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HSY:n omistajapolitiikka
Omistajapoliittiset toimenpiteet 2015 - 2020

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy

· Toimintaa jatketaan aikaisempien suuntaviivojen mukaan tavoitteena korkea toimin-
tavarmuus ja veden laatu;

· Altia Oyj:n omistamat yhtiön osakkeet lunastetaan yhtiölle;

· Osakassopimus uudistetaan nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi;

· Raportointia ja sisäistä valvontaa kehitetään sekä huolehditaan avoimuudesta ja
pienosakkaiden riittävästä informoinnista;

· Edunvalvonnasta huolehditaan vakiintuneen käytännön mukaisesti painopistealuei-
na tunnelin suoja-alueen maankäyttö ja Asikkalanselän vedenlaatu.

Uudenmaan Woima Oy

· Yhtiön asema HSY:n konserniohjauksen piirissä vakiinnutetaan, ottaen samalla
huomioon vähemmistöosakkaan vaikutusmahdollisuudet osakassopimuksen mu-
kaisesti;

· Strategisten tavoitteiden (materiaalitehokkuus ja tuottavuuden parantaminen) terä-
vöittämisestä huolehditaan.

HSY Holding Oy

· Yhtiö pidetään toistaiseksi lepäävänä;

· Mikäli ilmenee, ettei yhtiölle tulevaisuudessakaan ole käyttöä organisaatiojärjeste-
lyissä, selvitetään tarkoituksenmukaisin tapa yhtiön lakkauttamiseksi.

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä

· Omistajien kesken selvitetään mahdollisuudet liikelaitoskuntayhtymän nykyisin hoi-
tamien tehtävien uudelleenjärjestelyyn;

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

· Konserniohjauksessa korostetaan strategisten tavoitteiden (materiaalivirtojen hallin-
ta ja jätehierarkian mukainen uudelleenkäyttö) ohella yhtiön merkitystä ympäristö-
vastuun ja sosiaalisen vastuun kannalta;

· Yhtiötä hyödynnetään käsittely- ja koulutuspalvelujen tuottajana sen toimintaa tuki-
en.

Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 5

· Kiinteistön käyttö- ja omaisuusarvoa pidetään yllä riittävillä ja oikein suunnatuilla
saneeraus- ja huoltotoimenpiteillä;
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· Mikäli HSY siirtyy uusiin toimitiloihin, päätetään tilojen omistusjärjestelyistä yhteis-
omistajien (HSY ja HSL) kesken.

Asemapäällikönhovi Oy

· Tilojen käytön jatkamisesta päätetään päätoimipistettä koskevien ratkaisujen yhtey-
dessä.

Ekokem Oyj Abp

· Omistukseen liittyviä ratkaisuja harkittaessa otetaan huomioon sijoittamisintressin
ohella julkisen sektorin strategiset intressit;

· Mikäli valtio tai Kuntaliitto toteuttaa omistusjärjestelyjä yhtiön suhteen, selvitetään
erikseen HSY:n kannalta tarkoituksenmukaisimmat toimenpiteet.

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

· Osallistutaan yhdistyksen toimintaan nykytasoisesti;

· Mikäli Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän vesistönhoitoteh-
tävät päätetään siirtää muihin organisaatioihin, selvitetään yhdistyksen mahdolli-
suudet tehtävien hoitamiseen.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

· Osallistutaan yhdistyksen toimintaan nykytasoisesti;

· yhdistyksen kanssa yhteistyössä toimittaessa on otettava huomioon mahdollinen
ristiriita Metropolilab Oy:n tavoitteiden suhteen sekä yhtiön kilpailuoikeudellinen
asema.


