
Kaupunginjohtajan toimiala Sitova tavoite 2016 Muu tavoite 2016

Forum Virium Helsinki Oy Yhtiön kaikissa hankkeissa on mukana suomalaisia 

yrityksiä ja muita sidosryhmiä.

Helen Oy Omistajan päätöksen mukaisen kehitysohjelman 

toteuttaminen suunnitelman mukaisesti.

Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin       

50 % osinkona.                                                                     

Helsingin Markkinointi Oy Yhteistyökumppanien määrä kasvaa ja monipuolistuu.

Helsingin Satama Oy Uuden Länsiterminaalin rakentamisen toteuttaminen 

suunnitelman mukaisesti.

Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 3 %.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy Hintojen nousu enintään kustannustason nousua 

vastaava. 

Tilausten täyttöaste tulee olla vähintään 92 %.

Rakennus- ja ympäristötoimi Sitova tavoite 2016 Muu tavoite 2016

Helsingin Bussiliikenne Oy Yhtiön tilikauden tulos on positiivinen.

Helsingin kaupungin Palvelut Oy Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti. 1. Valmistautuminen kaupungin tuleviin 

palvelukilpailutuksiin.                                                          

2. 2 % tuottavuuden kehitys ja markkina-aseman 

vahvistaminen. 

MetropoliLab Oy Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti. Yhtiö varmistaa ja turvaa elintarvikkeiden, veden ja 

ympäristön tilan seurantaan tarvittavien 

laboratorioanalyysi- ja näytteenottopalvelujen 

saatavuuden pääkaupunkiseudulla kaikissa epidemia- ja 

muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa sekä takaa näiden 

saatavuuden alueen yrittäjille, viranomaisille ja 

kuntalaisille.



Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 

Oy

1. Yhtiön tekee vähintään nollatuloksen.                                

2. Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä lisääntyy 

edellisestä vuodesta 10 %.

Sosiaali- ja terveystoimi Sitova tavoite 2016 Muu tavoite 2016

Helsingin Seniorisäätiö Säätiö huomioi palveluidensa kehittämisessä kaupungin 

vanhuspalveluiden linjaukset ja lisää kotona asuville 

vanhuksille kohdennettujen palveluiden tuottamista.

Niemikotisäätiö Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan kaupungin 

omia mielenterveyspalveluja tukevina palveluina ja 

työkeskustoimintaa uudistetaan niin, että työkeskukset 

profiloidaan vastamaan muuttuneen asiakaskunnan 

tarpeita ja toiveita.

Oulunkylän sairaskotisäätiö Säätiön ylläpitämä, kaupungin sidosyksikkönä toimiva 

Oulunkylän kuntoutussairaala tuottaa geriatrisia 

kuntoutuspalveluita.      

PosiVire Oy 1. Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen.                                

2. Avoimille työmarkkinoille ja jatkokoulutukseen 

siirtyvien suhteellinen osuus kasvaa edellisvuodesta.                            

3. Kiinteät kulut/laskutettava tunti eivät kasva.

Sivistystoimi Sitova tavoite 2016 Muu tavoite 2016

Helsingin teatterisäätiö 1. Tuotetaan vähintään 16 ensi-iltaa.                                      

2. Saavutetaan vähintään 215 000 katsojaa.



UMO-säätiö 1. Säätiön oman varainhankinnan aste vähintään 22 %.

2. Järjestettyjen konserttien määrä vähintään 52.

3. Kokonaiskuulijamäärä vähintään 25 000.

Helsinki-viikon säätiö 1. Ohjelma: Panostetaan luoviin, osallistaviin, matalan 

kynnyksen hankkeisiin sekä mahdollistetaan uusien 

taide-esitysten synty. 

2. Yleisö: Kokonaiskäyntitavoite yli 150 000 ja 

pääsymaksullisten esitysten täyttöaste vähintään 80 %.

3. Talous: Pääsylipputulojen osuus vähintään 25 % ja 

yritysyhteistyörahoituksen osuus 15-20 % tulobudjetista.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy Kävijämäärät säilyvät vähintään edellisen vuoden 

tasolla.

Urheiluhallit Oy Kävijämäärät säilyvät vähintään edellisen vuoden 

tasolla.

Vuosaaren Urheilutalo Oy Kävijämäärät säilyvät vähintään edellisen vuoden 

tasolla.

Jääkenttäsäätiö Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöaste säilyy 

vähintään edellisen vuoden tasolla.

Stadion-säätiö Olympiastadionin perusparannus-ja uudistamishanke 

käynnistyy ja etenee hankesuunnitelman mukaisissa 

raameissa.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi Sitova tavoite 2016 Muu tavoite 2016

Finlandia-talo Oy Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti huomioiden 

sen, että yhtiön toiminta-avustus vuonna 2016 pienenee 

100 000 euroa.

Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden 

tasolla.



Helsingin kaupungin asunnot Oy Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään 

ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen 

(vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon 

kustannusindeksi).

1. Energiansäästötavoite: 10 % vuoden 2010 

kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien 

vuosien säästötavoitteet.                                                                 

2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen 

verrattuna.                                                                         

3. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee 

edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk). 

Helsingin Leijona Oy 1. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen 

verrattuna.                                                                              

2. Tilojen vuokrausaste vähintään 90 %.                                 

3. Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 

Helsingin Korkotukiasunnot

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään 

ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen 

(vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon 

kustannusindeksi).

1. Energiansäästötavoite: 10 % vuoden 2010 

kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien 

vuosien säästötavoitteet.                                                

2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen 

verrattuna.                                                                            

3. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus.              

4. Rakennusaikaisten lainojen uudelleenjärjestelyn 

toteuttaminen.

Kiinteistö Oy Auroranlinna Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään 

ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen 

(vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon 

kustannusindeksi).

1. Energiansäästötavoite: 10 % vuoden 2010 

kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien 

vuosien säästötavoitteet.                                                

2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen 

verrattuna.                                                                          

3. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus.                      

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään 

ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen 

(vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon 

kustannusindeksi).

Energiansäästötavoite: 10 % vuoden 2010 

kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien 

vuosien säästötavoitteet.



Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään 

ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen 

(vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon 

kustannusindeksi).

1. Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti.                 

2. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %. 

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin 

Tennispalatsi

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään 

ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen 

(vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon 

kustannusindeksi).

Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve 

huomioon ottaen alenee edellisvuodesta vähintään 2 %.

Kaupunginjohtajan toimiala Sitova tavoite 2015 Muu tavoite 2015

Forum Virium Helsinki Oy Vaikuttavuusmittariston kehittäminen.

Helen Oy Helsingin Energian kehitysohjelman jatko valmisteltu 

Kvston käsittelyyn.

Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % 

osinkona.

Helsingin Markkinointi Oy Yhtiön ja kaupunkiorganisaation välisen työnjaon 

selkeyttäminen ja viestiminen sekä kaupungin sisällä 

että sidosryhmille.

Helsingin Satama Oy Päätös uuden Länsiterminaalin rakentamisesta tehty. Ei osingonmaksutavoitetta tilikaudelta 2015.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy Hintojen nousu enintään kustannustason nousua 

vastaava.

Tilausten täyttöaste tulee olla vähintään 89 %. 

Rakennus- ja ympäristötoimi Sitova tavoite 2015 Muu tavoite 2015

Helsingin Bussiliikenne Oy Yhtiön tilikauden tuloksen on oltava parempi kuin 

vuonna 2014.



Helsingin kaupungin Palvelut Oy Ei tavoitetta vuonna 2015 Ei tavoitetta vuonna 2015

MetropoliLab Oy MetropoliLab Oy varmistaa ja turvaa elintarvikkeiden, 

veden ja ympäristön tilan seurantaan tarvittavien 

laboratorioanalyysi- ja näytteenottopalvelujen 

saatavuuden pääkaupunkiseudulla kaikissa epidemia- ja 

muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa sekä takaa näiden 

saatavuuden alueen yrittäjille, viranomaisille ja 

kuntalaisille.

Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 

Oy

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n keskeinen 

tehtävä on edistää luonnonvarojen säästämistä. 

Tavoitetta tukeva määrällinen tavoite vuodelle 2015 on 

lisätä uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrää 

10 % edellisestä vuodesta.

Sosiaali- ja terveystoimi Sitova tavoite 2015 Muu tavoite 2015

Helsingin Seniorisäätiö Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan samojen 

linjausten pohjalta kuin kaupungin omia 

vanhuspalveluita. Seniorisäätiön vanhainkodit 

muutetaan palveluasumisyksiköiksi sitä mukaa kun 

peruskorjaukset tehdään rakennuksiin niin, että ne 

täyttävät palveluasumiseen vaadittavat kriteerit. 

Palvelurakennemuutoksen mukaisesti lisätään niiden 

palvelujen tuottamista jotka kohdentuvat kotona asuville 

vanhuksille (mm. päivätoiminta, arviointi- ja 

kuntoutustoiminta).



Niemikotisäätiö Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan kaupungin 

omia mielenterveyspalveluja tukevina palveluina. 

Palvelurakennetta kohdennetaan suunnitellusti 

psykiatristen avohoito- ja laitospalveluiden potilaille 

siten, että säätiön resurssit ja osaaminen hyödynnetään 

ja asumispalveluiden kustannusten kasvukehitys 

voidaan pysäyttää.

Oulunkylän sairaskotisäätiö Säätiön ylläpitämän, kaupungin sidosyksikkönä toimivan 

Oulunkylän kuntoutussairaalan tuottamat palvelut ja 

resurssit hyödynnetään osana geriatrisia 

kuntoutuspalveluja.                               

PosiVire Oy Yhtiön rooli selkiytetään ja varmistetaan tulevaisuuden 

toimintaedellytykset. Yhtiön ja kaupunkiorganisaation 

työllisyydenhoidon välistä työjakoa selkeytetään.

Sivistystoimi Sitova tavoite 2015 Muu tavoite 2015

Helsingin teatterisäätiö Tavoitteena on tuottaa vähintään 12 ensi-iltaa ja 

saavuttaa 240 000 katsojaa.

UMO-säätiö Säätiön oma varainhankinnan aste vähintään 22 %.

Helsinki-viikon säätiö Ohjelma: Panostetaan luoviin, osallistaviin, matalan 

kynnyksen hankkeisiin sekä mahdollistetaan uusien 

taide-esitysten synty mm. osatuottajapanostuksilla. 

Yleisö: Kokonaiskäyntitavoite yli 150 000 ja 

pääsymaksullisten esitysten täyttöaste 80 %.

Talous: Pääsylipputulojen osuus vähintään 25 % ja 

yritysyhteistyörahoituksen osuus 15-20 % tulobudjetista.



Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy Tytäryhteisöjen ja liikuntaviraston tulee yhteistyössä 

yhtenäistää asiakasjärjestelmiä ja erilaisia 

menettelytapoja, jotka parantavat sekä helpottavat 

helsinkiläisten ja muiden asiakkaiden liikuntapalvelujen 

käyttöä ja lisäävät palvelutuotannon läpinäkyvyyttä, 

parantavat tuottavuutta ja tuovat kustannussäästöjä.                              

Urheiluhallit Oy Tytäryhteisöjen ja liikuntaviraston tulee yhteistyössä 

yhtenäistää asiakasjärjestelmiä ja erilaisia 

menettelytapoja, jotka parantavat sekä helpottavat 

helsinkiläisten ja muiden asiakkaiden liikuntapalvelujen 

käyttöä ja lisäävät palvelutuotannon läpinäkyvyyttä, 

parantavat tuottavuutta ja tuovat kustannussäästöjä.                                                                      

Vuosaaren Urheilutalo Oy Tytäryhteisöjen ja liikuntaviraston tulee yhteistyössä 

yhtenäistää asiakasjärjestelmiä ja erilaisia 

menettelytapoja, jotka parantavat sekä helpottavat 

helsinkiläisten ja muiden asiakkaiden liikuntapalvelujen 

käyttöä ja lisäävät palvelutuotannon läpinäkyvyyttä, 

parantavat tuottavuutta ja tuovat kustannussäästöjä.                                

Jääkenttäsäätiö Jatkokehittää sekä parantaa Töölön urheilukeskittymää 

kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden 

ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.

Stadion-säätiö Jatkokehittää sekä parantaa Töölön urheilukeskittymää 

kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden 

ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi Sitova tavoite 2015 Muu tavoite 2015



Finlandia-talo Oy Yhtiön toiminta-avustus vuonna 2015 pienenee                     

100 000 euroa vuodesta 2014 yhtiöittämispäätöksen 

mukaisesti.

1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve 

huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.               

2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen 

verrattuna.                                                                             

3. Yhtiön tulos on positiivinen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään 

ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun 

suuruinen.

1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve 

huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.               

2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen 

verrattuna.                                                                          

3. Tulevien (10 v.) energiansäästötoimenpiteiden 

kartoitus.

Helsingin Leijona Oy 1. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen 

verrattuna.                                                                            

2. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 

Helsingin Korkotukiasunnot

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään 

ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun 

suuruinen.

1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve 

huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.               

2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen 

verrattuna.                                                                             

3. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus. 

Kiinteistö Oy Auroranlinna Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään 

ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun 

suuruinen.

1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve 

huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.               

2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen 

verrattuna.                                                                              

3. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus. 

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään 

ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun 

suuruinen.

1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve 

huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.



Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään 

ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun 

suuruinen.

1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve 

huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.               

2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen 

verrattuna.                                                                             

3. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin 

Tennispalatsi

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään 

ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun 

suuruinen.

1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve 

huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.               

2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen 

verrattuna. 


