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Kokousaika 14.03.2016 17:08 - 18:30

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli puheenjohtaja
Pajamäki, Osku varapuheenjohtaja
Modig, Silvia
Männistö, Lasse
Raatikainen, Mika
Rantanen, Tuomas
Rissanen, Laura
Urho, Ulla-Marja
Bergholm, Jorma varajäsen

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poistui 18:28, poissa: 36 - 39 §:t

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
poistui 18:28, poissa: 36 - 39 §:t

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Snellman, Johanna tiedottaja
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Lehtinen, Jarmo hallituksen puheenjohtaja (Finlan-

dia-talo Oy)
asiantuntija
saapui 17:15, poistui 17:37, läsnä: 
osa 31 §:ää (ei läsnä päätöksenteon 
aikana)
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Tolonen, Johanna toimitusjohtaja (Finlandia-talo Oy)
asiantuntija
saapui 17:15, poistui 17:37, läsnä: 
osa 31 §:ää (ei läsnä päätöksenteon 
aikana)

Lehtipuu, Topi toiminnanjohtaja (Helsinki-viikon 
säätiö sr)
asiantuntija
saapui 17:39, poistui 17:51, läsnä: 
osa 32 §:ää (ei läsnä päätöksenteon 
aikana)

Mattila, Pekka hallituksen puheenjohtaja (Helsinki-
viikon säätiö sr)
asiantuntija
saapui 17:39, poistui 17:51, läsnä: 
osa 32 §:ää (ei läsnä päätöksenteon 
aikana)

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa 29 - 39 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
29 - 30 ja 33 - 35 §:t

Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
31 ja 39 §:t

Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja
32 ja 37 - 38 §:t

Laura Räty apulaiskaupunginjohtaja
36 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
29-39 §
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§ Asia

29 Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

30 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

31 Kaj/1 Finlandia-talo Oy:n ajankohtaiskatsaus

32 Sj/3 Helsinki-viikon säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

33 Kj/3 Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous 2016

34 Kj/4 Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien ni-
meäminen

35 Kj/5 Konserniohjeen uudistaminen

36 Stj/1 Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvien yhteisöjen edustajien 
nimeäminen

37 Sj/1 Sivistystoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen 
edustajien nimeäminen

38 Sj/2 Sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeä-
minen

39 Kaj/2 Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot ylimää-
räinen yhtiökokous 15.3.2016
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§ 29
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas 
Rantasen ja Lasse Männistön sekä varatarkastajiksi Osku Pajamäen ja 
Laura Rissasen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 30
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Konsernijaosto päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna 
täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin 
ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 31
Finlandia-talo Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-002253 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Finlandia-
talo Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat  Johanna Tolonen ja Jarmo 
Lehtinen. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Finlandia-talo Oy:n tehtävänä on vuokrata tilojaan sekä tilaisuuksiin liit-
tyviä palveluja tilaisuuksien järjestäjille sekä itse järjestää kokous-, 
kongressi-, konsertti- ja juhlatapahtumia. Finlandia-talon ravintolaa hoi-
taa vuokrasopimuksella Kanresta Oy vastaten ravintola-, kahvio-, an-
niskelu- ja lämpiötarjoilutoiminnasta.

Vuoden 2014 vastaavaan jaksoon verrattuna tilaisuuksien määrä nousi 
noin 150 tapahtumalla, vertailuajalla kokouksia ja muita pienempiä tilai-
suuksia oli enemmän. Tapahtumien kävijämäärä nousi myös edelliseen 
vuoteen verrattuna.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 4 (57)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kaj/1
14.03.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/konsernijaosto +358 9 655 783 FI02012566

Yhtiön toimintavuodelle 2015 asetetut toiminta-avustusta, energianku-
lutusta, asiakastyytyväisyyttä ja tulosta koskevat tavoitteet toteutuivat.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 8,9 milj. euroa ja tulos noin 0,514 
miljoonaa euroa, kun vastaavat luvut vuonna 2014 olivat  7,7 ja 0,140 
miljoonaa euroa.

Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja Johanna Tolonen antaa yhtiötä kos-
kevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. 
Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo R. 
Lehtinen. Yhtiön vuosikatsaus on liitteenä 1.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
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§ 32
Helsinki-viikon säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-002467 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsinki-vii-
kon säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat  Topi Lehtipuu ja Pekka Matti-
la. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-viikon säätiö sr Q4.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki-viikon säätiö sr:n tarkoituksena on taiteen eri muotojen tunne-
tuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle. Säätiö toteuttaa 
tarkoitustaan järjestämällä ohjelmaa, johon voi sisältyä mm. musiikki-, 
teatteri- ja tanssiesityksiä, näyttelyitä sekä muita säätiön tarkoituksen 
toteuttamiseen liittyviä tilaisuuksia ja sisältöjä. 

Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Vuoden 2015 tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli -118 645 euroa. Vastaa-
va tulos vuonna 2014 oli -41 254 euroa. Tilikauden aikana säätiölle ker-
tyi kokonaistuottoa 5 000 901 euroa, mikä on  8,3 % enemmän kuin 
vuonna 2014 (4 617 204 euroa). Säätiön kokonaistuotot muodostuvat 
liikevaihdosta, avustuksista ja yritysyhteistyörahoituksesta.
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Vuoden 2016 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan avustusmäärärahoista on 
varattu 1 513 000 euroa säätiölle (2015: 1 513 000 euroa).

Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 säätiölle on asetettu seuraa-
vat tavoitteet:

1. Ohjelma: Panostetaan luoviin, osallistaviin, matalan kynnyksen 
hankkeisiin sekä mahdollistetaan uusien taide-esitysten synty.

2. Yleisö: Kokonaiskäyntitavoite yli 150 000 ja pääsymaksullisten esi-
tysten täyttöaste vähintään 80 %.

3. Talous: Pääsylipputulojen osuus vähintään 25 % ja yritysyhteistyöra-
hoituksen osuus 15-20 % tulobudjetista.

Säätiön toiminnanjohtaja Topi Lehtipuu antaa säätiötä koskevan suulli-
sen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös säätiön halli-
tuksen puheenjohtaja Pekka Mattila.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-viikon säätiö sr Q4.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 33
Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous 2016

HEL 2016-001901 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian 
oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin 
Satama Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 
31.3.2016.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedusta-
jaa menettelemään Helsingin Satama Oy:n yhtiökokouksessa niin, että 
yhtiön

 osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin 
kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja asemansa perusteella sekä 
lisäksi kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki ja 
Nina Huru,

 hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille pääte-
tään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,

 tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintar-
kastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 7.5.2014 ja 9.12.2015 
hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväk-
syttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän 
laskun mukaan,

 hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen 
määrä hallituksen jäseniä,

 hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yh-
tiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdo-
tuksen mukaisesti,

 tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkas-
taja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja),

 yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa 
olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaos-
ton päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden 
mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kau-
pungin talousarviossa yhtiölle asetettuja sitovia ja muita tavoitteita,
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 yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen 
päätösehdotusten mukaisesti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että nimitystoimikunta nimetään ny-
kyisessä kokoonpanossaan. Ehdotukselle lisättiin kaupunginhallituksen 
varapuheenjohtaja Osku Pajamäki ja Nina Huru.

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhtiökokouskutsu
2 Esityslista
3 Tasekirja 2015
4 Tilintarkastuskertomus
5 Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkans-
lian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsin-
gin Satama Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tors-
taina 31.3.2016.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedus-
tajaa menettelemään Helsingin Satama Oy:n yhtiökokouksessa niin, et-
tä yhtiön

 osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin 
kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja asemansa perusteella sekä 
lisäksi ____________________ ja ____________________,

 hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille pääte-
tään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
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 tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintar-
kastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 7.5.2014 ja 9.12.2015 
hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväk-
syttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän 
laskun mukaan,

 hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen 
määrä hallituksen jäseniä,

 hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yh-
tiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdo-
tuksen mukaisesti,

 tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkas-
taja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja),

 yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa 
olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaos-
ton päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden 
mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kau-
pungin talousarviossa yhtiölle asetettuja sitovia ja muita tavoitteita,

 yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen 
päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy

Helsingin Satama Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Satama -lii-
kelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. 

Yhtiön toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa 
sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toiminto-
ja.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Helsingin Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014 
päätettiin perustaa yhtiölle pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikun-
ta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituk-
sen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöik-
si. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohta-
jaksi ja varapuheenjohtajaksi. 

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yh-
teydessä. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan 
kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa 
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perusteella Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja. Lisäksi ni-
mitystoimikunnan jäseneksi valitaan yksi edustaja kaupunginvaltuuston 
tai kaupunginhallituksen varapuheenjohtajistosta sekä yksi muu henki-
lö.  

Päättyvällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäseninä toimivat kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari, kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupun-
ginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki sekä kaupunginval-
tuutettu Nina Huru.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiöko-
koukselle ehdotukset Helsingin Satama Oy:n hallitukselle maksettaviksi 
palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallituksen puheen-
johtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi. 

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valit-
taviksi henkilöiksi

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 16 §, että Helsingin Satama Oy:n 
osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättä-
mistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitus-
ten palkkioperusteista ja -käytännöistä. 

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helsingin Satama Oy:n hallitukselle 
maksettaviksi palkkioiksi on otettu huomioon yhtiön omistuspohja sekä 
tehdyn työn ja vastuun määrä hallitustyöskentelyssä. Palkkioesitys vas-
taa yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.4.2015 päätettyjä nykyi-
siä hallituspalkkioita. 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helsingin Satama Oy:n hallituksen jä-
senten lukumääräksi päätetään yhdeksän jäsentä. Lukumäärä vastaa 
yhtiön hallituksen jäsenten nykyistä määrää. 

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helsingin Satama Oy:n hallituksen 
puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon 
toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä 
asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liike-
toimintaan kuuluvissa asioissa).

Helsingin Satama Oy:n tilintarkastaja
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Tarkastuslautakunta päätti 9.12.2015, § 112, nimetä ehdolle Helsingin 
Satama Oy:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävas-
tuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja). 

Talousarviotavoitteet 2016

Kaupunginvaltuusto päätti 2.12.2015, § 328 kaupungin talousarviosta 
vuodelle 2016. Talousarviossa asetettiin Helsingin Satama Oy:lle seu-
raavat tavoitteet:

 Uuden Länsiterminaalin rakentamisen toteuttaminen suunnitelman 
mukaisesti (sitova tavoite),

 Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 3 % (muu tavoite) .

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhtiökokouskutsu
2 Esityslista
3 Tasekirja 2015
4 Tilintarkastuskertomus
5 Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
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§ 34
Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien 
nimeäminen

HEL 2016-000721 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Hel-
singin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2016 ke-
vään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiöko-
kouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätö-
sehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa 
siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä 
tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liit-
teen 1 mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiöko-
kouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenil-
le maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien 
päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjes-
tyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai ti-
lintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastus-
tehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhtei-
söjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden 
osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiöko-
kouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudatta-
maan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhalli-
tuksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauk-
sen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeis-
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tusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja si-
tovia ja muita tavoitteita.

6

kehottaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitusta ottamaan varsinaisen 
yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen 
kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupungin-
valtuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konser-
niohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annet-
tua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiöl-
le mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että Helsingin markkinointi Oy:n halli-
tuksessa Mikko Lestin sijasta esitetään Topi Lehtipuuta.

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Muutetaan liitteeseen 1 Helsingin Markkinointi Oy:n halli-
tuksen kokoonpanoa siten, että hallituksen jäsenistä poistetaan Mikko 
Leisti.

Kannattaja: Osku Pajamäki

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muuten ehdotuksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginjohtajan toimialan tytäryhteisöihin nimettävät
2 Kaupunginjohtajan toimialan tytäryhteisöjen tulostavoitteet 2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Yhtiöt Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 2

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää 

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Hel-
singin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2016 ke-
vään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiöko-
kouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätö-
sehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa 
siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä 
tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liit-
teen 1 mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiöko-
kouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenil-
le maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien 
päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjes-
tyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai ti-
lintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastus-
tehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhtei-
söjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden 
osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiöko-
kouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudatta-
maan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhalli-
tuksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauk-
sen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeis-
tusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja si-
tovia ja muita tavoitteita.
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6

kehottaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitusta ottamaan varsinaisen 
yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen 
kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupungin-
valtuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konser-
niohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annet-
tua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiöl-
le mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti pää-
tettäväksi esitykset kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhtei-
söjen varsinaisiin yhtiökokouksiin liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilin-
tarkastusvalinnat liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin 
kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. 
Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokous-
palkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 § hyväksy-
mään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (vii-
meisin muutos 26.11.2014). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosään-
nön 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 vuosipalk-
kio on 2 185 euroa. Ohjeita noudatetaan alla olevissa yhtiöissä, ellei 
yhtiöiden kohdalla toisin mainita.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 (Kvsto 2.12.2015, 328 §) on 
keskeisille tytäryhtiöille ja -säätiöille asetettu joko sitovia ja/tai muita ta-
voitteita. Tavoitteet on lueteltu liitteessä 2. Tytäryhteisöt raportoivat ta-
voitteiden toteutumisesta tytäryhteisöraporttien yhteydessä.

Forum Virium Helsinki Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on edistää tutkimuksen, julkishallinnon 
ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta, korkeaa osaamista hyödyntävien 
ja tuottavien yritysten syntymistä ja menestymistä sekä parantaa kan-
sainvälisesti kilpailukykyisen, korkeaa osaamista vaativan yritystoimin-
nan sijoittumisen ja kehittymisen edellytyksiä. Yhtiön toimialana on har-
joittaa tutkimuksen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän välistä yhteistyö-
tä yhtiön toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi sekä tehdä aloitteita 
yhtiön toiminnan tarkoituksen piiriin kuuluvien yhteisten hankkeiden to-
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teuttamisesta sekä avustaa tällaisten hankkeiden hallinnossa ja rahoi-
tuksen hankinnassa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita 
osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata 
niitä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen 
osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan 
tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen 
kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi 
varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastu-
syhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Helsingin Markkinointi Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on Helsingin ja Helsingin seudun markkinointi-, vies-
tintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja pal-
velujen kehittäminen, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottami-
nen ja järjestäminen sekä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi 
yhtiö harjoittaa matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitys-
toimintaa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omista-
jilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toi-
minnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan halli-
tukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi yhtiökokouksen vuo-
deksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yk-
si varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintar-
kastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Helsinki Abroad Ltd Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yh-
teistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 76 
§:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana. Yhtiö voi toimintaansa var-
ten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niil-
lä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa 
eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yh-
tiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiöjärjestyksen 
mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Yh-
tiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkasta-
jaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tar-
vita.

Helsinki Region Marketing Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.
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Yhtiön toimialana on Helsingin metropolialueen elinkeinoelämän kan-
sainvälistäminen ja tuotantorakenteen monipuolistaminen työllisyyden 
turvaamiseksi. Yhtiön tarkoituksena on toimia matkailun ja elinkeinoelä-
män kansainvälisen markkinoinnin kehittämiseksi, edistämällä paikallis-
ten yritysten ulkomaankauppaa, osallistumalla tuotekehittelyhankkei-
siin, harjoittamalla elinkeinoelämän tutkimusta, suunnittelua, järjestä-
mällä koulutusta ja konsultointia sekä osallistumalla muutoinkin elinkei-
noelämän yleisten edellytysten kehittämiseen. Yhtiö voi omistaa ja hal-
lita kiinteistöjä ja kiinteistöyhtiöiden osakkeita sekä vuokrata niitä. Yh-
tiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osin-
koa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tu-
kemiseen ja kehittämiseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuu-
luu kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkas-
taja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty 
tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %.

Yhtiön toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien 
hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen 
ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokrauk-
seen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja, sekä omistaa toimin-
taansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä. Yhtiö toimii julkisista hankin-
noista annetun lain (348/2007) tarkoittamassa mielessä omistajiensa 
sidosyksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se 
myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämi-
seen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä yhdek-
sään varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilö-
kohtainen varajäsen. Helsinki nimeää viisi varsinaista jäsentä ja heille 
varajäsenet. Hallituksen puheenjohtajan valitsee Helsinki. Yhtiöllä on 
yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi vali-
taan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginjohtajan toimialan tytäryhteisöihin nimettävät
2 Kaupunginjohtajan toimialan tytäryhteisöjen tulostavoitteet 2016

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 18 (57)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kj/4
14.03.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/konsernijaosto +358 9 655 783 FI02012566

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yhtiöt Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Liite 2

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.02.2016 § 19

HEL 2016-000721 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

29.02.2016 Pöydälle

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuuli Kousan 
ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 19 (57)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kj/5
14.03.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/konsernijaosto +358 9 655 783 FI02012566

§ 35
Konserniohjeen uudistaminen

HEL 2013-004511 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää kumota voimassa olevan 16.1.2008 hyväk-
sytyn Helsingin kaupungin konserniohjeen ja hyväksyä uuden konser-
niohjeen liitteenä olevan luonnoksen mukaisena. 

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan liitteen 2 mukaisesti. Seuraavat vastaeh-
dotukset on sisällytetty esittelijän muutettuun ehdotukseen:

 Tuuli Kousan 11.4.3  kohdan alakohtia 3 ja 4 koskeva vastaehdotus
 Osku Pajamäen vastaehdotus kohdan 11.5. osalta
 Osku Pajamäen vastaehdotus kohdan 5.1.ensimmäisen kappaleen 

osalta

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa:

 11.4.3  kolmas alakohta:

toimintaan nähden (poisto: poikkeuksellisen) merkittävä tai varsinai-
seen toimintaan kuulumaton tai siihen vain epäsuorasti liittyvä inves-
tointi ja sen rahoittaminen, 

toimintaan nähden (poisto: poikkeuksellisen) merkittävä lainanotto tai -
anto sekä muut vastaavat rahoitukseen liittyvät järjestelyt, 

-> eli poistetaan molemmista alakohdista "poikkeuksellisen"

Kannattaja: Osku Pajamäki

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa:
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toiseksi viimeinen alakohta: 

korvataaan kappaleella: toimitusjohtajan palkkaaminen ja erottaminen, 
palkkauksen, palkitsemisjärjestelmien sekä palvelussuhteen keskeisten 
ehtojen määrittely ja tarkistaminen

Kannattaja: Osku Pajamäki

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa:

16 Kaupungin luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaami-
nen 

Kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada kuntalaissa säädetyllä 
tavalla tietoja kaupungin viranomaisilta, ja kuntalain mukainen tiedon-
saantioikeus ulotetaan koskemaan myös yhtiömuotoisia tytäryhteisöjä.

Kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada kaupungin hallussa 
olevia tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, joita he pitävät toimes-
saan tarpeellisena, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta 
johdu. Lisäksi tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiin kirjataan erillismääräyksil-
lä luottamushenkilöiden tietojensaannista.

Tietojensaantia koskeva pyyntö esitetään kaupunginkanslialle, jos kyse 
on kaupungin hallussa olevista tiedoista. Mikäli pyyntö perustuu tytä-
ryhtiön tietojensaantioikeutta koskevaan yhtiöjärjestysmääräykseen, 
pyyntö esitetään suoraan kyseiselle tytäryhtiölle.

Luottamushenkilö ei saa luovuttaa tietojensaantioikeuden nojalla saa-
miaan tietoja eteenpäin, koska tiedot on tarkoitettu vain hänelle henki-
lökohtaisesti luottamustehtävän hoitamista varten.

Kannattaja: Osku Pajamäki

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki:

Kohta 11 toinen kappale:

Kaupungin tytäryhteisöjen ohjaamiseksi konserniohjeen keskeisiä mää-
räyksiä ja kaupungin omistajastrategian linjauksia voidaan tarvittaessa 
kirjata myös tytäryhteisöjen yhtiöjärjestyksiin tai sääntöihin. Markki-
naehtoisesti toimivien yhtiöiden yhtiöjärjestykseen kirjataan maininta 
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siitä, että ne ottavat toiminnassaan huomioon kaupunkikonsernin koko-
naisedun.

Kohta 11.5.:

Erityisesti markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen osalta kunkin yh-
teisön hallituksella tulee olla kollektiivina riittävä osaaminen ja pätevyys 
ainakin:

– yhteisön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista,

[…]

– kaupunkikonsernin toiminnasta ja tavoitteista sekä kaupungin eetti-
sistä arvoista

– yritysvastuusta (mukaan lukien henkilöstöasiat).

Kohta 5.1. toinen ja kolmas kappale:

Sivun 7 ensimmäinen ja toinen kappale muutetaan:

”Omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan sen tulee lähtökoh-
taisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai 
muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Tästä syystä kaupungin 
toimimiselle jonkin yhteisön perustajana, omistajana tai jäsenenä tulee 
olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite."

”Kaupungin tytäryhteisöjen asemaa osana kaupunkikonsernia arvioi-
daan ja tarkastellaan säännöllisesti. Kohdassa 11.2.1 tarkoitettujen 
markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen osalta arviointi perustuu 
yhteisön strategiseen ja taloudelliseen merkitykseen kaupungille. Mark-
kinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen osalta kaupungin omistajastra-
tegia sekä tytäryhtiökohtaiset tavoitteet perustuvat mahdollisimman hy-
vään taloudelliseen tulokseen tai muuten toiminnan kaupungille tuomiin 
taloudellisiin hyötyisin esim. kilpailun lisäämisen kautta.”

Kohta 10: 

”Kaupunki voi luopua yhteisön omistuksesta, jos omistukselle ei enää 
ole strategiaan perustuvaa tarkoitusta ja tavoitetta ja omistuksesta luo-
puminen on kaupungin kannalta taloudellisesti perustelluin vaihtoehto. 
Omistuksesta voidaan luopua myös jos luopuminen on muusta erityi-
sestä syystä perusteltua.”
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Luovuttaessa yhteisön omistuksesta on kiinnitettävä erityistä huomiota 
luopumisen henkilöstövaikutuksiin, sekä vaikutuksiin yhteisön tarjoa-
mien palvelujen käyttäjiin.

Kohta 11.3.1 lisäys:

”Kaupungin markkinaehtoisesti toimivissa tytäryhteisöissä voidaan nou-
dattaa alan ja kilpailijoiden käytäntöjä vastaavaa henkilöstöpolitiikkaa, 
kuitenkin koko ajan huomioiden kaupungin tytäryhteisön velvollisuus 
toimia henkilöstöpolitiikassaan korostetun vastuullisesti. Henkilöstön 
työsuhdeturva määräytyy työlainsäädännön ja yhteisön järjestäytymi-
sen mukaisen työehtosopimuksen mukaisesti.”

Sivu 14 kohta 11.4.2 toinen kappale:

Lisätään uusi kappale:

”Mikäli kaupungin halutaan omistajana käyttävän päätösvaltaa normaa-
listi hallituksen toimivaltaan kuuluvissa, mutta sisällöltään merkittävissä 
ja laajakantoisissa asioissa tai kun hallitus katsoo, ettei se voi noudat-
taa kaupungilta saamaansa ohjetta, voi hallitus siirtää tai kaupunki 
oma-aloitteisesti ottaa yksittäisen asian päätettäväksi ylimääräisessä 
yhtiökokouksessa.

Kannattaja: Silvia Modig

Puheenjohtaja totesi, että Osku Pajamäen vastaehdotuksen kohtia, joi-
den mukaisesti esittelijä muutti esitystään ei oteta äänestettäväksi.

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tuuli Kousan toisen vastaehdotuksen (konserniohjeen koh-
ta 11.4.3 toiseksi viimeinen alakohta) mukaan

Jaa-äänet: 4
Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 5
Jorma Bergholm, Tuuli Kousa, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Tuomas 
Rantanen

Tyhjä: 0
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Poissa: 0

Konsernijaosto hyväksyi Tuuli Kousan vastaehdotuksen äänin 5 - 4.

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tuuli Kousan kolmannen vastaehdotuksen (konserniohjeen 
kohta 16) mukaan

Jaa-äänet: 2
Lasse Männistö, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 7
Jorma Bergholm, Tuuli Kousa, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Mika Raa-
tikainen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Konsernijaosto hyväksyi Tuuli Kousan vastaehdotuksen äänin 2 - 7.

3. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Osku Pajamäen vastaehdotuksen mukaan niiltä osin kun 
esittelijä ei muuttanut esitystään

Jaa-äänet: 3
Lasse Männistö, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 6
Jorma Bergholm, Tuuli Kousa, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Mika Raa-
tikainen, Tuomas Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Konsernijaosto hyväksyi Osku Pajamäen vastaehdotuksen äänin 3 - 6.
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Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen (liite 2) sekä 
Tuuli Kousan kahden vastaehdotuksen ja Osku Pajamäen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Lasse Männistö, Laura Rissanen, Mika Raatikainen ja Ulla-Marja Urho 
jätti eriävän mielipiteen päätöksestä.

Eriävän mielipiteen jättäneet mainitsivat perusteluinaan vastustavansa 
konserniohjeen 11.4.3 kohdan toimitusjohtajan palkkaamista ja erotta-
mista koskevan alakohdan muutoksia.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Konserniohjeluonnos
2 Esittelijän muutokset konserniohjeluonnokseen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle 
seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää kumota voimassa olevan 16.1.2008 hyväk-
sytyn Helsingin kaupungin konserniohjeen ja hyväksyä uuden konser-
niohjeen liitteenä olevan luonnoksen mukaisena. 

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.1.2008, § 5 muutokset 8.6.2005 hy-
väksyttyihin Helsingin kaupungin konserniohjeisiin. Muutokset tulivat 
voimaan 1.2.2008 lukien. 

Konserniohjeen päivittämisen tavoitteena oli saattaa ohje vastaamaan 
15.5.2007 voimaan tulleen kuntalain muutoksen (519/2007) kuntakon-
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sernia koskevia uusia säännöksiä ja sisällyttää ohjeeseen myös aiem-
paa yksityiskohtaisemmat osakkuusyhteisöjen ohjausta koskevat sään-
nökset. Ohjeen tarkistamisessa otettiin huomioon myös 1.9.2006 voi-
maan tulleen uuden osakeyhtiölain (624/2006) säännökset. 

Vuodesta 2008 voimassa olleen nykyisen konserniohjeen uudistaminen 
on tarpeen kuntalain uudistuksen sekä kaupungin konserniohjauksen 
kehittämisen kannalta.

Kuntalain säännökset

Kuntalain 1.5.2015 voimaan tulleessa muutoksessa (410/2015) on sää-
detty muun ohella konserniohjauksesta ja konserniohjeiden vähimmäis-
sisällöstä. 

Kuntalain 47 §:ssä säännellään kunnan tytäryhteisöjen toimintaa ja 
konserniohjetta. Pykälän mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava 
siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kunta-
konsernin kokonaisetu. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanos-
sa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talou-
den ja liiketoiminnan asiantuntemus. Konserniohjetta sovelletaan kun-
nan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omista-
jaohjaukseen.

Kuntalain 47 §:n mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset mää-
räykset ainakin:

 kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauk-
sesta,

 konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämi-
sestä,

 tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeu-
den turvaamisesta,

 velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksente-
koa,

 konsernin sisäisistä palveluista,

 kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä,

 kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

Konserniohjetta koskevaa kuntalain 47 §:ää sovelletaan vuonna 2017 
valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien. 
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Uuden konserniohjeen keskeisimmät määräykset

Liitteenä olevan uuden konserniohjeen valmistelussa on otettu huo-
mioon kuntalain konserniohjetta koskevat säännökset. Lisäksi valmiste-
lussa on otettu huomioon kaupungin konserniohjauksen organisatoriset 
ja toiminnalliset muutokset. Kaupunginhallituksen konsernijaostoa ei 
esimerkiksi mainita voimassa olevassa konserniohjeessa, koska kon-
sernijaosto perustettiin vasta nykyisen ohjeen hyväksymisen jälkeen.

Uusi konserniohje on olennaisesti nykyistä ohjetta laajempi ja se on kir-
joitettu pääosin kokonaan uudelleen, joten muutokset näkyvissä -ver-
sion esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista. 

Uuden konserniohjeen keskeisimmät muutokset ja lisäykset ovat oh-
jeen sisällysluettelon mukaisessa järjestyksessä seuraavat:

 ohjeessa käytettyjen keskeisten termien ja käsitteiden määrittelemi-
nen,

 konserniohjeen soveltamisen tarkentaminen,

 kaupungin omistajapolitiikan ja -strategian keskeisten periaatteiden 
sekä kaupungin konserniohjauksen keskeisten tavoitteiden ja sisäl-
lön määritteleminen,

 hyvän hallinto- ja johtamistavan keskeisten periaatteiden määrittele-
minen,

 tytäryhteisöjen markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin 
tytäryhteisöihin jakamisen periaatteiden (ns. salkutus) sekä näissä 
yhteisöissä sovellettavien toimintaperiaatteiden määritteleminen,

 tytäryhteisöissä noudatettavan henkilöstöpolitiikan keskeisten peri-
aatteiden määritteleminen,

 kaupungin ennakkokannan hankkimista koskevien määräysten tar-
kentaminen salkutus huomioon ottaen,

 tytäryhteisöjen hallituksen jäsenten valintaa ja kokoonpanoa koske-
vien periaatteiden määritteleminen,

 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeisten periaatteiden 
määritteleminen,

 kaupunkikonsernin talouden ja investointien suunnittelun ja ohjauk-
sen keskeisten periaatteiden määritteleminen,
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 kaupunkikonsernin sisäisten palvelujen keskeisten periaatteiden 
määritteleminen,

 tytäryhteisöjen tasehallinnan keskeisten periaatteiden määrittelemi-
nen,

 luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamista koskevien 
periaatteiden määrittely.

Konserniohjeen olennaisimmat ja periaatteellisesti tärkeimmät muutok-
set perustuvat kaupunginvaltuuston 24.4.2013, § 122 hyväksymään 
kaupungin strategiaohjelmaan 2013–2016 sekä kuntalain edellä mainit-
tuun muutokseen. Strategiaohjelmassa on todettu omistajapolitiikan 
selkeyttämisen toimenpiteinä: 

 tehdään tytäryhteisöjen salkuttaminen markkinaehtoiseen ja muu-
hun toimintaan,

 Kaupungin palvelutuotannon osana toimivien yhteisöjen tulosta ar-
vioidaan ensisijaisesti sen perusteella, miten ja minkälaisilla kustan-
nuksilla yhtiö hoitaa sille asetetun palvelutehtävän,

 Suoraan markkinatilanteessa toimivien kaupunkikonsernin yhtiöiden 
toimintaperiaatteet vastaavat kilpailijoiden toimintaperiaatteita.

Kaupungin tytäryhteisöjen jakaminen niiden toiminnan luonteen mu-
kaan eri salkkuihin on merkittävä, mutta tarpeellinen muutos nykytilan-
teeseen verrattuna. Tiukentuneiden kilpailuneutraliteettivaatimusten 
myötä on huolehdittava aiempaakin tarkemmin siitä, että kaupungin 
omistus eri yhteisöissä ei vääristä kilpailua. Vastaavasti kaupungin 
omistajanäkökulmasta on tärkeää, että kilpailutilanteessa markkinoilla 
toimivat tytäryhteisöt voivat noudattaa vastaavia toimintaperiaatteita 
kuin niiden kilpailijat, jotta niillä on mahdollisuus menestyä kilpailussa. 
Tämä tarkoittaa muun muassa samanlaista henkilöstöpolitiikkaa ja työ-
suhdeturvaa kuin kilpailijoilla.  

Toteutettavalla salkutuksella on vaikutusta myös siihen, missä asioissa 
tytäryhtiöt ovat jatkossa velvollisia hankkimaan kaupungin kannan en-
nen päätöksentekoa. Kilpailutilanteessa markkinoilla toimivien tytäryh-
teisöjen osalta velvollisuus on uuden konserniohjeen mukaan nykyistä 
harvemmin. Muiden yhteisöjen osalta konserniohjeeseen ei esitetä 
olennaisia muutoksia niihin asioihin, joihin kaupungin kanta pitää hank-
kia ennen päätöksentekoa.

Kaupungin omistajaohjauksen kannalta keskeisimpiä asioita on tytäryh-
teisöjen hallitusten jäsenten nimittäminen. Kuntalain muutoksen yhtey-
dessä on lähdetty siitä, että kuntien tytäryhteisöjen hallitusten valintaa 
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ja kokoonpanoa on tarpeen säädellä nykyistä tarkemmin. Kuntalain 47 
§:n mukaan konserniohjeessa on annettava tarpeelliset määräykset 
muun muassa kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja ni-
mittämisestä.

Hallituksen kuntalain uudistamista koskevan esityksen (HE 268/2014) 
perusteluissa lähdetään siitä, että hallitusten tulisi mahdollistaa hallituk-
sen tehtävien tehokas hoitaminen. Perusteluissa todetaan seuraavaa: 
”tehokkain hallitustyöskentely mahdollistuu silloin, kun hallituksen jäse-
nillä on riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä 
kokemus. Erityisesti kilpailuilla markkinoilla toimiminen ja kannattavan 
liiketoiminnan johtaminen edellyttää hallituksen jäseniltä kyseisen toi-
mialan, talouden ja liiketoiminnan osaamista. Liiketoimintaosaaminen 
osana johtamistaitoja täydentää sekä yhteisön toimialaan liittyvää subs-
tanssiosaamista että talouteen liittyvää osaamista. Hallituksen valin-
nassa lähtökohtana tulisi kaikissa yhteisöissä olla, että hallituksen jäse-
nillä olisi kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä tasavertaiseen kes-
kusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa. Hallituksen valinnassa tulisi 
aina huomioida yhteisön toimiala ja toiminnan laajuus sekä yhteisön st-
rateginen merkittävyys kunnan toiminnassa.”

Kaupungin uudessa konserniohjeessa on määritelty periaatteet tytäryh-
teisöjen hallitusten kokoonpanon ja valinnan toteuttamiseksi hallituksen 
esityksen perusteluissa esitetyt näkökohdat ja kaupunkikonsernin koko-
naisedun turvaaminen huomioon ottaen. Uudessa konserniohjeessa 
otetaan myös huomioon Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n perusta-
misen yhteydessä käyttöön otettu osakkeenomistajan nimitystoimikunta 
-käytäntö.

Ottaen huomioon, että kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenet toi-
mivat yleensä useita peräkkäisiä toimikausia, uudessa konserniohjees-
sa lähdetään siitä, että muissa kuin markkinaehtoisesti toimivissa tytä-
ryhteisöissä hallituksen toimikausi on kaksi vuotta, ellei siitä poikkeami-
seen ole yksittäistapauksessa erityinen syy. Nykyisin suurimmassa 
osassa kaupungin tytäryhteisöjä hallituksen toimikausi on yksi vuosi. 
Toimikauden pidentäminen keventää ja tehostaa kaupungin vuosittais-
ta yhtiökokousvalmisteluprosessia.

Täytäntöönpano

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille tehdyn esityksen, kaupungin-
hallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan kaupungin 
edustajia tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallituksissa ja muissa toimieli-
missä huolehtimaan siitä, että uusi konserniohje käsitellään kyseisissä 
toimielimissä ja hyväksytään tytäryhteisöjä ja -säätiöitä sitovaksi.

Lopuksi
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Konserniohjeluonnos on valmisteltu kaupunginkansliassa talous- ja 
suunnitteluosaston, oikeuspalvelut-osaston sekä henkilöstöosaston yh-
teistyönä.

Uudistetun konserniohjeen hyväksymisen jälkeen päätöksentekoon 
tuodaan erikseen uuden konserniohjeen määräykset huomioon ottava 
hyvän hallintotavan ohjeistus (johtamisen ja hallinnon keskeiset peri-
aatteet -ohje) sekä päivitetyt tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat.

Konserniohjeen hyväksymisen ajankohdasta riippuen kaupungin tytä-
ryhteisöjä tullaan kehottamaan muuttamaan yhtiöjärjestyksiään kevään 
2016 yhtiökokouksissa konserniohjeen linjausten mukaisesti (erityisesti 
hallituksen toimikauden pituus).

Konserniohjeen kohdan 2.1 (Kaupunkikonsernin määritelmä) sanamuo-
toa on muutettu sääntötoimikunnan ehdotuksen mukaisesti 9.3.2016.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Konserniohjeluonnos

Oheismateriaali

1 Voimassa oleva konserniohje

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.02.2016 § 21

HEL 2013-004511 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely

29.02.2016 Pöydälle

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Osku Paja-
mäen ehdotuksesta.

15.02.2016 Pöydälle

18.01.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 36
Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvien yhteisöjen edusta-
jien nimeäminen

HEL 2016-000588 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Hel-
singin kaupunkia PosiVire Oy:n vuoden 2016 kevään varsinaisessa yh-
tiökokouksessa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokoukses-
sa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotus-
ten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokoukses-
sa siten, että mainitun yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja vali-
taan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokoukses-
sa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille makse-
taan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten 
mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole 
toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyh-
teisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta 
tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen 
perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttä-
vän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokoukses-
sa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kul-
loinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja 
konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen peri-
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aatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta se-
kä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja 
muita tavoitteita.

6

kehottaa PosiVire Oy:n hallitusta ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen 
esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta 
noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kau-
punginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja kon-
serniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kau-
pungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti 
asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallitukseen jäsenet ja varajä-
senet sekä tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan nimeämät tilintarkas-
tajat sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

2

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiöiden hallituksissa toimi-
maan niin, että säätiö noudattaa kulloinkin voimassa olevia kaupungin-
valtuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konser-
niohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti säätiölle annet-
tua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa sää-
tiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

3

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiöiden hallituksissa toimi-
maan niin, että säätiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille makse-
taan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten 
mukaiset palkkiot, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle 
suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkas-
tuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen pe-
rustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän 
laskun mukaisesti.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1
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kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kau-
punkia Oy Apotti Ab:n vuoden 2016 kevään varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokoukses-
sa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotus-
ten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokoukses-
sa siten, että mainitun yhtiön hallituksen jäsenet valitaan yhtiöjärjestyk-
sen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimen yhteisöihin nimettävät
2 Sosiaali- ja terveystoimen tytäryhteisöjen tulostavoitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yhteisöt Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti pää-
tettäväksi esitykset sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvien yh-
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tiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja säätiöiden vuosikokouksiin liittyen 
mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastajavalinnat liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin 
kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. 
Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokous-
palkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 § hyväksy-
mään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (vii-
meisin muutos 26.11.2014). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosään-
nön 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 vuosipalk-
kio on 2 185 euroa. Ohjeita noudatetaan alla mainituissa yhtiöissä ja 
säätiöissä, ellei niiden kohdalla toisin mainita.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 (Kvsto 2.12.2015, 328 §) on 
keskeisille tytäryhtiöille ja -säätiöille asetettu joko sitovia ja/tai muita ta-
voitteita. Tavoitteet on lueteltu liitteessä 2. Tytäryhteisöt raportoivat ta-
voitteiden toteutumisesta tytäryhteisöraporttien yhteydessä.

Tytäryhteisöt ja -säätiöt

PosiVire Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 65,6 %.

Yhtiön toimialana on hoiva-alan avustavien palvelujen, kiinteistö- ja ym-
päristönhuollon sekä kotitalouspalvelujen tuottaminen osakkeenomista-
jilleen. Yhtiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalisista yrityksistä anne-
tun lain mukaista työllistämistoimintaa tarjoamalla työntekomahdolli-
suuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille henkilöille toimialansa 
puitteissa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, 
osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yh-
tiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osin-
koa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tu-
kemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme 
ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yk-
si varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintar-
kastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Säätiön tarkoituksena on asianmukaisten hoito- ja tutkimustilojen ra-
kentaminen, varustaminen ja ylläpitäminen sellaisille sotainvalideille, 
jotka vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden vuoksi tarvitsevat pit-
käaikaisia tai jaksottaisia hoito- ja kuntoutuspalveluja sekä toimenpitei-
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tä. Sotainvalidien hoitotilanteen niin salliessa voidaan näitä palveluja 
antaa muillekin sotaveteraaneille ja vanhuksille. Tämän tarkoituksen to-
teuttamiseksi säätiö rakentaa Helsingin kaupungin tähän tarkoitukseen 
osoittamalle tontille asianmukaisesti suunnitellun rakennuksen sekä 
omistaa ja hallitsee tuota rakennusta.

Hallitukseen kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä ja kahdeksan henki-
lökohtaista varajäsentä. Helsinki nimeää puheenjohtajan, varapuheen-
johtajan sekä neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajä-
sen. Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 
Lisäksi sääntöjen mukaan säätiöllä yksi Helsingin kaupungin nimeämä 
hyväksytty tilintarkastaja ja yksi hyväksytty varatilintarkastaja, jotka vali-
taan vuosittain. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastu-
syhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Helsingin Seniorisäätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea vanhusten asemaa Helsingissä. Erityi-
sestä syystä voidaan säätiön koteihin ottaa hoidettavaksi henkilö, joka 
muusta syystä kuin ikänsä vuoksi on säätiön tarjoaman avun ja huolen-
pidon tarpeessa. Säätiön sääntöjen mukaan Helsinki nimeää säätiön 
hallitukseen viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä. Hallituksen toi-
mikausi on kaksi vuotta. Hallitus on edellisen kerran valittu vuoden 
2015 vuosikokouksessa, joten vuoden 2016 vuosikokouksessa ei käsi-
tellä hallituksen jäsenten valintaa. Lisäksi sääntöjen mukaan säätiöllä 
on kaksi Helsingin vuosittain nimeämää tilintarkastajaa ja kaksi varati-
lintarkastajaa, joista vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilin-
tarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.

Niemikotisäätiö

Säätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja 
ehkäisevää mielenterveystyötä Helsingin kaupungissa kotipaikan 
omaavien asiakkaiden keskuudessa. Säätiön sääntöjen mukaan halli-
tuksessa on seitsemän jäsentä, joista Helsinki nimeää viisi varsinaista 
jäsentä sekä viisi henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee kes-
kuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee edus-
taa Helsingin kaupunkia. Hallitusten jäsenten toimikausi on kaksi kalen-
terivuotta. Hallitus on edellisen kerran valittu vuoden 2015 vuosiko-
kouksessa, joten vuoden 2016 vuosikokouksessa ei käsitellä hallituk-
sen jäsenten valintaa. Lisäksi sääntöjen mukaan säätiössä on kaksi 
vuosittain valittua tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.  Helsinki 
nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Tilintarkas-
tajista yhden varsinaisen tulee olla KHT-tilintarkastaja ja muiden hyväk-
syttyjä tilintarkastajia.
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Niemikotisäätiön sääntöjen 14 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajalle 
ja jäsenille voidaan maksaa palkkiota enintään kaupunginhallituksen 
hyväksyminen palkkiosääntöjen (13.9.2004, 1119 §) mukaisesti. Niemi-
kotisäätiöstä saadun selvityksen mukaan vuonna 2015 pidetyistä vii-
destä kokouksesta on maksettu palkkioina hallituksen jäsenille 120 eu-
roa per kokous ja puheenjohtajalle 160 euroa per kokous. Puheenjoh-
tajalle ei ole maksettu vuosipalkkiota.

Osakkuusyhteisöt

Oy Apotti Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 38,0 %. 

Kaupunginhallitus päätti 1.6.2015 hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omistajilleen 
omakustannushintaan tuottavan Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön pe-
rustamisen yhdessä Vantaan kaupungin, Kauniaisten kaupungin, Kirk-
konummen kunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän (HUS) kanssa.

Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015 ja merkittiin kaupparekiste-
riin 15.7.2015. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoitta-
massa mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoitukse-
na on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa ra-
jallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei 
vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön hallituk-
seen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jä-
sentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilin-
tarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkasta-
jaa ei tarvitse valita. 

Yhtiön edellisessä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin hallituk-
sen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjär-
jestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu 
palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatet-
tuun palkkiokäytäntöön.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi
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Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimen yhteisöihin nimettävät
2 Sosiaali- ja terveystoimen tytäryhteisöjen tulostavoitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yhteisöt Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.02.2016 § 26

HEL 2016-000588 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

29.02.2016 Pöydälle

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pilvi Torstin 
ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi
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§ 37
Sivistystoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisö-
jen edustajien nimeäminen

HEL 2016-000590 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Hel-
singin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2016 kevään 
varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiöko-
kouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätö-
sehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa 
siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä 
tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liit-
teen 1 mukaisesti.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä seuraavaksi kolmi-
vuotiskaudeksi Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallintoneuvos-
ton ja hallituksen jäsenet sekä hallintoneuvoston jäsenten henkilökoh-
taiset varajäsenet liitteen 1 mukaisesti.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä jäljellä olevaksi toi-
mikaudeksi Akseli Gallen-Kallela Museosäätiö sr:n edustajiston jäse-
nen liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Laura Rissanen:
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Suomen kansallisoopperan ja -baletin hallituksen jäseneksi Matti Hirvi-
kallio

Suomen kansallisoopperan ja -baletin hallintoneuvoston jäseneksi Jan 
Vapaavuori

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Laura Rissasen vastaehdotuk-
sen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Sivistystoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen 
edustajien nimeäminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Hel-
singin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2016 kevään 
varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiöko-
kouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätö-
sehdotusten mukaisesti.

3
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kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa 
siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä 
tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liit-
teen 1 mukaisesti.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä seuraavaksi kol-
mivuotiskaudeksi Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallintoneu-
voston ja hallituksen jäsenet sekä hallintoneuvoston jäsenten henkilö-
kohtaiset varajäsenet liitteen 1 mukaisesti.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi Akseli Gallen-Kallela Museosäätiö sr:n edustajiston jäse-
nen liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti pää-
tettäväksi esitykset sivistystoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja 
muiden yhteisöjen varsinaisiin yhtiökokouksiin ja säätiöiden vuosiko-
kouksiin liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastajavalinnat liitteen 
1 mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 42,0 %.

Yhtiön toimiala on ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien 
hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikor-
keakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Toimintaansa var-
ten yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä 
käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Lisäksi yhtiö voi ottaa vastaan 
avustuksia ja lahjoituksia. Yhtiön tarkoitus on muu kuin voiton tuottami-
nen osakkeenomistajille. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman 
toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön hallitukseen kuuluu 7-9 
jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.  Mikäli 
varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, 
varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituk-
sen jäsenten ja varapuheenjohtajan kokouspalkkioksi 200 euroa per 
kokous ja puheenjohtajalle 250 euroa per kokous. Lisäksi päätettiin, et-
tä vuosipalkkiona maksetaan puheenjohtajalle 4 375 euroa ja varapu-
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heenjohtajalle 1 875 euroa. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopi-
muksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot pe-
rustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokrata Helsingin kaupungilta Laajasalon urhei-
lupuistosta n. 15 300 m2:n suuruista maa-aluetta ja omistaa, hallita se-
kä ylläpitää sille rakennettua kiinteistöä, jossa on palloiluhalli, viisi ten-
nishallia sosiaali- ym. tiloineen sekä Laajasalon urheilupuistoa varten 
tarpeelliset sosiaali-, pukuhuone- ja varastotilat sekä neljä ulkotennis-
kenttää. Yhtiö ei jaa osinkoa eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa. 
Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä, joista Helsin-
gin kaupunki nimeää kolme jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituk-
sen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on edellisen kerran valittu vuo-
den 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa, mutta yksi Helsingin nimeä-
mä jäsen on jättänyt eronpyynnön, joten hänen tilalleen nimetään jäsen 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Yhtiössä on kaksi vuosittain valittua tilin-
tarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista Helsingin kaupunki nime-
ää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituk-
sen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle 
maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjär-
jestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu 
palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatet-
tuun palkkiokäytäntöön.

Muut yhteisöt

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää maassamme valtakunnallista ooppe-
ra- ja balettiteatteria, Suomen Kansallisoopperaa. 

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallintoneuvostoon kuuluu 20 
varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtai-
nen varajäsen. Opetusministeriö nimeää jäsenistä kahdeksan, Helsinki 
kaksi, Espoo kaksi, Vantaa kaksi ja Kauniainen yhden jäsenen. Lisäksi 
oopperan henkilökunta nimeää kolme jäsentä. Hallintoneuvosto valit-
see ilman nimeämismenettelyä itse kaksi jäsentä. Vastaavasti nime-
tään varajäsenet.

Säätiön hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Näistä viisi valitaan ope-
tusministeriön, kaksi Helsingin, yksi Espoon ja yksi Vantaan nimeämis-
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tä henkilöistä. Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi on kol-
me vuotta. Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kokouspalkkioita. 
Opetusministeriö hyväksyy palkkioiden maksamisen ja palkkioperus-
teet.

Säätiöllä on kolme tilintarkastajaa ja kolme varatilintarkastajaa, jotka 
valitaan kolmeksi vuodeksi.  Kaksi tilintarkastajaa ja heidän varahenki-
lönsä nimeää opetusministeriö. Yksi tilintarkastaja ja hänen varahenki-
lönsä valitaan kaupunkien vuorotellen nimeämistä henkilöistä siten, et-
tä tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä edustavat eri kaupunkeja. 
Edellisenä toimikautena Helsinki nimesi tilintarkastajan ja Espoo varati-
lintarkastajan. Nyt alkavalle toimikaudelle Helsinki ei nimeä säätiöön ti-
lintarkastajaa.

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on taidemaalari, professori Akseli Gallen-Kalle-
lan taiteen vaaliminen ja yleisön mielenkiinnon vireilläpitäminen sitä 
kohtaan.

Säätiön hallintoelimiä  ovat  sen edustajisto ja hallitus. Edustajistoon 
kuuluu enintään kaksikymmentäkaksi jäsentä, joista Helsinki nimeää 
kaksi. 

Edustajiston jäsenten toimikausi on viisi vuotta. Edustajisto on valittu 
vuosiksi 2013-2017, mutta yksi edustajiston jäsen on jättänyt eronpyyn-
nön, joten hänen tilalleen nimetään jäsen jäljellä olevaksi toimikaudek-
si. Säätiön sääntöjen mukaan edustajiston jäsenille ei makseta palkkio-
ta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Sivistystoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen 
edustajien nimeäminen.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Tiedoksi

Oikeuspalvelut
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§ 38
Sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien ni-
meäminen

HEL 2016-000587 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Laura Rissanen: Stadion säätiön hallituksen jäseneksi Anna Munsterh-
jelm

Laura Rissasen vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttä-
misen vuoksi. 

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuuli Kousan 
ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Hel-
singin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2016 ke-
vään varsinaisissa yhtiökokouksissa.
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2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiöko-
kouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätö-
sehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa 
siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä 
tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liit-
teen 1 mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiöko-
kouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenil-
le maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien 
päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjes-
tyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai ti-
lintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastus-
tehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhtei-
söjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden 
osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiöko-
kouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudatta-
maan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhalli-
tuksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauk-
sen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeis-
tusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja si-
tovia ja muita tavoitteita.

6

kehottaa seuraavassa mainittujen yhtiöiden hallituksia ottamaan varsi-
naisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hal-
lituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kau-
punginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä 
konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille 
annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa 
yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita: Helsinki Sta-
dion Oy, Urheiluhallit Oy ja Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy.

B
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

1

nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallitusten jäsenet ja varajä-
senet sekä tilintarkastajat sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 
mukaisesti.

2

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiöiden hallituksissa toimi-
maan niin, että säätiö noudattaa kulloinkin voimassa olevia kaupungin-
valtuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konser-
niohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti säätiölle annet-
tua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa sää-
tiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

3

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiöiden hallituksissa toimi-
maan niin, että säätiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille makse-
taan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten 
mukaiset palkkiot, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle 
suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkas-
tuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen pe-
rustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän 
laskun mukaisesti.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Hel-
singin kaupunkia Vuosaaren Urheilutalo Oy:n vuoden 2016 kevään var-
sinaisessa yhtiökokouksessa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokoukses-
sa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotus-
ten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokoukses-
sa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille makse-
taan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten 
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mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole 
toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyh-
teisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta 
tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen 
perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttä-
vän laskun mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokoukses-
sa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kul-
loinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja 
konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen peri-
aatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta se-
kä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja 
muita tavoitteita.

5

kehottaa Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallitusta ottamaan varsinaisen 
yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen 
kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupungin-
valtuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konser-
niohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annet-
tua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiöl-
le mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

D

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin ni-
meämiä jäseniä Helsinki-viikon säätiön sr:n hallituksessa toimimaan 
niin, että säätiö noudattaa kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuus-
ton, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita 
ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti säätiölle annettua muuta 
kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa säätiölle mahdol-
lisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti pää-
tettäväksi esitykset sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen 
varsinaisiin yhtiökokouksiin ja tytärsäätiöiden vuosikokouksiin liittyen 
mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastusvalinnat liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin 
kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. 
Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokous-
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palkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 § hyväksy-
mään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (vii-
meisin muutos 26.11.2014). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosään-
nön 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 vuosipalk-
kio on 2 185 euroa. Ohjeita noudatetaan alla olevissa yhtiöissä ja sää-
tiöissä, ellei niiden kohdalla toisin mainita.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 (Kvsto 2.12.2015, 328 §) on 
keskeisille tytäryhtiöille ja -säätiöille asetettu joko sitovia ja/tai muita ta-
voitteita. Tavoitteet on lueteltu liitteessä 2. Tytäryhteisöt raportoivat ta-
voitteiden toteutumisesta tytäryhteisöraporttien yhteydessä.

Helsinki Stadion Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 80,5 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupun-
gin 14. kaupunginosassa (Töölö) korttelissa 528 sijaitsevaa tonttia n:o 
1 ja sillä olevaa stadionrakennusta ja järjestää stadionilla erilaisia ylei-
sö- ja asiakastilaisuuksia sekä massa ja viihdetapahtumia. Yhtiö voi 
harjoittaa myös ravintola- ja kahvilatoimintaa sekä rakennuttajatoimin-
taa. Yhtiö voi vuokrata tai luovuttaa käyttöoikeuksia kiinteistöön. Yhtiön 
yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enin-
tään viisi varsinaista jäsentä. Lisäksi yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä 
on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi va-
litaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse va-
lita.

Urheiluhallit Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51,3 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja sekä niihin 
liittyviä aputiloja, ja toimia sellaisena yleishyödyllisenä laitoksena, joka 
järjestää näiden tilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujär-
jestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille ta-
loudellista etua tavoittelematta. Yhtiö ei jaa osinkoa. Yhtiön hallitukseen 
kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä. Yh-
tiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Yhtiöjärjes-
tyksen mukaan sekä hallituksen että tilintarkastajan toimikausi on kaksi 
vuotta.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy
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Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 66,7 %.

Yhtiön toimialana on toimia sellaisena yleishyödyllisenä yhteisönä, joka 
järjestää omistamiensa ja hallitsemiensa urheilu- ja liikuntatilojen ja nii-
hin liittyvien aputilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujär-
jestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille ta-
loudellista etua tavoittelematta. Yksinomaan tätä toimialansa mukaista 
yleishyödyllistä tarkoitustaan toteuttaakseen yhtiö hallitsee vuokraoi-
keuden nojalla Helsingin kaupungilta vuokrattavaa tonttia, joka sijaitsee 
Helsingin kaupungin Vallilan kaupunginosassa sekä omistaa ja hallit-
see tontille rakennettavaa rakennusta. Yhtiön hallitukseen kuuluu vä-
hintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on 
kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Helsinki nimeää yh-
den varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Yhtiöjär-
jestyksen mukaan sekä hallituksen että tilintarkastajan toimikausi on 
kaksi vuotta.

Stadion-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja 
tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä 
Helsingin kaupungin omistaman Olympiastadionia, luovuttamalla sitä 
korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuk-
siin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraa-
malla niitä. Säätiö voi myös itse rakennuttaa ja muilta vuokrata urheilu-
tiloja ja laitoksia. Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu yhdek-
sän jäsentä, joista Helsinki nimeää neljä. Hallitus on valittu edellisen 
kerran vuoden 2015 vuosikokouksessa, mutta yksi Helsingin nimeämä 
jäsen on jättänyt eronpyynnön, joten hänen tilalleen nimetään jäsen jäl-
jellä olevaksi toimikaudeksi. Lisäksi säätiöllä on sääntöjen mukaan kol-
me tilintarkastajaa ja kolme varatilintarkastajaa, joista kaupunki valitsee 
kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa. Yhden tilintarkasta-
jan sekä yhden varatilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja. 

Säätiön edustajistoon kuuluu kolmekymmentä kunnallisvaalikausittain 
valittua jäsentä. Helsinki valitsee edustajiston puheenjohtajan ja neljä-
toista jäsentä. Edustajisto on edellisen kerran valittu vuoden 2013 vuo-
sikokouksessa, mutta yksi Helsingin nimeämä jäsen on jättänyt eron-
pyynnön, joten hänen tilalleen nimetään jäsen jäljellä olevaksi toimikau-
deksi.

UMO-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnetuksi teke-
minen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle sekä orkesteritoiminnan ke-
hittäminen ja edistäminen. Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuu-
luu viisi varsinaista jäsentä. Sääntöjen mukaan kaupunki valitsee sää-
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tiön hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet. Lisäksi 
sääntöjen mukaan säätiöllä on yksi kaupungin vuosittain valitsema tilin-
tarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.  Jos tilintarkastajaksi valitaan hy-
väksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Jääkenttäsäätiö sr

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi itse rakennuttaa tai muilta 
vuokrata jää- ja urheiluhalleja, vastata niiden käytöstä ja hoidosta sekä 
luovuttaa niitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin 
yleisötilaisuuksiin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi myös har-
joittaa edellä tarkoitettujen jää- ja urheiluhallikiinteistöjen yhteydessä 
olevien muiden tilojen vuokrausta. Säätiö voi omistaa ja hallita jää- ja 
urheiluhallikiinteistöjä omistavia ja ylläpitäviä yhtiöitä ja osallistua niiden 
jää- ja urheiluhallirakennushankkeiden rahoitukseen. Säätiön sääntöjen 
mukaan hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Kaupunki nimeää pu-
heenjohtajan ja kolme muuta jäsentä, joista yksi edustaa kaupungin lii-
kuntahallintoa. Sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuot-
ta. Hallitus on valittu edellisen kerran vuoden 2015 vuosikokouksessa, 
joten vuoden 2016 vuosikokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten 
valintaa. Lisäksi säätiöllä on sääntöjen mukaan kaksi tilintarkastajaa ja 
kaksi kaupungin vuosittain valitsemaa varatilintarkastajaa, joiden tulee 
olla hyväksyttyjä tilintarkastajia.

Helsingin teatterisäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on kaupunginteatterin perustaminen ja hoitami-
nen Helsingin kaupungissa. Säätiön ylläpitämän kaupunginteatterin toi-
minnassa on noudatettava itsekannattavaisuuteen tähtääviä periaattei-
ta ylijäämää tavoittelematta. Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja 
ja kuusi muuta Helsingin valitsemaa jäsentä. Vähintään yhden jäsenis-
tä tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen. Edellä mainittujen jäsenten 
lisäksi Helsingin Kaupunginteatterin Näyttelijäyhdistys valitsee säätiön 
hallitukseen kaksi, Kaupunginteatterin ohjaajat ja dramaturgit yhden, 
Kaupunginteatterin tanssijat yhden, Kaupunginteatterin teknilliset yh-
den neuvottelevan jäsenen, joilla on hallituksen kokouksessa puheval-
ta, mutta ei äänivaltaa. Sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi on 
neljä vuotta päättyen vuonna 2017, joten vuoden 2016 vuosikokouk-
sessa ei käsitellä hallituksen jäsenten valintaa. Lisäksi säätiöllä on 
sääntöjen mukaan kaupungin vuosittain valitsema hyväksytty tilintar-
kastaja ja yksi hyväksytty varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi vali-
taan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse vali-
ta.

Helsingin Musiikkitalon säätiö sr
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Säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia laaja-alaisesti monipuolisen 
musiikkikulttuurin esille tuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkita-
lossa. Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja sen tarkoitusta edistä-
vään toimintaan ja hankintoihin. Säätiö ei tavoittele toiminnassaan ta-
loudellista voittoa. Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu vä-
hintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, va-
rapuheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee Helsinki. Lisäksi sääntöjen 
mukaan säätiöllä on yksi hyväksytty tilintarkastaja ja yksi hyväksytty va-
ratilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastu-
syhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Hallituksen jäsenten sekä 
tilintarkastajien toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus ja tilintarkastaja on 
edellisen kerran valittu vuoden 2015 vuosikokouksessa, mutta yksi hal-
lituksen jäsen on jättänyt eronpyynnön, joten hänen tilalleen nimetään 
jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 89,2 %.

Yhtiön toimiala on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja 
hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien pal-
velujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Yhtiö 
voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiin-
teistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiö toimii yleis-
hyödyllisenä yhteisönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä 
se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yh-
tiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön hallitukseen 
kuuluu vähintään viisi ja enintään yksitoista varsinaista jäsentä. Yhtiöllä 
on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi va-
litaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse va-
lita. Yhtiöjärjestyksen mukaan sekä hallituksen että tilintarkastajan toi-
mikausi on kaksi vuotta. Hallitus on edellisen kerran valittu vuoden 
2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joten vuoden 2016 yhtiökokouk-
sessa ei käsitellä jäsenten eikä tilintarkastajan valintaa.

Helsinki-viikon säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen ko-
timaiselle ja ulkomaiselle yleisölle. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjes-
tämällä ohjelmaa, johon voi sisältyä mm. musiikki-, teatteri- ja tanssiesi-
tyksiä, näyttelyitä sekä muita säätiön tarkoituksen toteuttamiseen liitty-
viä tilaisuuksia ja sisältöjä. Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuu-
luu seitsemän varsinaista jäsentä, joista kaupunki nimeää puheenjohta-
jan ja jäsenet. Lisäksi säätiöllä on sääntöjen mukaan hyväksytty tilintar-
kastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväk-
sytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Säätiön 
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sääntöjen mukaan sekä hallituksen että tilintarkastajan toimikausi on 
kaksi vuotta. Hallitus on valittu edellisen kerran vuoden 2015 vuosiko-
kouksessa, joten vuoden 2016 vuosikokouksessa ei käsitellä hallituk-
sen jäsenten valintaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeämi-
nen.pdf

2 Sj_Tytäryhteisöjen tulostavoitteet 2016.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yhteisöt Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
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§ 39
Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot yli-
määräinen yhtiökokous 15.3.2016

HEL 2016-002226 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian 
oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Keskinäinen Kiinteistöosa-
keyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouk-
sessa 15.3.2016 ja siellä antamaan yhtiön hallitukselle valtuudet 24.2. 
päivätyssä kokouskutsussa mainitulle vuoden 2016 rakennusaikaisten 
bullet-lainojen lyhennyksien uudelleen lainoitukselle sekä kiinteistöjen 
vuokraoikeuteen kiinnitettyjen panttikirjojen käyttämiselle nostettavan 
lainan vakuutena.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa oikeuspalveluita yhtiökokoukses-
sa hyväksymään yhtiön hallituksen esityksen siitä, että lainanlyhennys-
rahastoa kartutetaan vuonna 2016 enintään vuoden 2016 lainanlyhen-
nysten määrällä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2016-002226 KKOy Helsingin Korkotukiasunnot

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 
Helsingin Korkotukiasunnot Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot Oy:n toi-
mialana on Helsingin kaupungin alueella vuokraoikeuden nojalla hallita 
tontteja sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia 
asuinrakennuksia.

Yhtiölle on sitovana tavoitteena vuodelle 2016 asetettu mm. rakennu-
saikaisten lainojen uudelleen järjestelyn toteuttaminen. 

Yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen maalis-
kuussa 2016 erääntyvien rakennusaikaisten bullet-lainojen uudelleen 
lainoituksen hyväksymiseksi. Lainanantajat on kilpailutettu helmikuussa 
2016. Yhtiökokouskutsu on liitteenä.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 29, 30, 31, 32, 35 ja 38 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 33, 34, 36, 37 ja 39 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 56 (57)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

14.03.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/konsernijaosto +358 9 655 783 FI02012566

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tuomas Rantanen Osku Pajamäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 29.03.2016.


