntelyä suurilla kaupun-
kiseuduilla on jätehuollon ja joukkoliiken-
teen järjestämisestä.  

 
Ruotsi 

 
Ruotsissa julkisen liikenteen järjestämiseen 

liittyvistä tehtävistä vastaavat maakäräjät, 
joita on 18. Maakäräjien valtuustot valitaan 
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suorilla vaaleilla. Niiden vastuulla on julki-
sen liikenteen lisäksi muun muassa tervey-
den- ja sairaanhoito. 

Maakäräjät vastaavat myös Tukholman 
seudun joukkoliikenteen järjestämisestä. 
Tukholman läänin maakäräjien seutusuunnit-
telu- ja liikennetoimisto RTK (Stockholms 
läns landsting, Regionplane- och trafikkonto-
ret) vastaa läänin alueella seutusuunnittelus-
ta, yleispiirteisestä liikennesuunnittelusta ja 
seudullisesta kehittämisestä ja seudun ympä-
ristökysymyksistä, luonnonsuojelusta ja 
energiahuoltoa koskevista kehittämisasioista.  

Tukholman seudun julkinen liikenne rahoi-
tetaan puoliksi verovaroilla ja puoliksi lippu-
tuloilla. Maakäräjät omistaa liikenneyhtiöt 
Storstockholms Lokaltrafik Ab:n (SL) ja 
Wax-holmsbolaget Ab:n. SL päättää liiken-
teen laajuudesta ja se omistaa joukkoliiken-
teen infrastruktuurin, kuten pysäkit ja metro-
asemat. Varsinaista liikennettä hoitavat yksi-
tyiset yritykset. Waxholmsbolaget Ab vastaa 
lähinnä saaristoliikenteestä. 

Ruotsissa on käynnissä läänien ja maakärä-
jien tehtäviin liittyviä kokeiluja (Skånessa ja 
Länsi-Götanmaalla), jotka koskevat myös 
joukkoliikennettä. Kokeilulainsäädäntö on 
voimassa vuoden 2010 loppuun asti.  Näillä 
alueilla joukkoliikenteen järjestämisvastuu 
jakautuu puoliksi kuntien ja valtion kesken.  
Esimerkiksi Länsi-Götanmaan seutuorgani-
saatio (Västra Götalandsregionen) päättää 
muun muassa myös seudun liikenneinves-
toinneista. Sen ja Länsi-Götanmaan kuntien 
omistama Västtrafik järjestää joukkoliiken-
teen, päättää taksoista ja lipuista ja kehittää 
informaatiojärjestelmiä. Liikenne järjestetään 
kilpailutuksen kautta ostopalveluina. Västtra-
fik on Ruotsin toiseksi suurin joukkoliiken-
neorganisaatio.  

 
Tanska 

 
Kööpenhaminan metropolialueeseen kuu-

luu 1,6 miljoonaa asukasta. Pääkaupunkiseu-
dun ja Själlannin seutujen liikennettä koskee 
liikenneyhtiöistä annettu laki (Lov om Tra-
fikselskaber). Pääkaupunkiseudun joukkolii-
kenteen hoitaa liikenneyhtymä Trafikselska-
bet Movia. Movian vastuulla ovat julkinen 
bussiliikenne, taksojen ja lippujärjestelmän 
vahvistaminen, julkisen liikenteen koor-

dinointi ja suunnittelu, vammaisten palvelu-
liikenteen järjestäminen ja yksityiset radat. 
Lain perusteella liikenne- ja energiaministe-
riö voi vahvistaa periaatteet julkisen liiken-
teen lipputulojen jakamisesta liikenneyhtiöi-
den ja raideliikenteen harjoittajien välillä, sil-
loin kun raideliikenne perustuu valtion kans-
sa tehtyyn sopimukseen.  

Movian seutuliikenteen bussireittien ja yk-
sityisten raideyhteyksien käyttö- ja hallinto-
kustannukset katetaan kuntien ja seutujen tu-
ella ja vajaa puolet lipputuloilla. Movian li-
säksi joukkoliikennettä hoitavat Kööpenha-
minan alueella Metroselskapet I/S, joka vas-
taa metron rakentamisesta ja liikenteen ti-
laamisesta ja valvonnasta ja lisäksi liikennet-
tä hoitaa valtion rautatieyhtiö DSB. Metroyh-
tiöstä Kööpenhaminan kaupunki omistaa 50 
prosenttia ja valtio 41,7 prosenttia ja Frede-
riksbergin kunta 8,3 prosenttia. Metron lii-
kennöinnistä ja kunnossapidosta vastaa Met-
ro Service A/S, jonka omistavat kaksi kan-
sainvälistä joukkoliikenteen operaattoriyri-
tystä. 

 
Norja 
 

Suur-Oslon alueeseen kuuluu 43 kuntaa ja 
alueella asuu 1,3 miljoonaa asukasta, joista 
Oslossa 0,57 miljoonaa asukasta. Oslon kau-
punki on sekä kunta että hoitaa maakäräjille 
(fylkeskommun) kuuluvat tehtävät. Muut 
Suur-Oslon alueeseen kuuluvat kunnat kuu-
luvat Akershusin maakäräjien alueeseen.  

Joukkoliikenteen tarjontavelvoite on laki-
sääteinen (Lov om samferdselstjenester). 
Suur-Oslon alueella joukkoliikennepalvelui-
den kilpailutuksen ja lähijunaliikenteen so-
pimuksista vastaa Ruter AS-niminen yhtiö, 
jonka omistavat Oslon kaupunki 60 prosent-
tia ja Akershusin maakäräjät 40 prosenttia.    

Maakäräjät on vastuussa toisen asteen kou-
lutuksesta, hammashoidosta, alueellisesta lii-
kenneinfrastruktuurista ja joukkoliikenteen 
järjestämisestä. Akershus on ottanut lisäksi 
vastuulleen alueen ilmastomuutoksen torjun-
taan liittyvät tehtävät. Kaupungin joukkolii-
kenteen tarjonta on laajempi kuin lakisäätei-
sesti on määritelty.  

Norjassa jätteenkäsittely on jätelain (Lov 
om vern mot forurensninger og om avfall) 
mukaan kuntien tehtävä. Kuntien yhteistoi-
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minta jätteen käsittelyssä perustuu sopimuk-
siin. 
 
Yhdistynyt kuningaskunta 

 
Suur-Lontoon alueen yhteistyöstä sääde-

tään lailla (Greater London Authority Act). 
Suur-Lontoon alue koostuu 32 kunnasta (bo-
rough) sekä Lontoon Citystä (City of Lon-
don).  

Lontoolla on kaksitasoinen hallinto. Suur-
Lontoon yhteinen hallintoelin on Greater 
London Authority (GLA) ja sen ylintä pää-
tösvaltaa käyttää 25-jäseninen valtuusto 
(London Assembly). GLA:n toimintaa johtaa 
vaaleilla valittu pormestari.  

GLA:n tehtävät ovat liikenne, poliisi ja pa-
lotoimi, elinkeinopolitiikka, strateginen 
maankäytön suunnittelu, terveydenhuolto, 
ympäristö ja kulttuuri.  Vuodesta 2007 lähti-
en GLA:n tehtävänä ovat ilmastonmuutoksen 
torjuntaa ja energiaa koskevat tehtävät. 
GLA:n tehtävänä on muun muassa Suur-
Lontoon ilmastonmuutoksen hillintä ja so-
peutumisen strategiatyö. Ympäristötehtäviin 
kuuluvat mm. erilliset ilmanlaatu-, jätehuol-
to-, melu-, luonnon monimuotoisuus- ja 
energiastrategiat.  

Vuonna 2000 perustettu liikenneorganisaa-
tio Transport for London (TfL) vastaa kau-
punkiseudun liikennejärjestelmästä. TfL:n 
tehtävänä on toteuttaa Lontoon liikennestra-
tegia ja järjestää liikennepalvelut koko pää-
kaupunkiseudulle. Se vastaa linja-
autoliikenteestä ja paikallisesta raide- ja met-
roliikenteestä. TfL on myös vastuussa ruuh-
kamaksujen järjestämisestä, pääväylien yllä-
pidosta, liikennevaloista, takseja koskevasta 
sääntelystä, esteettömyyden parantamisesta 
liikuntarajoitteisille käyttäjille ja kevyen lii-
kenteen ja pyöräilyn edellytysten parantami-
sesta. TfL hallinto perustuu Suur-Lontoota 
koskevaan lainsäädäntöön (GLA Act) ja ty-
täryhtiöitä koskevaan lainsäädäntöön (Com-
panies Act 2006).  

 
1.3 Nykytilan arviointi 

YTV:n hallintorakenteesta sekä kuntien 
osuuksista sen varoihin ja vastuisiin on sää-
detty lailla ja hallintorakennemuutokset edel-
lyttävät aina lain muuttamista. Uusien jäsen-

kuntien mukaantulo on vaikeaa, koska se 
edellyttää lainmuutosta ja sitoutumista laki-
sääteiseen yhteistoimintaan. YTV on sopi-
musperusteisesti laajentanut toimintaansa uu-
siin kuntiin. Näillä kunnilla ei ole edustusta 
YTV:n toimielimissä.   

Pääkaupunkiseudun kuntien sovittua 
YTV:n toiminnan jakamisesta sekä uusien 
kuntayhtymien perussopimuksissa noudatet-
tavista periaatteista ja kuntayhtymille annet-
tavista uusista tehtävistä Pääkaupunkiseudun 
yhteistyövaltuuskunnasta annettua lakia tulee 
muuttaa. Samalla voidaan arvioida, voitai-
siinko nykyistä sääntelyä purkaa ja mahdol-
listaa uusien kuntien liittyminen yhteistoi-
mintaan.  

Joukkoliikenteen suunnittelu erikseen kun-
tien sisäisessä liikenteessä ja seutuliikentees-
sä ei ole tarkoituksenmukaista. Alueen jouk-
koliikennepalveluja tulee kehittää ja suunni-
tella kokonaisuutena. Muille kunnille tulisi 
mahdollistaa kuntayhtymien jäsenyys vapaa-
ehtoiselta pohjalta. Varsinkin Helsingin seu-
dun joukkoliikenteen suunnittelussa olisi tar-
vetta saada mukaan uusia kuntia.  

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmä-
suunnitelman 2007 (PLJ 2007) jälkiarvioin-
nissa on todettu, että liikennejärjestelmä-
suunnitelman laatimisaluetta olisi tarvetta 
laajentaa koko Helsingin seudun 14 kuntaan, 
koska seudulla käydään työssä yhä kauem-
paa.   

 
 

2  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

Esityksen tarkoituksena on jakaa YTV:n 
tehtävät kahdelle kuntayhtymälle ja jousta-
voittaa yhteistoiminnan sääntelyä siten, että 
Helsingin seudun sekä alueen muut kunnat 
voisivat tulla helpommin mukaan yhteistoi-
mintaan. Helsingin kaupungin liikennelaitok-
sen tilaaja- ja suunnittelutoimintojen siirron 
tavoitteena yhteiseen kuntayhtymään on te-
hostaa alueen yhtenäistä liikennesuunnitte-
lua.  

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi Pää-
kaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta 
annettu laki ja säädettäväksi sen sijaan pää-
kaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja jouk-
koliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta. 
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Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi jätelakia ja 
lakia joukkoliikenteen tarkastusmaksusta.  

Lailla säädettäisiin pääkaupunkiseudun nel-
jälle kunnalle eli Espoon, Helsingin, Kauni-
aisten ja Vantaan kaupungille velvoite hoitaa 
yhteistoiminnassa jätehuollon järjestämiseen 
ja alueen joukkoliikenteen suunnitteluun sekä 
palvelujen hankkimiseen liittyvät tehtävät. 
Tehtäviä hoitaisi kaksi erillistä kuntayhty-
mää.   

Esitys laajentaisi nykyistä yhteistoiminta-
velvoitetta siten, että joukkoliikenteeseen liit-
tyvät tehtävät koskisivat seutuliikenteen li-
säksi kuntien sisäistä liikennettä. Laissa ei 
säädettäisi enää velvoitetta huolehtia jäsen-
kuntien ilmansuojelun seuranta-, tutkimus- ja 
suunnittelu- sekä koulutus- ja valistustehtä-
vistä tai yhteisten asioiden hoitamista palve-
levasta selvitys-, tutkimus-, suunnittelu- ja 
valmistelutyöstä. Kuntien perussopimuslin-
jauksien mukaisesti nämä olisivat edelleen 
kuntayhtymien tehtävänä. 

Esityksessä ei ehdoteta säädettäväksi kun-
tayhtymien hallinnosta tai taloudesta, vaan 
kunnat voisivat sopia näistä kuntayhtymien 
perussopimuksessa. Kuntayhtymään sovellet-
taisiin, mitä säädetään kuntayhtymästä kunta-
lain 10 luvussa. Kunnat voisivat siten halu-
tessaan muuttaa kuntayhtymän perussopi-
musta ja ottaa kuntayhtymään uusia jäsen-
kuntia. Koska kunnat ovat jo sopineet kunta-
lain mukaisesti kuntayhtymän hallinnosta ja 
taloudenhoidosta, ei ole tarvetta säätää yh-
teistoiminnan ehdoista. Lailla varmistettaisiin 
kuitenkin yhteistoiminnan jatkuminen 
YTV:n nykyisissä keskeisissä lakisääteisissä 
tehtävissä.  

Esityksessä pyritään selkeyttämään myös 
hankintalainsäädännön soveltamista joukko-
liikennetehtävästä vastaavan kuntayhtymän 
osalta. Kuntayhtymän hankintoihin sovellet-
taisiin erityisalojen hankintalakia. Joukkolii-
kennetehtävästä vastaava kuntayhtymä voisi 
antaa esityksen mukaan liikenteenharjoitta-
jalle yksinoikeuden raitiovaunu- ja metrolii-
kenteen harjoittamiseen 15 vuoden ajaksi. 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskun-
nan tulisi laatia loppuselvitys omaisuudes-
taan, varoistaan, veloistaan ja vastuistaan se-
kä määritellä kummalle kuntayhtymälle nä-
mä siirtyisivät. Omaisuus, varat, velat ja vas-
tuut jaettaisiin tehtäväsiirron mukaisesti ja ne 

siirtyisivät lain perusteella kuntayhtymille 
vuoden 2010 alusta.  

Kuntayhtymille siirtyvä omaisuus jaettai-
siin Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Van-
taan pääomaosuuksiksi kuntayhtymässä siinä 
suhteessa, kun kunnat ovat vastanneet Pää-
kaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan va-
roista ja veloista, jolleivät kunnat kuntayh-
tymän perussopimuksessa toisin sovi.  

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskun-
nalta siirtyvään varallisuuteen sisältyy va-
rainsiirtoverotuksen piiriin kuuluvia kiinteis-
töjä, maanvuokrasopimuksia, rakennuksia, 
kiinteistöosakeyhtiön osakkeita sekä Ekokem 
Oy:n osakkeita. Kunta ja kuntayhtymä ovat 
varainsiirtoverolain (931/1996) 10 §:ssä va-
pautettu suorittamasta varainsiirtoveroa kiin-
teistön saannosta. Verovapaus ei koske välil-
lisesti, osakeyhtiön kautta omistetun kiinteis-
tön saantoa, vaan kuntayhtymä on velvolli-
nen suorittamaan 1,6 prosentin varainsiirto-
veron sen omistukseen siirtyvien kiinteistö-
osakeyhtiön osakkeiden käyvästä arvosta. 
Sama koskee muita osakkeita kuin kiinteis-
töosakkeita. Järjestelyn tavoitteet huomioon 
ottaen ei ole tarkoituksenmukaista kohdistaa 
siirtoon varainsiirtoverokustannusta. Lain 
siirtymäsäännökseen otettaisiin säännös, jolla 
vastaanottavat kuntayhtymät vapautettaisiin 
suorittamasta varainsiirtoveroa edellä maini-
tuista omaisuudensiirroista. Koska Pääkau-
punkiseudun yhteistyövaltuuskunta tai vas-
taanottavat kuntayhtymät eivät itse harjoita 
liiketoimintanaan liikennöintiä tai jätehuol-
toa, verovapaus ei loukkaisi verotuksen neut-
raliteettiperiaatteita. Kiinteistöyhtiöiden 
osakkeiden verovapaus edellyttäisi neutraali-
suussyistä kuitenkin, että asianomainen kiin-
teistö on välittömästi ja pääasiassa ollut yh-
teistyövaltuuskunnan käytössä.  

Jätelakia ja Joukkoliikenteen tarkastusmak-
susta annettua lakia muutettaisiin korvaamal-
la viittaukset Pääkaupunkiseudun yhteistyö-
valtuuskuntaan viittauksella asianomaiseen 
tehtävää hoitavaan kuntayhtymään.  

Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuol-
toa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteis-
toiminnasta on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian syksyllä 2009 kuiten-
kin siten, että muita säännöksiä kuin loppu-
selvityksen laatimista koskevaa säännöstä 
sovelletaan vuoden 2010 alusta. Pääkaupun-
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kiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annettua 
lakia sovellettaisiin kuitenkin sen toimintaan 
vuoden 2009 loppuun saakka. Muut lait on 
tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2010 
alusta lukien. 

 
3  Esityksen vaikutukset   

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Erillisen joukkoliikenneviranomaisen pe-
rustaminen mahdollistaa käytännössä alueen 
muiden kuntien liittymisen kuntayhtymään. 
Tämä tehostaa alueen liikennejärjestelyjen 
suunnittelua ja kustannustehokkaiden jouk-
koliikennepalvelujen järjestämistä. Ýhteis-
toiminta vähentää päällekkäistä suunnittelua 
ja edesauttaa sisäisten linjojen ja seutulinjo-
jen yhteensovittamista ja muuta liikennepal-
veluyhteistyötä. 

Ehdotettu varainsiirtoverovapautta koskeva 
siirtymäsäännös merkitsee, että valtio luopuu 
arviolta 400 000 euron määräisestä vero-
tuotosta. Vastaanottavien kuntayhtymien ra-
hoitusasema paranisi vastaavasti.  Esityksellä 
ei olisi muita valtiontaloudellisia vaikutuksia.  

YTV:n tehtävien jakaminen kahdelle kun-
tayhtymälle edellyttää YTV:n omaisuuden 
jakamista. Esityksessä ehdotetaan, että 
YTV:n seutukokous päättäisi loppuselvityk-
sessä omaisuusjaosta.  

Suurin osa jätehuollon YTV:n omaisuudes-
ta koostuu jätehuoltoa palvelevasta omaisuu-
desta, josta pääosa on kiinteistöjä tai vuokrat-
tuja alueita sekä niillä olevia rakennuksia, 
rakennelmia, laitteistoja ja laitteita. Vähäinen 
osa kiinteistöistä on vuokrattu muille toimin-
nanharjoittajille. Lisäksi YTV:llä on jäte-
huoltoon liittyvää irtainta omaisuutta kuten 
ajoneuvoja ja työkoneita, jätteenkeräysastioi-
ta ja kalustoa, vaakalaitteistoja, kaasunke-
räyslaitteistoja ja soihtupolttimia, mittalaittei-
ta ja -putkistoja, työkaluja, toimistokalusteita 
sekä jätehuoltoa palvelevia tietotekniikkajär-
jestelmiä ja laitteita. Jätehuolto-omaisuuden 
tasearvo on noin 150 miljoonaa euroa ja uus-
hankinta-arvo kiinteistöineen 250 – 350 mil-
joonaa euroa. Tämän omaisuuden osalta on 
selvää, että se siirtyy jätehuollosta vastaaval-
le kuntayhtymälle. 

Liikenteen hoitoa palvelevan omaisuuden 
pääosa koostuu tietotekniikkajärjestelmistä ja 

-laitteista, joista merkittävin on matkakortti-
järjestelmä ajoneuvolaitteineen. Liikenteen 
omaisuuden tasearvo on noin 8 miljoonaa eu-
roa ja uushankinta-arvo ilman käytössä ole-
via matkakortteja noin 30 miljoonaa euroa. 
Tämä omaisuus siirtyy joukkoliikenteestä 
vastaavalle kuntayhtymälle. 

  Seutu- ja ympäristötietoa palveleva omai-
suus koostuu ilmanlaadun mittauslaitteistois-
ta sekä tietotekniikkajärjestelmistä. Omai-
suuden arvo taseessa on noin 0,3 miljoonaa 
euroa ja uushankinta-arvo 1,7 miljoonaa eu-
roa. Tämä omaisuus siirtyy jätehuollosta vas-
taavalle kuntayhtymälle.  

YTV:n keskushallinnon omaisuuden ta-
searvo on noin 12 miljoonaa euroa. Omai-
suus koostuu toimistokalusteiden ja               
-laitteiden lisäksi päätoimipisteen toimitilois-
ta (kiinteistö-osakeyhtiön osakkeet) sekä tie-
totekniikkalaitteistoista ja ohjelmista. Lisäksi 
YTV:llä on noin 10 prosentin osuus Ekokem 
Oy Ab:n osakekannasta. Tämä omaisuus pal-
velee kaikkea toimintaa, eikä omaisuuden ja-
koa voida määritellä tehtäväsiirron perusteel-
la. Ekokem Oy Ab:n osakkeet siirtyvät jäte-
huollosta vastaavalle kuntayhtymälle. Muu-
toin jaosta on päätettävä loppuselvityksessä. 

Mahdollisuus antaa raitiovaunu- sekä met-
roliikenteen osalta liikenteenharjoittajalle yk-
sinoikeus 15 vuoden ajaksi turvaa meneillään 
olevien suurten raitiovaunukalustohankinto-
jen ja metron automatisoinnin rahoituksen. 

 
3.2 Vaikutukset hallintoon 

YTV:tä koskevan lain kumoaminen ja uu-
den lain säätäminen siltä pohjalta, että uusien 
kuntayhtymien hallinnon ja talouden järjes-
täminen jää kuntien sopimuksien ja kuntalain 
varaan, mahdollistaa kuntayhtymän hallinnon 
järjestämisen monella eri tavalla. Uusien jä-
senkuntien mukaantulosta voidaan sopia il-
man lainmuutoksia.  

Kunnat ovat päättäneet kuntayhtymien hal-
linnon järjestämisestä siten, että kuntayhty-
mien ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäko-
kous. Kunnat voisivat sopia jatkossakin kun-
tayhtymien hallinnon järjestämisestä kunta-
lain mukaisesti.  

Pääkaupunkiseudun kunnat ovat sopineet, 
että jätehuollosta vastaavaan kuntayhtymään 
liitetään kaupunkien vesihuoltolaitosten toi-
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minta ja vesihuolto-omaisuus. Kuntayhtymä 
hoitaa edelleen sopimusperusteisesti koko 
Kirkkonummen kunnan jätehuollon. Lisäksi 
sen vastattavaksi siirtyvät muun muassa Es-
poon kaupungin kanssa tehdyt sopimukset 
käyttöveden toimittamisesta ja jätevesien kä-
sittelystä. Kirkkonummen kunta on ilmoitta-
nut halukkuutensa liittyä kuntayhtymän jäse-
neksi. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat il-
moittaneet, että kuntayhtymän jäsenpohjan 
laajentaminen selvitetään sen jälkeen, kun 
uuden kuntayhtymän toiminta on saatu va-
kiinnutetuksi.  

Pääkaupunkiseudun kunnat ovat sopineet 
Keravan ja Kirkkonummen kuntien kanssa, 
että ne liittyvät perustettavan liikennekun-
tayhtymän jäseniksi vuoden 2010 alusta luki-
en. Muiden Helsingin seudun kuntien mu-
kaantuloa kuntayhtymän jäseneksi selvite-
tään myöhemmin kuntayhtymän toiminnan 
käynnistyttyä.    

 
 

3.3 Ympäristövaikutukset 

Uuden joukkoliikenneorganisaation perus-
taminen tarkoittaa, että seudun liikenteen 
suunnittelu tapahtuu yhdessä organisaatiossa. 
Joukkoliikenteen yhtenäinen suunnittelu aut-
taa tehostamaan linjastojen käyttöä ja toimi-
vuutta, mikä osaltaan kasvattaa joukkoliiken-
teen osuutta kokonaisliikenteestä ja siten vä-
hentää henkilöautoliikenteen suhteellista 
osuutta. Tällä on suoria positiivisia vaikutuk-
sia liikenteen päästöihin. 

Tehtävien siirto ei vaikuttaisi YTV:n vas-
tuisiin tai esimerkiksi ympäristölupien ehto-
jen täyttämisvelvoitteisiin. YTV:n vastuut ja 
ympäristöluvat siirtyvät lailla tehtävää hoita-
valle kuntayhtymälle. Siirtyvän omaisuuden 
ja vastuiden jako määräytyisi esityksen pe-
rusteella samalla tavoin kuin kuntien vastuu 
YTV:n toiminnasta. Kunnat voisivat sopia 
asiasta toisinkin. Kuntalain perusteella kun-
nat vastaavat kuntayhtymän sellaisten meno-
jen rahoituksesta, joita ei muuten saada kate-
tuksi. 

 
3.4 Yritysvaikutukset 

Tarkoitus on, että YTV:n ja HKL:n nykyi-
set sopimukset siirretään uusille kuntayhty-

mille sopimuksien siirtolausekkeiden tai eril-
listen neuvottelujen perusteella.  

Joukkoliikenteestä tai jätehuollosta vastaa-
valla kuntayhtymällä ei tule olemaan omaa 
kuljetuskalustoa, vaan se hankkii palvelut 
julkisista hankinnoista annettujen lakien mu-
kaisesti kilpailuttamalla.  

Joukkoliikenteen osalta metro- ja raidelii-
kenne jää edelleen Helsingin kaupungin hoi-
dettavaksi. Esityksen mukaan kuntayhtymä 
voisi hankkia metro- ja raitiovaunuliikenne-
palvelut myöntämällä liikenteenharjoittajalle 
yksinoikeuden harjoittaa liikennettä 15 vuo-
den ajaksi. Tämä ei aiheuta kilpailuneutrali-
teettiongelmaa, koska näissä palveluissa ei 
ole markkinoita. 

Junaraideliikenne jäisi VR Osakeyhtiön 
hoidettavaksi. Näissä palveluissa ei ole tällä 
hetkellä muita tarjoajia. Joukkoliikenteestä 
vastaavan kuntayhtymän on sovittava Hel-
singin kaupungin ja VR:n kanssa näiden pal-
velujen järjestämisestä. Tulevaisuudessa tä-
män osalta voi tulla muutoksia, jos hallitus-
ohjelman mukaisesti tehtävä selvitys mahdol-
lisuuksista kilpailuttaa rautateiden henkilölii-
kennettä erityisesti pääkaupunkiseudun työs-
säkäyntialueella muuttaa tilannetta. 

Koko aluetta koskevan joukkoliikenteen 
suunnittelusta ja tilaamisesta vastaavan kun-
tayhtymän perustaminen merkitsee aikai-
sempaa suuremman tilaajan syntymistä, jolla 
voi olla vaikutusta linja-autoliikenne-
markkinoihin. Linja-autoliikenne on toimi-
alana varsin keskittynyt. Käytännössä kilpai-
luttamisella voi olla vaikutuksia pienten yri-
tysten mahdollisuuksiin tuottaa palveluja.  

YTV on jakanut toiminta-alueensa urakka-
alueisiin, joilla jätteiden kuljetus kilpailute-
taan viiden vuoden välein. Lisäksi kaato-
paikka-alueella YTV on hankkinut tarvittavat 
konepalvelut pääosin kilpailuttamalla ne yk-
sityisten koneurakoitsijoiden kesken. Käytän-
töihin ei ole tarkoitus tehdä muutoksia. 

 
3.5 Vaikutukset henkilöstön asemaan 

YTV:n palveluksessa on noin 350 henki-
löä. Tarkoitus on, että YTV:n liikenteen tu-
losalueella työskentelevät henkilöt ja osa 
yleishallinnossa työskentelevistä henkilöistä 
siirtyisivät uuden joukkoliikenteestä vastaa-
van kuntayhtymän palvelukseen. YTV:n jäte-
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huollon ja seutu- ja ympäristötiedon tulos-
alueilla työskentelevät henkilöt sekä muut 
yleishallinnon työntekijät siirtyisivät jäte-
huollosta vastaavan kuntayhtymän palveluk-
seen. Joukkoliikenteestä vastaavan kuntayh-
tymän palvelukseen siirtyy arvion mukaan 
YTV:stä 160 henkilöä ja Helsingin kaupun-
gin liikennelaitoksesta 160 henkilöä. Liiken-
nelaitoksen palvelukseen jää noin 1 000 hen-
kilöä.  

Laissa ehdotetaan säädettäväksi, että henki-
löstö siirtyy uusien kuntayhtymien palveluk-
seen tehtäväsiirron mukaisesti.  Tehtäväsiirto 
katsottaisiin työsopimuslain (55/2001)1 lu-
vun 10 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain (304/2003) 25 §:n mukaiseksi 
liikkeen luovutukseksi. Henkilöstö siirtyisi 
siten niin sanottuina vanhoina työntekijöinä 
uusien kuntayhtymien palvelukseen eikä 
työnantajalla olisi oikeutta irtisanoa palvelus-
suhdetta siirron perusteella. Työnantajan 
vaihtuminen ei vaikuttaisi henkilöstön palk-
ka-, loma- tai eläke-etuuksiin.  

Henkilöstön siirtoa koskevat asiat tulee kä-
sitellä henkilöstön kanssa yhteistoimintame-
nettelyssä työnantajan ja henkilöstön välises-
tä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 
(449/2007) mukaan.  

 
4  Valmistelu  

Lainvalmisteluun on ryhdytty pääkaupun-
kiseudun kuntien aloitteesta. Valtiovarainmi-
nisteriön, liikenne- ja viestintäministeriön, 
Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan 
kaupunkien sekä YTV:n edustajista koottu 
työryhmä valmisteli luonnoksen hallituksen 
esitykseksi. Työryhmä on kuullut työnsä ai-
kana Keravan ja Kirkkonummen kunnan se-
kä YTV:n ja HKL:n henkilöstöjärjestöjen 
edustajia.  

Kirkkonummen kunta piti kuulemisessa 
tärkeänä, että kunnan nykyiset sopimukset 
siirtyvät velvoitteineen uudelle kuntayhty-
mälle. Kirkkonummi ei ole tulossa ensi vai-
heessa jäseneksi jätehuollosta vastaavaan 
kuntayhtymään, mutta Kirkkonummi haluaa, 
ettei sopimusperusteista yhteistoimintaa 
muuteta. Kirkkonummi ei halunnut, että lais-
sa säädettäisiin kunnalle velvoite olla muka-
na joukkoliikenteestä vastaavassa kuntayh-
tymästä. 

Keravan kaupunki esitti kuulemisessa, että 
Keravan kaupunki tulisi saattaa tasavertai-
seen asemaan muiden pääkaupunkiseudun 
kuntien kanssa. Koska laissa ei säädetä kun-
tayhtymien hallinnon järjestämisestä (esi-
merkiksi äänivallasta), tasavertaisuus tarkoit-
taisi, että Keravallekin säädettäisiin velvoite 
olla joukkoliikenteestä vastaavan kuntayh-
tymän jäsenenä. Koska kunnat ovat jo sopi-
neet kuntayhtymän perussopimuksesta eikä 
Keravan kaupungin asema kuntayhtymän jä-
senkuntana käytännössä muuttuisi, laissa ei 
ehdoteta säädettäväksi Keravalle velvoitetta 
olla kuntayhtymän jäsenenä. Valmistelussa ei 
ole katsottu olevan perusteita säätää Keravan 
ja Kirkkonummen asemasta eri tavalla. Täl-
laisesta säätämisestä ei olisi Keravalle hyötyä 
eikä pakkojäsenyyteen olisi pelkästään Kera-
van osalta perusteita. Jotta kuntayhtymään 
liittyisi tulevaisuudessa uusia kuntia, pidet-
tiin tärkeänä, että sääntelyn tarkoituksena on 
lähinnä purkaa YTV:n nykyinen sääntely ja 
välttää erityissääntelyä. Tältä osin ei tule 
luoda käytäntöä, jonka mukaan jäsenyys 
merkitsi samalla pakkojäsenyyttä. Kuntayh-
tymän toiminnan tulisi jatkossa perustua 
muiden kuntayhtymien tapaan kuntalain 
säännöksiin.  

Henkilöstön edustajat pitivät esitettyjä lain-
säädäntöratkaisuja hyvinä. Henkilöstöjärjes-
töt katsoivat, että pääosin siirtyvät henkilöt 
ovat selvillä, mutta keskushallinnossa toimi-
vien osalta toivottiin nopeasti käytännön lin-
jausratkaisuja. Henkilöstöjärjestöt pitivät hy-
vänä, että uusien kuntayhtymien toimintapo-
litiikkana on, ettei ketään irtisanota tuotan-
nollisilla ja taloudellisilla irtisanomisperus-
teilla. 

Hankintalainsäädännön soveltamista kos-
kevat säännökset on laadittu yhteistoiminnas-
sa työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.   

Hallituksen esitys on käsitelty kunnallista-
louden ja –hallinnon neuvottelukunnassa.  

 
5  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmis-
telemassa joukkoliikennelakia, joka korvaisi 
nykyisen henkilöliikennelain. Joukkoliiken-
nelaki liittyy kiinteästi rautateiden ja maan-
teiden julkisista henkilöliikennepalveluista 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetuksen (EY no 1370/2007) täytäntöön-
panoon. Tarkoitus on, että joukkoliikenteestä 
vastaava kuntayhtymä toimisi asetuksen mu-
kaisena viranomaisena ja muun muassa 
myöntäisi alueen liikennöintiä koskevat reit-

ti- ja kutsuliikenneluvat. Hallituksen esitys 
annetaan kevätistuntokaudella 2009. Esityk-
set on sovitettu yhteen keskenään. 
 

 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki pääkaupunkiseudun kuntien jä-
tehuoltoa ja joukkoliikennettä kos-
kevasta yhteistoiminnasta  

1 §. Soveltamisala.  Pykälässä säädettäisiin 
yhteistoimintavelvoitteesta ja lain alueellises-
ta soveltamisesta. Lakia sovellettaisiin Es-
poon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan 
kaupunkien velvollisuuteen hoitaa tehtäviä 
yhteistoiminnassa. Tältä osin se vastaisi vel-
voittavuudeltaan nykyistä YTV-lakia.  Mui-
den kuntien mahdollisuudesta tulla vapaaeh-
toisesti mukaan säädettäisiin 5 §:ssä.  

Keravan kaupunki sekä Kirkkonummen 
kunta ovat jo osaltaan hyväksyneet Helsingin 
seudun liikennekuntayhtymän perussopimuk-
sen, joten ainakin nämä kunnat tulevat mu-
kaan tähän kuntayhtymään. Näiden kuntien 
osalta ei kuitenkaan ole samanlaista tarvetta 
säätää yhteistoimintavelvoitteesta kuin muil-
le Pääkaupunkiseudun kunnille. Keravan 
kaupungin toivetta tulla velvoitetuksi kun-
tayhtymän jäseneksi on käsitelty aiemmin 
tässä esityksessä valmistelua kuvaavassa 
kohdassa.  

2 §. Jätehuoltotehtävä. Pykälässä säädettäi-
siin nykyistä YTV-lakia vastaavasti, että pää-
kaupunkiseudun kuntien tulisi yhteistoimin-
nassa järjestää alueen jätehuolto. Jätehuollon 
järjestämisellä tarkoitettaisiin jätelaissa kun-
nille säädettyjä tehtäviä lukuun ottamatta 
valvontaa koskevia ympäristönsuojelutehtä-
viä. Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä 
asumisessa syntyneen ja siihen rinnastettavan 
jätteen kuljetus sekä tällaisten jätteiden hyö-
dyntäminen ja käsittely sekä päätettävä jäte-
huoltomääräyksistä.  

Jätehuollon järjestämiseksi kuntien tulisi 
perustaa kuntayhtymä, jonka hallinnon ja ta-
louden järjestämisessä olisi voimassa, mitä 

säädetään kuntalaissa kuntayhtymästä. YTV 
on ollut erityinen julkisoikeudellinen oikeus-
henkilö, johon on sovellettu vain osittain 
kuntayhtymää koskevia säännöksiä. Pääkau-
punkiseudun kunnat ovat sopineet hallinnon 
järjestämisestä perussopimuksessa eikä siitä 
ole tarvetta säätää kuntalaista poikkeavasti.  

Kuntalain 78 §:n mukaan kuntien on kun-
tayhtymän perussopimuksessa sovittava 
muun muassa seuraavista asioista: 

1) kuntayhtymän päätöksenteon järjestämi-
sestä;  

2) kuntayhtymän toimielinten jäsenten tai 
yhtymäkokousedustajien lukumäärästä ja ää-
nivallan perusteista; 

3) mahdollisen yhtymäkokouksen tehtävis-
tä ja toimivallasta; 

4) kuntayhtymää edustavasta ja edunval-
vonnasta vastaavasta toimielimestä ja nimen-
kirjoittajista;  

5) jäsenkuntien osuudesta kuntayhtymän 
varoihin ja vastuusta sen veloista sekä muista 
kuntayhtymän taloutta koskevista asioista; 

6) kuntayhtymästä eroavan jäsenkunnan ja 
toimintaa jatkavien jäsenkuntien asemasta; 

7) kuntayhtymän hallinnon ja talouden tar-
kastuksesta; sekä 

8)kuntayhtymän purkamisesta ja loppusel-
vityksen suorittamisesta. 

Jätehuollosta vastaava kuntayhtymä toimisi 
ehdotetun 8 §:n mukaan YTV:n seuraajaor-
ganisaationa.  

3 §. Joukkoliikenne. Pykälässä säädettäisiin 
pääkaupunkiseudun kuntien joukkoliikennet-
tä koskevasta yhteistoimintavelvollisuudesta. 
Yhteistoimintavelvoitteeseen kuuluisi vastata 
pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän 
(PLJ) ja joukkoliikennettä koskevien suunni-
telmien laadinnasta, joukkoliikenteen liiken-
nepalveluiden suunnittelusta ja hankinnasta 
ja joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestel-
mästä sekä taksoista.  
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Valmisteilla olevan joukkoliikennelain 
mukaan joukkoliikenteestä vastaavan kun-
tayhtymän tehtävänä olisi tehdä joukkolii-
kenteen palvelutasosuunnitelma ja se toimisi 
toimialueellaan reitti- ja kutsuliikennelupavi-
ranomaisena, jolla olisi oikeus päättää alueen 
sisäisestä reitityksestä. Muulla alueella toi-
mivaltaisena viranomaisena toimisi elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus. Siltä osin 
kuin kuntayhtymään liittyy vapaaehtoiselta 
pohjalta uusia kuntia, kuntayhtymän jäsenyys 
ei vielä merkitsisi joukkoliikennelain mu-
kaisten viranomaistehtävien siirtymistä.  

Esitys muuttaisi nykytilannetta siten, että 
kuntayhtymällä olisi suoraan lain perusteella 
joukkoliikennetehtävä eikä sen tarvitsi sopia 
kuntien kanssa erikseen yksinomaan sen 
kunnan alueella tapahtuvasta joukkoliiken-
teestä. Enää ei tehtäisi eroa kunnan sisäisen 
ja seudullisen liikenteen suunnittelussa, vaan 
molempien osalta vastuu kuuluisi kuntayh-
tymälle. Lisäksi Helsingin kaupungin alueel-
la tapahtuvasta joukkoliikenteestä suunnitte-
lu- ja hankkimisvastuu siirtyisi Helsingin 
kaupungin liikennelaitokselta kyseiselle kun-
tayhtymälle. Kuntayhtymällä olisi oikeus 
päättää myös taksoista kokonaisuudessaan 
eikä ainoastaan seutuliikenteen osalta. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, mitä lakia sovelletaan kuntayhtymän 
hankkiessa palveluja. Esityksessä esitetään, 
että kuntayhtymän toimintaan sovellettaisiin 
lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankinnoista (349/2007,jäljempänä erityis-
alojen hankintalaki). 

Säännöksen tarkoituksena on selkeyttää 
nykyistä oikeustilaa, jossa YTV on sovelta-
nut hankintoihin hankintalakia ja HKL eri-
tyisalojen hankintalakia. Erityisalojen han-
kintalain 8 §:n mukaan tätä lakia sovelletaan 
sellaisten verkkojen rakentamiseen huoltoon, 
ylläpitoon sekä tarjoamikseen, joiden tarkoi-
tuksena on tarjota julkisia kuljetuspalveluita 
muun muassa raitioteitse, linja-autolla tai 
metrolla. Kuljetuspalvelujenverkolla tarkoi-
tetaan palvelua, jota tarjotaan viranomaisten 
toiminnalle asettamien ehtojen mukaisesti. 
Ehdot voivat koskeva liikennöitäviä reittejä, 
käytettävissä olevaa kuljetuskapasiteettiä tai 
vuorotiheyttä. Kuntayhtymä tarjoaa kuljetus-
palveluja suunnittelemallaan joukkoliiken-

teen reittiverkolla, joten sen toimintaan voi-
daan soveltaa eritysalojen hankintalakia. 

Sovellettavan lain valinnalla on merkitystä 
hankintamenettelyn valinnassa ja sidosyksik-
kösäännöksen soveltamisessa. Eritysalojen 
hankintalain mukaan voidaan käyttää han-
kinnassa neuvottelumenettelyä ilman erityi-
siä perusteita. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että kuntayhtymä voisi antaa toimi-
alueellaan liikenteenharjoittajalla yksinoi-
keuden harjoittaa raitiovaunu- ja metrolii-
kennettä 15 vuoden ajaksi. Käytännössä tämä 
ei muuttaisi nykytilaa, jossa palveluja tarjoaa 
vain HKL. Markkinoita ei tällä alueella ole 
olemassa. 

HKL on investoinut merkittävästi uuteen 
kalustoon sekä on automatisoimassa metro-
liikennettä. Toteutettavan investoinnin te-
hokkaanhyödyntämisen kannalta on perustel-
tua, että kuntayhtymä voi pitkäjänteisesti so-
pia raitiovaunu- ja metroliikennepalveluista. 
Yksinoikeus on mahdollista myöntää hankin-
talainsäädännönkin perusteella. 

Pykälän 5 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi nykytilaa vastaavasti, että kuntayh-
tymä voisi ottaa sopimuksella hoitaakseen 
joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun 
lain 4 §:ssä tarkoitetun tarkastusmaksun pe-
rimisen myös muussa kuin alueen joukkolii-
kenteessä. Tämä mahdollistaisi nykykäytän-
nön, jossa YTV on huolehtinut matkalippu-
jen tarkastamisen VR:n kaukojunaliikentees-
sä.  

4 §. Muut tehtävät. Pykälässä selvennettäi-
siin, että laissa tarkoitetut kuntayhtymät voi-
sivat hoitaa muitakin tehtäviä, jos asiasta on 
sovittu sen perussopimuksessa. Kuntayhtymä 
voisi hoitaa myös jätehuoltotehtävän ja jouk-
koliikenteeseen liittyviä tehtäviä muiden 
kuntien puolesta, jos muu kunta olisi siirtänyt 
tehtävän hoidon kuntayhtymälle perussopi-
muksen mukaisesti. Tällöinkin muu kuin 
pääkaupunkiseudun kunta voisi perussopi-
muksen mukaisesti erota kuntayhtymästä ei-
kä lakisääteinen yhteistoimintavelvollisuus 
koskisi kuntaa.   

5 §. Muut kunnat. Pykälässä selvennettäi-
siin, että kuntayhtymään voisi liittyä vapaa-
ehtoisesti myös muita kuntia. Muilla kunnilla 
ei kuitenkaan olisi säädettyä velvollisuutta 
olla kuntayhtymän jäsenenä ja ne voisivat 
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erota kuntayhtymästä kuntayhtymän perus-
sopimuksessa sovittujen ehtojen mukaisesti.  

6 §. Voimaantulo. Lain olisi tarkoitus tulla 
voimaan mahdollisimman pian sen hyväk-
symisen ja vahvistamisen jälkeen syksyllä 
2009 kuitenkin siten, että lain muita sään-
nöksiä kuin loppuselvityksen laatimista kos-
kevaa säännöstä sovellettaisiin vuoden 2010 
alusta.  

7 §. Kumottava laki.. Lailla kumottaisiin 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuus-
kunnasta annettu laki kuitenkin siten, että la-
kia sovellettaisiin YTV:hen vuoden 2009 
loppuun saakka sekä vuoden 2009 tilinpää-
töksen ja vastuuvapauden myöntämistä kos-
kevan asian valmisteluun ja päätöksente-
koon, kunnes tilinpäätöksestä ja vastuuva-
paudesta on päätetty. 

Lain valmistelussa selvitettiin myös vaih-
toehtoisesti, että nykyinen YTV olisi jatkanut 
toimintaansa nykyisellään jätehuoltotehtävän 
osalta. Koska kuntien tarkoitus on siirtää täl-
le myös vesihuollon järjestäminen ja tällä on 
vaikutusta kuntien pääomaosuuksiin sekä 
hallintoon, valmistelussa päädyttiin lain ku-
moamiseen. Kuntayhtymämuoto mahdollis-
taa toiminnan uudelleenjärjestelyn sopimus-
pohjaisesti, kun YTV:tä koskevat muutokset 
ovat edellyttäneet lainmuutosta.  

8 §. Siirtymäsäännökset. Pykälässä säädet-
täisiin YTV:n omaisuuden jaosta ja siirrosta 
uusiin kuntayhtymiin.  

YTV:n lain kumoaminen edellyttää YTV:n 
omaisuuden, varojen, velkojen ja vastuiden 
selvittämistä. YTV:n olisi laadittava omai-
suudesta, varoista, veloista ja vastuista lop-
puselvitys viimeistään vuoden 2009 loppuun 
mennessä. Loppuselvityksessä olisi myös 
päätettävä, kummalle kuntayhtymälle omai-
suus, varat, velat ja vastuut siirtyisivät. Lop-
puselvityksen muodosta ei säädettäisi laissa, 
vaan YTV voisi päättää muodosta itse. Lop-
puselvitys toimisi omaisuuden saantokirjana. 
Tarkoitus olisi, että esimerkiksi siirtyvät kiin-
teistöt eriteltäisiin tarkoin siten, että loppu-
selvitystä voitaisiin käyttää lainhuudon pe-
rusteena. 

Omaisuutta ei jaettaisi YTV:n jäsenkunnil-
le, vaan omaisuus, varat, velat ja vastuut siir-
tyisivät vuoden 2010 alusta suoraan lain pe-
rusteella uusille tehtävää hoitaville kuntayh-
tymille. Omaisuus ja varat ja velat jaettaisiin 

tehtäväsiirron mukaisesti. Siltä osin kuin 
omaisuus, varat ja velat eivät olisi jaettavissa 
tehtäväsiirron mukaisesti, laissa säädettäisiin, 
että ne siirtyisivät jätehuoltotehtävästä vas-
taavalle kuntayhtymälle. Loppuselvityksestä 
päättäisi Pääkaupunkiseudun yhteistyöval-
tuuskunnan ylin toimielin eli seutukokous. 

Siltä varalta, että loppuselvityksen laatimi-
sen jälkeen syntyisi epäselvyyttä omaisuu-
den, varojen, velkojen ja vastuiden siirtymi-
sestä, ehdotetaan säädettäväksi, että ne siir-
tyisivät jätehuollosta vastaavalle kuntayhty-
mälle. 

 Siirtyvän omaisuuden, varojen ja velkojen 
osalta pääkaupunkiseudun kuntien osuudet 
uusien kuntayhtymien varoihin ja vastuisiin 
määräytyisivät lähtökohtaisesti YTV-lain 7 
§:n 2 momentin ja 9 §:n mukaisesti. YTV-
lain 9 §:n mukaan jäsenkuntien osuudet yh-
teistyövaltuuskunnan varoihin ja velkoihin 
määräytyvät 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu-
jen viideltä edelliseltä vuodelta laskettujen 
suhteiden mukaan. Lain 7 §:n 2 momentin 
mukaan Helsingin kaupungin osuus on puo-
let ja muut jäsenkuntien osuus on yhteensä 
puolet. Muiden kuntien puolikas jaetaan asi-
anomaisen vuoden tammikuun 1 päivän mu-
kaisen kuntien asukkaiden lukumäärän suh-
teessa, kunkin osuus on kuitenkin vähintään 
kolme prosenttia. Kunnat voisivat kuitenkin 
tältäkin osin sopia kuntien osuuksista kun-
tayhtymien varoihin ja vastuisiin toisella ta-
valla.  

Pykälän 1 momentissa tarkoitettu loppusel-
vitys ei korvaisi YTV:n tilinpäätöstä, vaan 
YTV:n nykyisten toimielinten tulisi päättää 
tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuva-
pauden myöntämisestä. Samoin YTV:n tar-
kastuslautakunnan ja tilintarkastajien tulisi 
jatkaa toimessaan, kunnes vuoden 2009 tilin-
päätös olisi hyväksytty ja vastuuvapaus 
myönnetty. Toimintaan sovellettaisiin YTV-
lakia.  

Pykälän 5 momenttiin otettaisiin säännös 
vastaanottavien kuntayhtymien varainsiirto-
verovapaudesta. Verovapaus koskisi tässä 
pykälässä tarkoitettuja luovutuksia. Käytän-
nössä verovapaus koskisi lähinnä Ekokem 
Oy:n osakkeita sekä yhteistyövaltuuskunnan 
omistamia osakkeita kiinteistöosakeyhtiössä, 
jonka toimitiloissa yhteistyövaltuuskunta 
toimii.  
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Pykälän 6 momentissa säädettäisiin lupien 
siirtymisestä uusille kuntayhtymille tehtävä-
siirron mukaisesti. YTV:llä on useita ympä-
ristölupia sekä muita viranomaislupia, joita ei 
ole tarkoituksenmukaista hakea uudelleen, 
vaan siirtää lailla tehtäväsiirron mukaisesti. 
Esimerkiksi Ämmässuon kaatopaikan ympä-
ristölupa vastuineen ja velvoitteineen siirtyisi 
jätehuollon järjestämisestä vastaavalle kun-
tayhtymälle.  

Pykälän 7 momentissa säädettäisiin, että 
YTV:n henkilöstö siirtyy tehtäväjaon mukai-
sesti uusien kuntayhtymien palvelukseen. 
Siirrosta päättäisi YTV työnantajana yhteis-
työssä uuden kuntayhtymän kanssa. Siirrosta 
on käytävä yhteistoimintaneuvottelut. YTV:n 
henkilöstön siirtyminen uusien kuntayhtymi-
en palvelukseen katsottaisiin työsopimuslain 
ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
mukaiseksi liikkeen luovutukseksi. YTV:llä 
ei olisi siten oikeutta irtisanoa työ- tai vir-
kasuhdetta sillä perusteella, että tehtävän hoi-
taminen siirtyy uudelle kuntayhtymälle. 
Liikkeen luovutusta koskevien säännöksien 
mukaan henkilöstön erääntyneet palkkaetuu-
det ja muut etuudet, esimerkiksi oikeus vuo-
silomaan, sitoisivat uutta työnantajaa työnan-
tajan vaihtumisesta huolimatta.  

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

 
 

1.2 Laki joukkoliikenteen tarkastus-
maksusta annetun lain 1 ja 2 §:n 
muuttamisesta 

1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momenttia 
esitetään muutettavaksi vain teknisesti siten, 
että viittaus Pääkaupunkiseudun yhteistyö-
valtuuskuntamaininta korvataan viittauksella 
tehtävää hoitavaan pääkaupunkiseudun kun-
tien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koske-
vasta yhteistoiminnasta annetun lain 3 §:n 
mukaiseen kuntayhtymään.  

2 §. Tarkastusmaksun perimisoikeuden 
saaneiden tahojen välinen yhteistoiminta. 
Pykälää esitetään muutettavaksi vain tekni-
sesti korvaamalla YTV viittauksella uuden 
lain mukaiseen kuntayhtymään. 

 
 
 

1.3 Laki jätelain 3 §:n muuttamisesta 

3 §. Määritelmät. Pykälää esitetään muu-
tettavaksi vain teknisesti korvaamalla YTV 
viittauksella uuden lain mukaiseen kuntayh-
tymään. 

 
2  Voimaantulo 

Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuol-
toa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteis-
toiminnasta tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian syksyllä 2009 kuiten-
kin siten, että muita säännöksiä kuin YTV:n 
omaisuuden loppuselvityksen laatimista kos-
kevaa säännöstä sovelletaan vasta vuoden 
2010 alusta. Muut lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan vuoden 2010 alusta lukien. 

Lailla pääkaupunkiseudun kuntien jäte-
huoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yh-
teistoiminnasta kumottaisiin Pääkaupunki-
seudun yhteistyövaltuuskunnasta annettu la-
ki. Lakia sovellettaisiin YTV:n toimintaan 
vuoden 2009 loppuun saakka. Ennen lain 
voimaantuloa voitaisiin ryhtyä sen täytän-
töönpanon edellyttämiin toimiin. Kunnat voi-
sivat siten perustaa tarvittavat kuntayhtymät 
ennen lain voimaantuloa sekä valmistella 
kuntayhtymien päätöksenteon järjestämistä.  

 
3  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistoimin-
tavelvoitteesta annettava laki velvoittaisi 
kunnat hoitamaan jätehuollon ja joukkolii-
kennepalveluihin liittyviä tehtävät yhteistoi-
minnassa mutta jättäisi tehtävää hoitavien 
kuntayhtymien hallinnon järjestämisen kun-
tien sopimuksen varaan. Ehdotusta on arvioi-
tava perustuslain 121 §:ssä turvatun kunnalli-
sen itsehallinnon kannalta.  

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tul-
kintakäytännössä on lähtökohtaisesti suhtau-
duttu sallivasti pakollisiin kuntayhtymiin ja 
muuhunkin kuntien pakolliseen yhteistoimin-
taan (ks. esim. PeVL 11/1984 vp, 42/1996 
vp, 42/1998 vp, 32/2001 vp ja 65/2002 vp, 
37/2006 vp). Valiokunta on arvioinnissaan 
kiinnittänyt huomiota muun muassa siirrettä-
vien tehtävien ylikunnalliseen luonteeseen ja 
hallinnon tarkoituksenmukaiseen järjestämi-
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seen tehtäviä hoidettaessa. Hallinnon järjes-
tämistä arvioidessaan valiokunta on kiinnit-
tänyt huomiota siihen, saako yksittäinen kun-
ta järjestelyssä yksipuolisen määräämisvallan 
kuntayhtymässä.  

Pääkaupunkiseudun kuntien osalta esitys ei 
muuttaisi kuntien velvollisuuksia hoitaa teh-
täviä yhteistoiminnassa muutoin paitsi, että 
uusi Helsingin seudun liikennekuntayhtymä 
vastaisi lain perusteella myös joukkoliiken-
teen suunnittelusta ja palvelujen hankinnasta 
kaupunkien sisällä eikä vain seudullisesti tai 
sopimuksien perusteella. YTV on jo sopi-
muksen perusteella vastannut Espoon, Kau-
niaisten ja Vantaan sisäisen liikenteen suun-
nittelusta. Pääkaupunkiseudun kunnat kuulu-
vat samaan työssäkäyntialueeseen eikä ole 
tarkoituksenmukaista erotella seudullista ja 
kuntien sisäistä liikennettä toisistaan. Jouk-
koliikenne- ja jätehuoltotehtävä ovat mo-
lemmat luonteeltaan ylikunnallisia.  

Esityksessä ei ehdoteta säädettäväksi kun-
tayhtymien hallinnon järjestämisestä, vaan 
tämä jätetään kuntien sopimuksien varaan. 
Esityksen valmistelussa on katsottu, ettei tar-
vetta tällaiselle säätämiselle enää ole ja kun-

nat pystyvät sopimaan päätösvallan jakautu-
misesta. Muuallakin lainsäädännössä, esi-
merkiksi erityishuollosta annetun lain 
(519/1977) 17 §:ssä säädettyjä äänivaltaleik-
kureita ei enää sovelleta. Kuntalain 3 §:n 
mukaan kunnilla on mahdollisuus sen estä-
mättä, mitä muualla laissa säädetään kuntien 
yhteistoiminnasta sopia asiasta kuntalain 
mukaisesti.  

Jos päätösvalta jaettaisiin asukaslukujen 
suhteessa, olisi mahdollista, että Helsingin 
kaupungilla olisi enemmistö. Kunnat ovat 
kuitenkin sopineet jo Helsingin seudun jouk-
koliikenne -nimisen kuntayhtymän perusta-
missopimuksessa, että yhden kunnan ää-
niosuus voi olla enintään 50 prosenttia. Kau-
pungit ovat ilmoittaneet laativansa samoin 
perustein myös jätehuollosta vastaavan kun-
tayhtymän perussopimuksen.  

Edellä olevan perusteella katsotaan, että la-
kiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa lain-
säätämisjärjestyksessä.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:  
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Lakiehdotukset 

1. 

 
 
 
 
 
 
 

Laki 

pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Soveltamisala 

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan 
kaupunkien (pääkaupunkiseudun kunnat) on 
hoidettava 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut tehtävät yh-
teistoiminnassa siten, kuin tässä laissa sääde-
tään.  

                       
2 § 

Jätehuolto 

Pääkaupunkiseudun kuntien on hoidettava 
yhteistoiminnassa jätelaissa (1072/1993) tar-
koitetut kunnan tehtävät lukuun ottamatta 
tehtäviä, jotka säädetään kunnan ympäristön-
suojeluviranomaisen tehtäviksi. Tehtävien 
hoitamisesta vastaa kuntayhtymä. Kuntayh-
tymään sovelletaan, mitä kuntalain 
(365/1995) 10 luvussa säädetään kuntayhty-
mästä. 
 

3 § 

Joukkoliikenne 

Pääkaupunkiseudun kuntien on hoidettava 
yhteistoiminnassa kuntien aluetta koskeva:  

1) liikennejärjestelmän ja joukkoliikenteen 
suunnittelu;  

2) joukkoliikenteen liikennepalveluiden 
suunnittelu ja hankinta; ja 

3) joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjes-
telmästä sekä taksoista päättäminen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä 
hoitaa kuntayhtymä. Kuntayhtymään sovelle-
taan, mitä kuntalain 10 luvussa säädetään 
kuntayhtymästä. 

Kuntayhtymän toimintaan sovelletaan, mitä 
säädetään vesi- ja energiahuollon, liikenteen 
ja postipalvelujenalalla toimivien yksiköiden 
hankinnoista annetussa laissa (349/2007) 
säädetään. 

Kuntayhtymä voi toimialueellaan antaa lii-
kenteenharjoittajalle enintään 15 vuoden 
ajaksi yksinoikeuden harjoittaa raitiovaunu- 
ja metroliikennettä.  

Kuntayhtymä voi lisäksi ottaa sopimuksella 
hoitaakseen joukkoliikenteen tarkastusmak-
susta annetun lain (469/1979) 4 §:ssä tarkoi-
tetun tarkastusmaksun perimisen myös 
muussa kuin alueen joukkoliikenteessä. 
 

4 § 

Muut tehtävät 

Kuntayhtymien jäsenkunnat voivat kun-
tayhtymän perussopimuksessa sopia, että 
kuntayhtymä voi ottaa hoitaakseen muitakin 
kuin 2 ja 3 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä.  
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5 § 

Muut kunnat 

Kuntayhtymien jäsenkuntina voi olla myös 
muita kuin pääkaupunkiseudun kunnat. 
 
 

6 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 
20  . Lain muita säännöksiä kuin 8 §:n 
1 momenttia sovelletaan kuitenkin vuoden 
2010 alusta.  
 
 

7 §  

Kumottava laki  

Tällä lailla kumotaan Pääkaupunkiseudun 
yhteistyövaltuuskunnasta 30 päivänä joulu-
kuuta 1996 annettu laki (1269/1996) siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. Lakia 
sovelletaan kuitenkin Pääkaupunkiseudun 
yhteistyövaltuuskuntaan vuoden 2009 lop-
puun saakka sekä vuoden 2009 tilinpäätök-
sen ja vastuuvapauden myöntämistä koske-
van asian valmisteluun ja päätöksentekoon, 
kunnes tilinpäätöksestä ja vastuuvapaudesta 
on päätetty.  
 

8 § 

Siirtymäsäännökset 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskun-
nan omaisuudesta, varoista, veloista ja vas-
tuista on laadittava loppuselvitys vuoden 
2009 loppuun mennessä. Omaisuus, varat, 
velat ja vastuut siirtyvät 2 ja 3 §:ssä tarkoite-
tuille kuntayhtymille loppuselvityksen mu-
kaisesti vuoden 2010 alusta. Loppuselvityk-
sestä päättää Pääkaupunkiseudun yhteistyö-
valtuuskunnan seutukokous. Loppuselvitys 
toimii omaisuuden saantokirjana.  

Jos loppuselvityksen laatimisen jälkeen 
syntyy epäselvyyttä yhteistyövaltuuskunnan 
omaisuuden, varojen, velkojen ja vastuiden 
siirtymisestä, omaisuus, varat, velat ja vas-
tuut kuuluvat 2 §:ssä tarkoitetulle kuntayh-
tymälle.  

Kuntayhtymille 1 ja 2 momentin nojalla 
siirtyvä omaisuus, varat, velat ja vastuut jae-
taan jäsenkuntien pääomaosuuksiksi kun-
tayhtymissä siten, kuin kunnat vastaavat va-
roista ja veloista Pääkaupunkiseudun yhteis-
työvaltuuskunnasta annetun lain 7 §:n 2 mo-
mentin ja 9 §:n mukaan. Kuntayhtymien jä-
senkunnat voivat sopia kuntayhtymän perus-
sopimuksessa jäsenkuntien osuudesta kun-
tayhtymän varoihin ja vastuisiin muullakin 
tavalla.  

Yhteistyövaltuuskunnan tilinpäätöksestä ja 
vastuuvapauden myöntämisestä vuodelle 
2009 päättää seutukokous. Tilinpäätöksen 
laatii yhteistyövaltuuskunnan hallitus. Pää-
kaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan tar-
kastuslautakunnan ja tilintarkastajien tehtä-
vänä on hallinnon ja talouden tarkastus, kun-
nes vuoden 2009 tilinpäätös on hyväksytty ja 
vastuuvapaus tilivelvollisille on myönnetty.  

Tässä pykälässä tarkoitetusta luovutukses-
ta, jolla yhteistyövaltuuskunnalta siirretään 
välittömästi ja pääasiallisesti sen käytössä 
olevan kiinteistön omistamista ja hallintaa 
harjoittavan osakeyhtiön osakkeita vastaanot-
tavalle kuntayhtymälle, ei ole suoritettava va-
rainsiirtoveroa. Veroa ei ole myöskään suori-
tettava muun osakeyhtiön osakkeiden vastaa-
vasta luovutuksesta. 

Yhteistyövaltuuskunnalle myönnetyt vi-
ranomaisluvat siirtyvät tehtäväsiirron mukai-
sesti tehtävää hoitavalle 2 tai 3 §:ssä tarkoite-
tulle kuntayhtymälle.  

Yhteistyövaltuuskunnan palveluksessa ole-
va henkilöstö siirtyy perustettavien kuntayh-
tymien palvelukseen ja siirto katsotaan työ-
sopimuslaissa (55/2001) ja kunnallisesta vi-
ranhaltijasta annetussa laissa (304/2003) tar-
koitetuksi liikkeenluovutukseksi.  

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 

————— 
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2. 

Laki 

joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaan 
muutetaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain 

(469/1979) 1 §:n 1 momentti ja 2 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1053/2007, seuraavasti: 
 

1 §  

Soveltamisala 

Oikeus tarkastusmaksun perimiseen ilman 
asianmukaista matkalippua joukkoliikentees-
sä matkustavalta voidaan myöntää kunnalle 
sekä pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa 
ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoi-
minnasta annetun lain (   ) 3 §:ssä tarkoitetul-
le kuntayhtymälle, jolle rautatieliikenteen 
osalta voidaan myöntää oikeus tarkastusmak-
sun keräämiseen valtakunnallisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 §  

Tarkastusmaksun perimisoikeuden saaneiden 
tahojen välinen yhteistoiminta 

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut jul-
kisyhteisöt voivat sopia toimivaltansa piirissä 

olevien tarkastusmaksujen perimisestä yh-
teistoiminnassa. Kunnat voivat myös sopia 
yhteistoiminnan järjestämisestä niin, että tar-
kastusmaksujen periminen annetaan toisen 
kunnan tai pääkaupunkiseudun kuntien jäte-
huoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yh-
teistoiminnasta annetun lain 3 §:ssä tarkoite-
tun kuntayhtymän hoidettavaksi yhden tai 
useamman kunnan puolesta siten kuin kunta-
laissa (365/1995) säädetään. Yhteistoimintaa 
koskeva sopimus on liitettävä tarkastusmak-
sun perimisoikeutta koskevaan hakemukseen 
tai, jos sopimus tehdään myöhemmin kuin 
hakemus, toimitettava liikenne- ja viestintä-
ministeriölle tiedoksi. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä      
kuuta 20  . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 
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3. 

 

Laki 

jätelain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaan  
muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 3 §:n 2 momentti seu-

raavasti: 
 

3 § 

Määritelmät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä tässä laissa säädetään kunnasta, kos-

kee myös pääkaupunkiseudun kuntien jäte-
huoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yh-
teistoiminnasta annetun lain 2 §:ssä tarkoitet-
tua kuntayhtymää ja muuta kuntayhtymää 

siltä osin kuin sille on annettu kunnalle tässä 
laissa tai sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä 
tehtäviä. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä      
kuuta 20  . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 
 

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2009    

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen 
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Liitteet 
Rinnakkaistekstit 

2. 

Laki 

joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaan 
muutetaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain 

(469/1979) 1 §:n 1 momentti ja 2 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1053/2007, seuraavasti: 
 
Voimassaoleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Soveltamisala 

Oikeus tarkastusmaksun perimiseen ilman 
asianmukaista matkalippua joukkoliikentees-
sä matkustavalta voidaan myöntää kunnalle 
sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuus-
kunnalle, jolle rautatieliikenteen osalta voi-
daan myöntää oikeus tarkastusmaksun ke-
räämiseen valtakunnallisesti. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

1 §  

Soveltamisala 

Oikeus tarkastusmaksun perimiseen ilman 
asianmukaista matkalippua joukkoliikentees-
sä matkustavalta voidaan myöntää kunnalle 
sekä pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa 
ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoimin-
nasta annetun lain (   ) 3 §:ssä tarkoitetulle 
kuntayhtymälle, jolle rautatieliikenteen osalta 
voidaan myöntää oikeus tarkastusmaksun ke-
räämiseen valtakunnallisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
2 § 

Tarkastusmaksun perimisoikeuden saaneiden 
tahojen välinen yhteistoiminta 

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut jul-
kisyhteisöt voivat sopia toimivaltansa piirissä 
olevien tarkastusmaksujen perimisestä yhteis-
toiminnassa. Kunnat voivat myös sopia yh-
teistoiminnan järjestämisestä niin, että tarkas-
tusmaksujen periminen annetaan toisen kun-
nan tai pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuus-
kunnan hoidettavaksi yhden tai useamman 
kunnan puolesta siten kuin kuntalaissa 
(365/1995) ja Pääkaupunkiseudun yhteistyö-
valtuuskunnasta annetussa laissa (1269/1996) 
säädetään. Yhteistoimintaa koskeva sopimus 
on toimitettava liikenne- ja viestintäministe-
riölle tiedoksi tai liitettävä tarkastusmaksun 
perimisoikeutta koskevaan hakemukseen, jos 
tarkastusmaksut on alun perin tarkoitus periä 
yhteistoiminnassa. 
 

2 §  

Tarkastusmaksun perimisoikeuden saaneiden 
tahojen välinen yhteistoiminta 

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut jul-
kisyhteisöt voivat sopia toimivaltansa piirissä 
olevien tarkastusmaksujen perimisestä yh-
teistoiminnassa. Kunnat voivat myös sopia 
yhteistoiminnan järjestämisestä niin, että tar-
kastusmaksujen periminen annetaan toisen 
kunnan tai pääkaupunkiseudun kuntien jäte-
huoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yh-
teistoiminnasta annetun lain 3 §:ssä tarkoite-
tun kuntayhtymän hoidettavaksi yhden tai 
useamman kunnan puolesta siten kuin kunta-
laissa (365/1995) säädetään. Yhteistoimintaa 
koskeva sopimus on liitettävä tarkastusmak-
sun perimisoikeutta koskevaan hakemukseen 
tai, jos sopimus tehdään myöhemmin kuin 
hakemus, toimitettava liikenne- ja viestintä-
ministeriölle tiedoksi. 

——— 
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Tämä laki tulee voimaan     päivänä  
kuuta 20  . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

——— 
 
 

3. 

Laki 

jätelain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaan  
muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 3 §:n 2 momentti seuraa-
vasti 
 
Voimassaoleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Määritelmät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä tässä laissa säädetään kunnasta, kos-

kee myös pääkaupunkiseudun yhteistyöval-
tuuskuntaa tai kuntayhtymää siltä osin kuin 
sille on annettu kunnalle tässä laissa tai sen 
nojalla säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä. 
 

3 § 

Määritelmät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä tässä laissa säädetään kunnasta, kos-

kee myös pääkaupunkiseudun kuntien jäte-
huoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yh-
teistoiminnasta annetun lain 2 §:ssä tarkoi-
tettua kuntayhtymää ja muuta kuntayhtymää 
siltä osin kuin sille on annettu kunnalle tässä 
laissa tai sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä 
tehtäviä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä  

kuuta 20  . 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin 

——— 
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