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§ 12
Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien 
nimeäminen 

HEL 2014-013457 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan 
Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 
2015 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa, 

 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään 
yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen 
päätösehdotusten mukaisesti sekä

 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että 
mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä 
tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi 
toimikaudeksi liitteen mukaisesti. 

 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, 
yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin 
voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja 
konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä 
konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua 
muuta kaupungin ohjeistusta

 kehottaa yhtiökokousedustajaa ehdottamaan yhtiökokouksessa, 
että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille 
maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston 
tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei 
osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai 
määrätty. Tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle 
suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta 
tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien 
tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän 
laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun 
mukaisesti.

 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Seure 
Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, 
että yhtiökokous antaa yhtiön hallitukselle seuraavan 
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sitovan toimiohjeen: Hintojen nousu enintään kustannustason 
nousua vastaava.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kj_tytäryhteistöt.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yhtiöt Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti 
päätettäväksi esitykset kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien 
tytäryhtiöiden hallitus- ja tilintarkastusvalinnoista liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin 
kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. 
Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan 
kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 § 
hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden 
palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014). Kokouspalkkio on 
sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan 
kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen 
puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet 
palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta 
vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2015 (Kvsto 12.11.2014) on 
keskeisille tytäryhtiöille ja -säätiöille asetettu joko sitovia ja/tai muita 
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tavoitteita. Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta 
tytäryhteisöraporttien yhteydessä.

Tytäryhteisöt: Forum Virium Oy, Helsingin Markkinointi Oy, Helsinki 
Abroad Ltd Oy, Helsinki Region Marketing Oy ja Seure 
Henkilöstöpalvelut Oy.

Forum Virium Helsinki Oy:n toimialana on kehittää uusia digitaalisia 
palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten 
toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa. Kaupungin omistusosuus on 
100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen 
jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos 
tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, 
varatilintarkastajaa ei tarvita.

Sitova tavoite: Ei asetettua sitovaa tavoitetta vuodelle 2015 

Muu tavoite: Vaikuttavuusmittariston kehittäminen 

Helsingin Markkinointi Oy:n toimialana on Helsingin seudun 
matkailupalvelujen tuottaminen, kehittäminen, markkinointi, myynti ja 
välitys. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan 
hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi yhtiökokouksen 
vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja 
yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty 
tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Sitova tavoite: Ei asetettua sitovaa tavoitetta vuodelle 2015 

Muu tavoite: Yhtiön ja kaupunkiorganisaation välisen työnjaon 
selkeyttäminen ja viestiminen sekä kaupungin sisällä että sidosryhmille. 

Helsinki Abroad Ltd Oy:n toimialana on ylläpitää ja edistää Helsingin 
kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa 
ulkomailla kuntalain 76 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana. 
Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan 
hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on 
yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi 
valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Sitova tavoite: Ei asetettua sitovaa tavoitetta vuodelle 2015 

Muu tavoite: Ei asetettua muuta tavoitetta vuodelle 2015 

Helsinki Region Marketing Oy:n toimialana on Helsingin 
metropolialueen elinkeinoelämän kansainvälistäminen ja 
tuotantorakenteen monipuolistaminen työllisyyden turvaamiseksi sekä 
toimia matkailun ja elinkeinoelämän kansainvälisen markkinoinnin 
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kehittämiseksi. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen 
mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä. 
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos 
tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, 
varatilintarkastajaa ei tarvita.

Sitova tavoite: Ei asetettua sitovaa tavoitetta vuodelle 2015 

Muu tavoite: Ei asetettua muuta tavoitetta vuodelle 2015 

Seure Henkilöstöpalvelut Oy toimialana on tuottaa tilapäisen työvoiman 
vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja. Kaupungin 
omistusosuus on 56,40 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen 
kuuluu viidestä yhdeksään varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja 
ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty 
tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Sitova tavoite: Hintojen nousu enintään kustannustason nousua 
vastaava. 

Muu tavoite: Tilausten täyttöaste tulee olla vähintään 89 %. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kj_tytäryhteistöt.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yhtiöt Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia


