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Selvitetään toimenpide-ehdotuksin tukipalve-
lujen keskittäminen kaupungin muille tukipal-
veluja keskitetysti tuottaville palveluyksiköille. 

Palmia 1 

Selvitetään toimenpide-ehdotuksin kuntalain 
kilpailuneutraliteettia koskevien muutosten 
vaikutukset organisaatiomuotoon ja toimin-
taan sekä hallintomallivaihtoehdot 30.9.2011 
mennessä.  

Kilpailukykyiset palvelut. 

HKL- liikelaitos 1 (4,5) 

Toimintaa kehitetään liikelaitosmallin pohjalta.
 
Selvitetään toimenpide-ehdotuksin 
30.11.2012 mennessä joukkoliikenteen ope-
roinnin kokonaisorganisaatiomalli 
 
Selvitetään toimenpide-ehdotuksin tukipalve-
lujen keskittäminen kaupungin muille palvelu-
yksiköille.  
 
Työsuhdevuokra-asuntojen hallinta ja hallin-
nointi siirretään Koy Auroranlinnalle viimeis-
tään 1.1.2012 alkaen.  
 
Selvitetään toimenpide-ehdotuksin 
31.12.2011 mennessä HKL:n hallinnassa 
olevan metro- ja raitiovaunuliikenteeseen 
kuulumattoman käyttö- ja muun omaisuuden 
hallintavaihtoehdot toimenpide-ehdotuksin. 
 
Jatketaan PKS- yhteistyönä ja valtion kanssa 
selvitystä toimenpide-ehdotuksin PKS-
kaupunkien hallinnassa olevan raideliiken-
neinfraomaisuuden rahoitus- ja hallintomalli-
vaihtoehdoista 
 

Kustannustehokkaat ja kilpailu-
kyiset palvelut. 
 

Taloushallintopalvelu-liikelaitos 1 

Toimintaa kehitetään liikelaitospohjalta lain-
säädännön reunaehdoin koko kaupunkikon-
sernille taloushallintopalveluja keskitetysti 
tuottavana palveluyksikkönä.  

Kilpailukykyiset palvelut. 
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Helsingin Bussiliikenne Oy (100)  1(2) 1 (2,3,4) 
Toimintaa kehitetään niin, että yhtiö toimii 
kannattavana ja laadukkaana joukkoliikenne-
palveluiden tuottajana. 

Kilpailukyiset palvelut. 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 
(51,3)  1 

Voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka tavoittee-
na on elinympäristön parantaminen jätteiden 
määrää vähentämällä ja ympäristötietoisuutta 
lisäämällä. 

Toiminta tehokasta. 

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy (Helsinki 
67,1 % ja Helsingin Bussiliikenne Oy 32,9 %) 1 Toimintamallia kehitetään nykyiseltä pohjalta. 

Tilat pidetään haluttuina ja kilpailukykyisinä. Kilpailukykyiset vuokrat. 

Työmaahuolto Oy Ab (100) 1 
Toimintaa kehitetään nykyisen toimintamallin 
pohjalta osana Palmian catering-
liiketoimintaa. 

Kilpailukykyinen tuotanto. 

Suomen Energia - Urakointi Oy (60,4) 3 

Toimintaa kehitetään niin, että yhtiö tarjoaa 
kattavan valikoiman sähköisen yhdyskunta-
tekniikan verkkojen ja laitteistojen suunnitte-
luun, asennukseen ja käyttöön liittyviä palve-
luita kilpailukykyisesti. 

Kilpailukykyiset palvelut. 

Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy 
(100) 1(2) 

Forum Virium Helsinki-hankkeen johdonmu-
kainen hallinnointi sekä hankkeen houkuttele-
vuuden edistäminen.  

Forum Virium Helsinki-
hankkeen laadukkaat palvelut 
ja lisäarvon tuottaminen yh-
teistyökumppaneille. 

Helsinki Abroad Ltd Oy (100) 1 

Toimintaa kehitetään nykyisen toimintamallin 
pohjalta tavoitteena ylläpitää ja edistää Hel-
singin kaupungin ja sen yhteistyökumppanei-
den etuja ja edunvalvontaa ulkomailla. 

Kustannustehokkaat ja laa-
dukkaat palvelut. 

Helsingin Väylä Oy (100) 1 
Toimintaa kehitetään nykyisen toimintamallin 
pohjalta tavoitteena ylläpitää maanalaista 
huoltoväylää Helsingin keskusta-alueella. 

Kustannustehokas toiminta. 

Helsingin Leijona Oy (100) 1  

Toimintaa kehitetään nykyisen toimintamallin 
pohjalta niin, että yhtiö hallinnoi, markkinoi ja 
vuokraa kaupungin omistamia tiloja Senaatin-
torin ja Kauppatorin välisissä kortteleissa. 

Kustannustehokas toiminta. 

PosiVire Oy (65,56) 2 

Toimintaa kehitetään nykyisen toimintamallin 
pohjalta. Omistuspohjaa ja toimintaa laajen-
netaan kaupunkikonsernin sisällä ja seudulli-
sesti. 

Kustannustehokas toiminta ja 
edulliset palvelut. 

 


