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Kokousaika 27.02.2017 17:13 - 18:06

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Pajamäki, Osku kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja
varapuheenjohtaja

Hamid, Jasmin
Männistö, Lasse poistui 17:54, poissa: 29 §
Raatikainen, Mika
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Kivekäs, Otso varajäsen
Nyholm, Henrik varajäsen

Muut

Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Kauranen, Pekka toimitusjohtaja (Helsingin Musiikkita-

lo Oy)
asiantuntija
saapui 17:22, poistui 17:49, läsnä: 
osa 28 §:ää

Nikula, Stuba hallituksen varapuheenjohtaja (Hel-
singin Musiikkitalo Oy)
asiantuntija



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

27.02.2017

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

saapui 17:22, poistui 17:49, läsnä: 
osa 28 §:ää

Arffman, Kari toimitusjohtaja (Helsingin teatteri-
säätiö)
asiantuntija
saapui 17:49, poistui 18:00, läsnä: 
osa 29 §:ää

Bergholm, Jorma hallituksen puheenjohtaja (Helsingin 
teatterisäätiö)
asiantuntija
saapui 17:49, poistui 18:00, läsnä: 
osa 29 §:ää

Puheenjohtaja

Osku Pajamäki kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja
15 - 29 §:t

Esittelijät

Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
15 - 21 §:t

Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja
22, 28 ja 29 §:t

Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja
24 - 26 §:t

Pia Panhelainen va. apulaiskaupunginjohtaja
23 ja 27 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
15 - 29 §:t
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§ Asia

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

16 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

17 Kj/3 Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien ni-
meäminen

18 Kj/4 Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisö-
jen edustajien nimeäminen

19 Kj/5 Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta

19 Kj/5 Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund r.f:s förbunds-
möte

20 Ryj/1 Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien tytär- ja yhteisyh-
teisöjen edustajien nimeäminen

21 Ryj/2 Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja mui-
den yhteisöjen edustajien nimeäminen

22 Sj/3 Sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeä-
minen

23 Sj/4 Sivistystoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen 
edustajien nimeäminen

24 Kaj/1 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien asunto-
yhtiöiden edustajien nimeäminen

25 Kaj/2 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien tytäryh-
teisöjen edustajien nimeäminen

26 Kaj/3 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien osak-
kuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen

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

28 Sj/1 Helsingin Musiikkitalo Oy:n ajankohtaiskatsaus

29 Sj/2 Helsingin teatterisäätiön ajankohtaiskatsaus
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§ 15
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Jasmin Ha-
midin ja Laura Rissasen sekä varatarkastajiksi Pilvi Torstin ja Lasse 
Männistön.

Käsittely

Konsernijaosto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita pöytäkirjan-
tarkastajaksi Silvia Modigin sijasta Jasmin Hamidin. 

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen lailli-
sesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Silvia Mo-
digin ja Laura Rissasen sekä varatarkastajiksi Pilvi Torstin ja Lasse 
Männistön.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 16
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että tämän kokouksen pää-
tökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoi-
man, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 17
Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien 
nimeäminen

HEL 2017-001399 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohta-
jan ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kau-
punkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2017 varsinaisissa 
yhtiökokouksissa.

2

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

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, et-
tä mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintar-
kastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 
mukaisesti.
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4

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin 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

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

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. Tilintarkastajat on kilpailutettu 
syksyllä 2016, ja nimetään tarkastuslautakunnan päätöksen 
14.12.2016, § 107 mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1 119 § 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-
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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 2017 (Kvsto 30.11.2016, 301 §) 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-
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 tilintarkas-
tajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei 
tarvita. Yhtiön hallitusta täydennetään aiempien vuosien tapaan yhtiön 
sidosryhmäyritysten piiristä nimettävillä kahdella jäsenellä. Tätä koske-
va asia tuodaan myöhemmin erikseen päätöksentekoon.

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 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 6 (101)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kj/3
27.02.2017

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

eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yh-
tiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. 

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsi-
naista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. 
Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilin-
tarkastajaa 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 hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enin-
tään viisi yhtiökokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa 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 %.

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 kuuluu kolmesta seitsemään 
varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkas-
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taja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, vara-
tilintarkastajaa 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 yhdeksään var-
sinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Helsinki nimeää viisi varsinaista jäsentä ja heille varajäse-
net. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki. Yhtiöllä on yksi tilin-
tarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hy-
väksytty 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 toimialaan kuuvien tytäryhteisöjen edustajien nimeä-
minen

2 Kaupunginjohtajan toimialaan kuuvien tytäryhteisöjen tulostavoitteet 
2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tytäryhteisöt
Oikeuspalvelut
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§ 18
Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhtei-
söjen edustajien nimeäminen

HEL 2017-001400 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohta-
jan ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kau-
punkia liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2017 varsinaisissa yh-
tiökokouksissa.

2

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

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, et-
tä mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintar-
kastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.
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B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa nimetä Kansain-
välinen designsäätiö sr:n hallituksen puheenjohtajan sekä tilintarkasta-
jan säätiön lakkauttamiseen 31.12.2017 saakka liitteen 1 mukaisesti.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkans-
lian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Suomen 
Messut Osuuskunnan varsinaisessa osuuskuntakokouksessa ja hyväk-
symään asiat siellä osuuskunnan hallituksen päätösehdotusten mukai-
sesti.

D

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkans-
lian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Elisa 
Oyj:n, Kuntarahoitus Oyj:n ja  Startup Maria Oy:n vuoden 2017 varsi-
naisissa yhtiökokouksissa ja hyväksymään asiat siellä hallituksen pää-
tösehdotusten mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti pää-
tettäväksi esitykset kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuus- 
ja muiden yhtiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja säätiön vuosikokouk-
seen liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastusvalinnat liitteen 1 
mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Helsinki Business Hub Ltd Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 45,0 %.

Yhtiön toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin 
seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymi-
sen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittä-
minen seudulla. 

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä, joista Hel-
sinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen. Hallituksen puheenjohtajan ni-
meää Helsinki. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. 
Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilin-
tarkastajaa ei tarvitse valita. 
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Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituk-
sen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjär-
jestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu 
palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatet-
tuun palkkiokäytäntöön.

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 34,0 %.

Yhtiö harjoittaa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston hankinta-, 
omistus-, hallinta- ja vuokraustoimintaa sekä kalustoon liittyvää huolto- 
ym. palvelutoimintaa ja näihin kaikkiin liittyvien tilaaja- ja konsulttipalve-
lujen tuottamista. Lisäksi yhtiö harjoittaa edellä mainittuihin liittyvää 
muuta liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistö-
jä, käydä niillä kauppaa sekä olla osakkaana yhtiöryhmissä ja konsor-
tioissa, joiden toiminta liittyy läheisesti yhtiön toimialaan. Yhtiö voi ottaa 
lainoja ja myöntää takauksia päätoimialansa puitteissa.     

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enin-
tään seitsemän jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden. Yhtiöllä on yksi 
tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan 
hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita. 

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 
palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatet-
tuun palkkiokäytäntöön.

Startup Maria Oy

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 34,0 %.

Yhtiön tarkoituksena on luoda edellytyksiä uudelle kasvuyrittäjyydelle, 
tukea kasvuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Yhtiö kehittää ja yl-
läpitää kasvuyrityskeskittymiä sekä niiden tilaratkaisuja ja palvelukon-
septeja, tukee tiloissa toimivia yritysyhteisöjä, tarjoaa yritysneuvontaa 
ja palveluita sekä toteuttaa tapahtumia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuot-
taa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on 
käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinais-
ta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki. Yhtiön yhtiöjär-
jestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Yh-
tiöllä on yksi Helsingin nimeämä tilintarkastaja ja yksi varatilintarkasta-
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ja. Jos  tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varati-
lintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuot-
ta.

Perustamissopimuksen mukaan hallituksen jäsenten hallituksen pu-
heenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Helsingin kaupun-
gin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun johtosään-
töön perustuvan jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka tällä het-
kellä on 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on puolet 
saman palkkiosäännön 4 §:n kohdassa "muut lautakunnat" mainitusta 
vuosipalkkiosta. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on tällä het-
kellä 2 185 euroa ja kuukausittain maksettuna 182,08 euroa.

Vantaan Energia Oy

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40,0 %.

Vantaan Energia Oy:n toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliike-
toiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja 
kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta. 

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja 
enintään yksitoista jäsentä, joista Helsinki nimeää neljä. Hallituksen toi-
mikausi on kaksi vuotta. Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja 
yksi varatilintarkastaja. Yhden varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintar-
kastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai 
Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastusyhteisöjä. Toisen var-
sinaisen tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja. 

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituk-
sen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous ja puheenjohtajal-
le 250 euroa per kokous. Lisäksi päätettiin, että vuosipalkkiona hallituk-
sen puheenjohtajalle maksetaan 5 200 euroa, varapuheenjohtajalle 3 
500 euroa ja hallituksen jäsenille 3 100 euroa. Yhtiön yhtiöjärjestykses-
sä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, 
vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkio-
käytäntöön.

Muut yhteisöt

A-Tulkkaus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 0,01 %.

Yhtiön toimialana on tulkitsemis- ja kääntämispalveluiden sekä niitä tu-
kevien toimintojen, kuten koulutuspalvelujen tuottaminen sen omistaji-
na oleville julkisille hankintayksiköille. 
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Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsi-
naista jäsentä. Helsingillä on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen. Halli-
tuksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Yhtiöllä on yksi tilintarkasta-
ja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi vali-
taan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkas-
tusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajat valitaan 
tehtäväänsä toistaiseksi.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituk-
sen jäsenten kokouspalkkioksi Vantaan kaupungin luottamushenkilöi-
den palkkiosäännön mukaiset, kaupunginhallituksen jäsenille maksetta-
vien kokouspalkkioiden suuruiset kokouspalkkiot.

Elisa Oyj

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 0,67 %.

Yhtiön toimialana on harjoittaa yleistä teletoimintaa sekä tarjota tietolii-
kenne- ja ICT-palveluja kotimaassa ja ulkomailla. Yhtiö voi tarjota näi-
hin toimintoihin liittyviä laitteita sekä harjoittaa näihin toimintoihin liitty-
vää tai näitä toimintoja tukevaa muuta liiketoimintaa. Yhtiö voi myös 
harjoittaa tietoliikennettä ja ICT:tä koskevaa konsultointia ja tutkimus- ja 
tarkastustoimintaa. Yhtiö harjoittaa toimintaansa sekä välittömästi itse 
että tytäryhtiöidensä ja yhteisyritystensä välityksellä. Yhtiö voi omistaa 
kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja yh-
tiön toimialaa tukevaa sijoitus- ja rahoitustoimintaa. 

Kansainvälinen designsäätiö sr

Määräajaksi 31.12.2017 saakka perustetun Kansainvälinen designsää-
tiö -nimisen säätiön tarkoituksena  on edistää ja tukea designin kulttuu-
rista, sosiaalista ja taloudellista hyödyntämistä Helsingin seudulla, kan-
sallisesti ja kansainvälisesti sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kau-
niaisten ja Lahden toimintaa maailman designpääkaupunkina (World 
Design Capital 2012).

Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Halli-
tuksen puheenjohtajan nimeää  Helsinki. Säätiöllä  on yksi Helsingin  
kaupungin  valitsema  Keskuskauppakamarin  hyväksymä tilintarkastu-
syhteisö. Tilintarkastaja nimetään tarkastuslautakunnan päätöksen 
15.2.2017 mukaisesti.

Kuntarahoitus Oyj

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 10,41 %.
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Kuntarahoitus Oyj:n toimialana on harjoittaa luottolaitostoiminnasta an-
netussa laissa (121/2007) tarkoitettua luottoyhteisön toimintaa. Yhtiö 
palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien ta-
kauskeskuksesta annetun lain 1 §:n tarkoittamia yhteisöjä. Lisäksi yhtiö 
tarjoaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 5 §:n mukaisia sijoituspal-
veluita sekä mainitun lain 15 §:n § momentin 1 kohdassa tarkoitettua 
säilytys- ja hoitopalvelua. 

Suomen Messut osuuskunta

Suomen Messut osuuskunnan tarkoituksena on tukea jäsentensä elin-
keinoa järjestämällä heitä palvellen messuja ja näyttelyitä sekä tuotta-
malla niihin liittyviä palveluja edistääkseen samalla maamme elinkei-
noelämän kilpailukykyä Suomessa ja ulkomailla. Osuuskunnan palve-
luksia saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin sen jäsenet. 

Osuuskunnan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään viisitoista ja enin-
tään kaksikymmentäseitsemän kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä. Hel-
singin nimeämät hallintoneuvoston jäsenet on edellisen kerran valittu 
vuoden 2015 varsinaisessa osuuskuntakokouksessa, joten vuoden 
2017 osuuskuntakokouksessa ei käsitellä Helsingin nimeämien jäsen-
ten valintaa.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginjohtajan toimialaan kuuvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen 
edustajien nimeäminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
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§ 19
Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien va-
linta

HEL 2017-001109 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi ja varae-
dustajiksi Sydkustens Landskapsförbund r.f.:n vuoden 2017 varsinai-
seen liittokokoukseen seuraavat henkilöt:

 Edustaja Henkilökohtainen varajäsen
1. Björn Månsson Laura Finne-Elonen
2. Cecilia Ehrnrooth Niklas Rönnberg
3. Gunvor Brettscheider Björn Fant
4. Arja Karhuvaara Veera Hellman
5. Nora Lindström -
6. Mikael Von Nandelstadh Laura Lybeck
7. Elisabeth Helander Olof Cantell
8. Eliel Kilpelä Joonas Leppänen
9. Pekka Tiusanen Maria Landén
10. - -

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti valita kaupungin edustajat liittoko-
koukseen seuraavasti:

Laura Rissasen ehdotuksesta:

 Björn Månsson (Laura Finne-Elonen)
 Cecilia Ehrnrooth (Niklas Rönnberg)
 Gunvor Brettscheider (Björn Fant) 
 Arja Karhuvaara (Veera Hellman)

Jasmin Hamidin ehdotuksesta:

 Nora Lindström (-)

Osku Pajamäen ehdotuksesta:

 Mikael Von Nandelstadh (Laura Lybeck)
 Elisabeth Helander (Olof Cantell)
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Henrik Nyholmin ehdotuksesta:

 Eliel Kilpelä (Joonas Leppänen)

Mika Raatikaisen ehdotuksesta:

 Pekka Tiusanen (Maria Landén)

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Kallelse till ordinarie förbundsmöte 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Sydkustens landskapsförbund 
r.f.

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi ja va-
raedustajiksi Sydkustens Landskapsförbund r.f.:n vuoden 2017 varsi-
naiseen liittokokoukseen seuraavat henkilöt:

 Edustaja Henkilökohtainen varajäsen
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
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Esittelijän perustelut

Sydkustens landskapsförbund r.f. pyytää jäsenkuntia nimeämään edus-
tajat ja varaedustajat Sipoossa 20.4.2017 pidettävään liittokokoukseen. 
Kutsu yhtymäkokoukseen on asian liitteenä.

Jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa 
tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 
edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Kallelse till ordinarie förbundsmöte 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Sydkustens landskapsförbund 
r.f.

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.02.2017 § 13

HEL 2017-001109 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.02.2017 Pöydälle
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Laura Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 19
Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund r.f:s för-
bundsmöte

HEL 2017-001109 T 00 01 06

Beslut

Koncernsektionen beslutade utse följande personer till representanter 
och ersättare för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsför-
bund r.f:s ordinarie förbundsmöte 2017:

 Representant Personlig ersättare
1. Björn Månsson Laura Finne-Elonen
2. Cecilia Ehrnrooth Niklas Rönnberg
3. Gunvor Brettscheider Björn Fant
4. Arja Karhuvaara Veera Hellman
5. Nora Lindström -
6. Mikael Von Nandelstadh Laura Lybeck
7. Elisabeth Helander Olof Cantell
8. Eliel Kilpelä Joonas Leppänen
9. Pekka Tiusanen Maria Landén
10. - -

  

Behandling

Koncernsektionen beslutade enhälligt utse följande personer till repre-
sentanter för staden vid förbundsmötet:

På förslag av Laura Rissanen:

 Björn Månsson (Laura Finne-Elonen)
 Cecilia Ehrnrooth (Niklas Rönnberg)
 Gunvor Brettscheider (Björn Fant) 
 Arja Karhuvaara (Veera Hellman)

På förslag av Jasmin Hamid:

 Nora Lindström (-)

På förslag av Osku Pajamäki:

 Mikael Von Nandelstadh (Laura Lybeck)
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 Elisabeth Helander (Olof Cantell)

På förslag av Henrik Nyholm:

 Eliel Kilpelä (Joonas Leppänen)

På förslag av Mika Raatikainen:  

 Pekka Tiusanen (Maria Landén)

Föredragande
stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Kallelse till ordinarie förbundsmöte 2017

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Omprövning, stadsstyrelsen
Sydkustens landskapsförbund 
r.f.

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag

Koncernsektionen beslutar utse följande personer till representanter 
och ersättare för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsför-
bund r.f:s ordinarie förbundsmöte 2017:

 Representant Personlig ersättare
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
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10.   

  

Föredragandens motiveringar

Sydkustens landskapsförbund r.f. ber medlemskommunerna att utse si-
na representanter och ersättare till förbundsmötet i Sibbo 20.4.2017. 
Kallelsen till förbundsmötet finns som bilaga till ärendet.

Medlemskommunerna utser en ordinarie representant för varje påbörjat 
tusental svenskspråkiga invånare, totalt dock högst 10 representanter 
och lika många personliga ersättare.

Föredragande
stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Kallelse till ordinarie förbundsmöte 2017

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Omprövning, stadsstyrelsen
Sydkustens landskapsförbund 
r.f.

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutshistoria

Stadsstyrelsens koncernsektion 13.02.2017 § 13

HEL 2017-001109 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade bordlägga ärendet.

Behandling
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13.02.2017 Bordlades

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt bordlägga ärendet 
på förslag av Laura Rissanen.

Föredragande
stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 20
Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien tytär- ja yhtei-
syhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2017-001409 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohta-
jan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kau-
punkia liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2017 varsinaisissa yh-
tiökokouksissa.

2

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

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, et-
tä mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintar-
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kastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 
mukaisesti.

4

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kunkin tytäryhtiön 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

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kunkin tytäryhtiön 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

MetropoliLab Oy:n, Helsingin Konsernihankinta Oy:n ja Pääkaupunki-
seudun Kierrätyskeskus Oy:n hallituksia ottamaan varsinaisen yhtiöko-
kouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehot-
tamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuus-
ton, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita 
ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta 
kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdolli-
sesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti pää-
tettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien 
tytäryhteisöjen ja yhteisyhteisön varsinaisiin yhtiökokouksiin liittyen mu-
kaan lukien hallitus- ja tilintarkastusvalinnat liitteen 1 mukaisesti. Tilin-
tarkastajat on kilpailutettu syksyllä 2016, ja nimetään tarkastuslauta-
kunnan päätöksen 14.12.2016, § 107 mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1 119 § päättänyt Helsinki-konserniin 
kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. 
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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 2017 (Kvsto 30.11.2016, 301 §) 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

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on henkilöliikennepalveluiden tarjoaminen linja-autoil-
la, invataksiliikenteen harjoittaminen, linja-autojen vuokraustoiminta, 
raskaan ajoneuvokaluston huolto- ja korjauspalveluiden sekä joukkolii-
kenteen asiantuntijapalveluiden tuottaminen, käytettyjen linja-autojen 
kauppa, liikennepolttoaineiden ja mainostilan myyminen sekä tilojen ja 
kiinteistöjen vuokraustoiminta. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja 
kiinteistöjä ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi ottaa lainoja ja myöntää 
takauksia päätoimialansa puitteissa. Vuonna 2015 toteutetun liiketoi-
mintakaupan jälkeen yhtiö ei enää harjoita liiketoimintaa.

Yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 
vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi ti-
lintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hy-
väksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Yh-
tiön vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa tullaan päättämään 
yhtiön hallituksen koon pienentämisestä niin, että jatkossa hallitukses-
sa on yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen.

Helsingin Konsernihankinta Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 98,3 %.

Yhtiön toimialana on julkisista hankinnoista annetun lain mukaisten yh-
teishankintapalvelujen tuottaminen omistajilleen. Yhtiön tarkoituksena 
ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdolli-
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nen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittä-
miseen.  

Yhtiön hallitukseen kuuluu yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Yh-
tiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkasta-
jaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tar-
vitse valita.

MetropoliLab Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 69,0 %.

Yhtiön toimialana on elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimus-
palveluiden tuottaminen ja järjestäminen, näytteenotto- ja asiantuntija-
palveluiden tuottaminen sekä poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittavan 
analytiikan, laitteiston ja asiantuntemuksen ylläpitäminen. Yhtiö voi toi-
mintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä 
sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.  

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. 
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkas-
tajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei 
tarvitse valita.

Oy Gardenia-Helsinki Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 90,0 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää Gardenia-Helsinki Oy:öön kuuluvia viher- 
ja ympäristötietokeskusta, talvipuutarhaa  ja luontokoulua, toimia kor-
kealaatuisena viheralan näyttely-, esittely- ja myyntikeskuksena sekä 
vuokrata tiloja. Yhtiön tarkoituksena on kehittää ja monipuolistaa viher- 
ja ympäristötietoalan toimintoja, edistää piha- ja puutarhakulttuuria, tar-
jota erilaisia neuvonta- ja opastuspalveluja, hoitaa talvipuutarhaa kasvi-
kokoelmineen ja järjestää siellä tapahtumia, kuten näyttelyitä,  kierto-
käyntejä ja yleisötilaisuuksia  sekä tuottaa luontokoulupalveluja muun 
muassa peruskoululaisille, päiväkodeille ja  opettajille.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsi-
naista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. 
Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilin-
tarkastajaa ei tarvitse valita. Selvitystilamenettelyn takia hallitusta ei va-
lita. Tilintarkastaja nimetään tarkastuslautakunnan päätöksen 
15.2.2017, §  mukaisesti.

Palmia Oy
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Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- 
ja turvapalvelutoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita 
osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata 
niitä. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. 
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkas-
tajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei 
tarvitse valita. 

Kaupunginhallitus päätti, että yhtiön osalta voidaan poiketa kaupungin-
hallituksen 13.9.2004, 1 119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuulu-
vien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käy-
tännöistä 1.1.2015 lukien. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6 
000 euroa ja kokouspalkkio 400 euroa per kokous, varapuheenjohtajan 
vuosipalkkio on 4 000 euroa ja kokouspalkkio 400 euroa per kokous 
sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 4 000 euroa ja kokouspalkkio 
400 euroa. 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51,3 %.

Yhtiön toimialaan kuuluvat kestävään kulutukseen, jätteen synnyn eh-
käisyyn, tavaran kierrätykseen ja jätteiden hyötykäyttöön liittyvät toimin-
nat. Yhtiö 1) järjestää tavaran ilmaista ja maksullista uudelleenkäyttöä 
ja kierrätystä, 2) toteuttaa ja kehittää toimialaan liittyvää neuvontaa ja 
koulutusta, 3) myy ja kehittää jätteiden synnyn ehkäisyyn, uudelleen-
käyttöön, jätteiden hyötykäyttöön ja jätehuollon järjestämiseen liittyviä 
palveluita, 4) jalostaa, korjaa ja myy käytöstä poistettuja tavaroita ja 
materiaalia, 5) valmistaa, vuokraa ja jälleenmyy kestävään kulutuk-
seen, jätteen synnyn ehkäisyyn, jätteiden hyötykäyttöön ja käsittelyyn 
liittyviä tuotteita, 6) vuokraa hallussaan olevista tiloista myynti-, varasto- 
ja verstastilaa asiakkaille ja jätemateriaalia raaka-aineenaan käyttäville 
yhteisöille ja yksityisille henkilöille, 7) tarjoaa vaikeassa työmarkkinati-
lanteessa oleville mahdollisuuden kehittää ammatillisia valmiuksiaan ja 
8) vuokraa työvoimaa yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Kaikilla maini-
tuilla toimialueilla yhtiö voi harjoittaa vienti- ja tuontitoimintaa. Yhtiön 
tarkoitus on yleishyödyllinen, yhtiö ei pyri voiton tuottamiseen osakkee-
nomistajille. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsi-
naista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Yhtiöllä on yksi ti-
lintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, jotka valitaan vuosittain. Jos tilin-
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tarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkasta-
jaa ei tarvitse valita. Hallitus on edellisen kerran valittu vuoden 2016 
varsinaisessa yhtiökokouksessa, joten vuoden 2017 yhtiökokouksessa 
ei käsitellä hallituksen jäsenten valintaa.

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kau-
pungin 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelissa 740 tonttia nro 5 se-
kä omistaa ja hallita sillä olevia rakennuksia. Yhtiön jokainen osake yk-
sin tai yhdessä toisten osakkaiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yh-
tiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huonetilaa tai 
muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteis-
töstä. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajana toimii hyväksyt-
ty tilintarkastusyhteisö.

Suomenlinnan Liikenne Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiö omistaa matkustaja-aluksia ja harjoittaa kotimaanliikennettä mat-
kustaja-aluksilla Helsingissä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa 
eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä 
yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään kolme jäsentä. 
Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhtei-
sö.

Työmaahuolto Oy Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on kiinteistöjen, koneiden ja laitteiden huolto ja kor-
jaus, ravitsemuspalvelujen tuotanto ja myynti sekä ravitsemusalan kon-
sultointi. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, 
osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos ti-
lintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkas-
tajaa ei tarvitse valita.
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Yhteisyhteisö:

Kiinteistö Oy Espoon terminaali

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 50,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin Kampin keskuksen 
alueella Helsingin kaupungin Kampin kaupunginosan korttelin 7 tontin 8 
sekä Fredrikinkadun, Salomonkadun ja Jaakonkadun maanalaisilla ta-
soilla sijaitsevia Espoon bussien terminaalitiloja liikennöintialueineen. 
Yhtiön tarkoituksena on tarjota terminaalitoimintaan liittyviä palveluja. 
Tämän tarkoituksensa yhtiö toteuttaa luovuttamalla terminaalitilojen 
käyttöoikeuden korvausta vastaan Espoon kaupungille ja Helsingin 
kaupungille sekä tarvittaessa muille tahoille. Tarkoituksensa toteuttami-
seksi yhtiö voi lisäksi olla osakkaana hallinnointi-, palvelu- ja markki-
nointiyhtiöissä sekä omistaa, ostaa, myydä ja vuokrata palveluita, maa-
alueita, tiloja ja autopaikkoja. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu neljä varsinaista jäsentä. Helsingillä on oi-
keus nimetä kaksi hallituksen jäsentä. Puheenjohtaja nimetään vuoro-
vuosin Espoon kaupungin kanssa. Espoo on nimennyt edellisenä toimi-
kautena, joten nyt alkavalle toimikaudelle Helsinki nimeää puheenjohta-
jan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, jotka vali-
taan tehtäväänsä toistaiseksi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty 
tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennus- ja ympäristötoimen tytär- ja yhteisyhteisöihin nimettävät
2 Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen 

tulostavoitteet 2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
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Tytäryhteisöt
Oikeuspalvelut
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§ 21
Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja 
muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2017-001410 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohta-
jan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kau-
punkia liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2017 varsinaisissa yh-
tiökokouksissa.

2

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

3
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kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, et-
tä mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintar-
kastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 
mukaisesti.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa hallintopäällikkö 
Rain Mutkaa Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksesta edusta-
maan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin 
vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään muut 
asiat yhtiökokouksessa hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä 
esittämään yhtiön hallitukseen valittavaksi hallintojohtaja Yrjö Judströ-
min Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksesta.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa toimitusjohtaja 
Elina Siltasta edustamaan Helsingin kaupunkia Nordisk forum för torg-, 
salu- och partihallar -nimisen yhdistyksen (NOFO) vuoden 2017 vuosi-
kokouksessa.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti pää-
tettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien 
osakkuus- ja muiden yhteisöjen varsinaisiin yhtiökokouksiin sekä yhdis-
tyksen vuosikokoukseen liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkasta-
javalinnat liitteen 1 mukaisesti. 

Osakkuusyhteisöt

Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 35,7 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 40.kaupunginosan 
korttelissa 40118 olevia pysäköintitontteja nrot 10 ja 11 pysäköintilai-
toksen rakentamista varten sekä rakentaa, varustaa ja ylläpitää sillä py-
säköintilaitokseen kuuluvaa pysäköintialuetta, pysäköintihallia ja niihin 
liittyviä ajoluiskia ja kulkuteitä. Yhtiö voi omistaa ja hallita toimintaansa 
varten tarpeellisia tiloja ja omistaa niiden hallintaan oikeuttavia osakkei-
ta. Toiminnassa osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannus-
periaatetta. Yhtiö voi tarjota toimialansa mukaisia palveluksia myös ul-
kopuolisille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkaille. 

Yhtiöllä on hallitus johon kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Yhtiöllä on 
yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastu-
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syhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että halli-
tuksen jäsenille maksetaan palkkiota 200 euroa kokoukselta. Lisäksi 
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan joko 2185 euron vuosikorvaus 
tai kuukausittain 182,02 euroa. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakasso-
pimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot pe-
rustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön. 

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 24,9 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin 
kaupungin 21. kaupunginosan korttelin nro 274 tontilla nro 3 olevaa 
aluetta sekä omistaa alueelle rakennettavia elintarviketeollisuuden, ja-
lostuksen ja tukkukaupan toimitiloja sekä vuokrata niitä. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän var-
sinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen.  Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja hänen vara-
jäsenensä. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kaksi varatilintar-
kastajaa. Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintar-
kastajan. 

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun hallituksen jäsenille ei makseta palk-
kioita.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 30,1 %.

Yhtiön toimiala on pesulatoiminta, tekstiilien huolto ja vuokraus. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsen-
tä. Helsingillä on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä. Yhtiössä on 
yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla 
KHT- tai JHT-tutkinnon suorittanut. Tilintarkastajaksi voidaan valita 
myös KHT- tai JHT-yhteisö. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei 
varatilintarkastajaa tarvitse valita. 

HUSin hallituksen 25.3.2013 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen 
jäsenten palkkiot määräytyvät HUSin luottamushenkilöiden palkkio-
säännön mukaan rinnastettuna HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan 
ja liikelaitosten johtokuntien palkkiosääntöihin. Luottamushenkilöiden 
palkkiosäännön mukaisesti (voimaantulo 27.3.2013) hallituksen pu-
heenjohtajalle maksetaan 250 euroa ja vara- puheenjohtajalle ja jäse-
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nille 200 euroa kokoukselta. Puheenjohtajan vuosipalkkio on palkkio-
säännön mukaisesti 4 200 euroa/vuosi ja varapuheenjohtajan palkkio 1 
680 euroa/vuosi.

Muut yhteisöt

Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkki

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 9,2 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita maanalaista osaa 
Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelin 796 tontista n:o 3 ja 
omistaa ja hallita alueella olevaa pysäköintilaitosta, joka käsittää raken-
nuksen viisi alinta maanalaista kerrosta sekä sisään- ja ulosajoliittymät. 
Yhtiö voi omistaa, ostaa ja myydä sekä vuokrata osakkeita, osuuksia ja 
oikeuksia sekä koneita ja laitteita sekä harjoittaa pysäköintilaitostoimin-
taa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä. 
Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos 
varsinainen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei 
tarvita.

Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin hallituksen jäsenille ei 
makseta palkkioita.

Länsimetro Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 15,6 %.

Yhtiön toimialana on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, 
omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta 
Espoon Matinkylään ("Rataosuus 1") ja Espoon Matinkylästä Espoon 
Kivenlahteen ("Rataosuus 2") ulottuvan metrolinjan metroliikennettä 
palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja 
muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Erikseen tode-
taan, että tällaisia rakennelmia eivät ole osin asemarakennusten liiketi-
lat ym. rakennelmat ja laitteet, joka eivät välittömästi palvele metrolii-
kennettä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa osakkeita ja osuuksia 
yhteisöissä. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeeno-
mistajille. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Osakassopimuksen mu-
kaan Helsinki nimeää kaksi hallituksen jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintar-
kastaja. Tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö.
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Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että halli-
tuksen jäsenille maksetaan palkkiota 200 euroa kokoukselta. Lisäksi 
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan joko 2185 euron vuosikorvaus 
tai kuukausittain 182,02 euroa. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakasso-
pimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot pe-
rustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön. 

Nordisk forum för torg-, salu- och partihallar (NOFO) -yhdistys

Nordisk forum för torg-, salu- och partihallar (NOFO) on tukkutoreja, 
kauppahalleja ja torikauppaa hallinnoivien pohjoismaisten toimijoiden 
yhdistys, jonka tarkoituksena on edesauttaa jäsentensä toiminnan ke-
hittämistä tiedonvaihdon, yhteisten tapaamisten ym. keinoin.

Helsingin kaupunki on jäsenenä yhdistyksessä. Yhdistyksen sääntöjen 
mukaan yhdistystä edustaa hallitus, jossa on yksi edustaja jokaisesta 
yhdistyksen jäsenorganisaatiosta. Helsinki nimeää yhden edustajan yh-
distyksen hallitukseen. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaisek-
si. Helsingin nimeämä edustaja on nimetty edellisen kerran vuonna 
2016, joten vuoden 2017 vuosikokouksessa ei käsitellä Helsingin ni-
meämän jäsenen valintaa. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennus- ja ympäristötoimen osakkuus- ja muihin yhteisöihin nimettä-
vät.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
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§ 22
Sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien ni-
meäminen

HEL 2017-001411 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohta-
jan 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
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kau-
punkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2017 varsinaisissa 
yhtiökokouksissa.

2

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

3
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kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, et-
tä mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintar-
kastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 
mukaisesti.

4

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin 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

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

6

seuraavassa mainittujen yhtiöiden hallituksia ottamaan varsinaisen yh-
tiökokouksen 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: Helsinki Stadion 
Oy, Urheiluhallit Oy, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy ja Vuosaaren Ur-
heilutalo Oy.

7

seuraavassa mainittujen yhtiöiden hallituksia ottamaan varsinaisen yh-
tiökokouksen esityslistalle esityksen tilintarkastajien vaihtamisesta liit-
teen 1 mukaisesti: Urheiluhallit Oy ja Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää
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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.

4

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä Helsingin Teatterisäätiö sr:n hal-
lituksessa toimimaan niin, että säätiön hallitus ottaa varsinaisen vuosi-
kokouksen esityslistalle esityksen tilintarkastajien vaihtamisesta liitteen 
1 mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä UMO-säätiö sr:n hallituksessa 
toimimaan niin, että säätiön sääntöjä muutetaan hallituksen toimikau-
den pituuden osalta kaksivuotiseksi toimikaudeksi kaupungin konser-
niohjeen mukaisesti.

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. Ti-
lintarkastajat on kilpailutettu syksyllä 2016, ja nimetään tarkastuslauta-
kunnan päätöksen 14.12.2016, § 107 mukaisesti.
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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 ja sää-
tiöissä, ellei niiden kohdalla toisin mainita.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2017 (Kvsto 30.11.2016, 301 §) 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.

Helsingin teatterisäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on Kaupunginteatterin ja sen toiminnan ylläpitä-
minen ja kehittäminen Helsingin kaupungissa.

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä, jotka Helsingin kaupunki valit-
see. Vähintään yhden jäsenistä tulee olla äidinkieleltään ruotsinkieli-
nen. Edellä mainittujen jäsenten lisäksi Helsingin Kaupunginteatterin 
Näyttelijäyhdistys valitsee säätiön hallitukseen kaksi, Kaupunginteatte-
rin ohjaajat ja dramaturgit yhden, Kaupunginteatterin tanssijat yhden, 
Kaupunginteatterin teknilliset yhden neuvottelevan jäsenen, joilla on 
hallituksen kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa. Hallituksen toi-
mikausi on uusien sääntöjen mukaan neljä kalenterivuotta. Säätiön ny-
kyinen hallitus jatkaa vuoden 2017 loppuun asti. Lisäksi sääntöjen mu-
kaan tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastusyhteisö, jonka Helsingin 
kaupunki valitsee hallituksen toimikaudeksi. Tilintarkastajat on kilpailu-
tettu syksyllä 2016, ja nimetään tarkastuslautakunnan 14.12.2016, § 
107 mukaisesti.

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-
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taa. Yhtiö voi vuokrata tai luovuttaa käyttöoikeuksia kiinteistöön. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä. Lisäksi yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja 
ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilin-
tarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Jääkenttäsäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on jääurheilun ja soveltuvin osin myös muiden 
urheilulajien harrastusmahdollisuuksien edistäminen. Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi säätiö voi itse rakennuttaa tai muilta vuokrata jää- ja ur-
heiluhalleja, vastata niiden käytöstä ja hoidosta sekä luovuttaa niitä 
korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuk-
siin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi myös harjoittaa edellä 
tarkoitettujen jää- ja urheiluhallikiinteistöjen yhteydessä olevien muiden 
tilojen vuokrausta. Säätiö voi omistaa ja hallita jää- ja urheiluhallikiin-
teistöjä omistavia ja ylläpitäviä yhtiöitä ja osallistua niiden jää- ja urhei-
luhallirakennushankkeiden rahoitukseen. 

Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Kau-
punki nimeää puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä, joista yksi edus-
taa kaupungin liikuntahallintoa. Sääntöjen mukaan hallituksen toimikau-
si on kaksi vuotta. Lisäksi säätiöllä on sääntöjen mukaan kaksi vuosit-
tain valittavaa tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joiden tulee 
olla hyväksyttyjä tilintarkastajia.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

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 vähintään kolme ja enintään seitsemän var-
sinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä 
varapuheenjohtajan. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilin-
tarkastajaa. Helsinki nimeää yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden 
varatilintarkastajan. Yhtiöjärjestyksen mukaan sekä hallituksen että ti-
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lintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on nimetty edellisen 
kerran vuonna 2016, joten vuoden 2017 yhtiökokouksessa ei käsitellä 
hallituksen jäsenten valintaa. Tilintarkastajat on kilpailutettu syksyllä 
2016, ja nimetään tarkastuslautakunnan 14.12.2016, § 107 mukaisesti. 

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 yhdeksän jäsentä, joista 
Helsinki nimeää puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä. Lisäksi säätiöl-
lä on sääntöjen mukaan kolme tilintarkastajaa ja kolme varatilintarkas-
tajaa, joista kaupunki valitsee kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilin-
tarkastajaa. Yhden tilintarkastajan sekä yhden varatilintarkastajan tulee 
olla hyväksytty tilintarkastaja. 

Säätiön edustajistoon kuuluu kolmekymmentä kunnallisvaalikausittain 
valittua jäsentä. Helsinki valitsee edustajiston puheenjohtajan ja neljä-
toista jäsentä. 

Stadion-säätiöllä on vireillä sääntömuutos. Muutoksen tultua voimaan 
edustajisto nykymuodossa poistuu. Jatkossa säätiöllä tulee olemaan 
hallituksen lisäksi neuvottelukunta, jonka jäsenet kutsuu säätiön halli-
tus.

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 kuuluu viisi varsinaista jäsentä. 
Sääntöjen mukaan kaupunki valitsee säätiön hallituksen puheenjohta-
jan, varapuheenjohtajan ja jäsenet. Lisäksi sääntöjen mukaan säätiöllä 
on yksi kaupungin vuosittain valitsema tilintarkastaja ja yksi varatilintar-
kastaja.  Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, 
varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Voimassa olevan konserniohjeen mukaan muissa kuin markkinaehtoi-
sesti toimivissa tytäryhteisöissä ja -säätiöissä hallituksen toimikausi on 
kaksi (2) vuotta, ellei toimikauden pituudesta poikkeamiseen ole erityi-
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nen syy. UMO-säätiön osalta konserniohjeen määräyksestä poikkeami-
seen ei ole erityistä syytä, joten säätiön hallitusta tulee kehottaa muut-
tamaan säätiön sääntöjä hallituksen toimikauden pituuden osalta kon-
serniohjeen mukaisesti.

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 kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi henkilö-
kohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan 
sekä varapuheenjohtajan. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi va-
ratilintarkastajaa. Yhtiöjärjestyksen mukaan sekä hallituksen että tilin-
tarkastajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on nimetty edellisen ker-
ran vuonna 2016, joten vuoden 2017 yhtiökokouksessa ei käsitellä hal-
lituksen jäsenten valintaa. Tilintarkastajat on kilpailutettu syksyllä 2016, 
ja nimetään tarkastuslautakunnan päätöksen 14.12.2016, § 107 mukai-
sesti. 

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 varsi-
naista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. 
Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilin-
tarkastajaa ei tarvitse valita. Yhtiöjärjestyksen mukaan sekä hallituksen 
että tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
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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
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Sivistystoimen tytäryhteisöihin nimettävät
2 Sivistystoimen tytäryhteisöjen tulostavoitteet 2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tytäryhteisöt
Oikeuspalvelut
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§ 23
Sivistystoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisö-
jen edustajien nimeäminen

HEL 2017-001412 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohta-
jan ehdotuksesta.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kau-
punkia liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2017 varsinaisissa yh-
tiökokouksissa.

2

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

3
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kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, et-
tä mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintar-
kastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 
mukaisesti.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä säätiöiden halli-
tukseen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä edustajistoon jä-
senet sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkans-
lian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helmi 
Liiketalousopisto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksy-
mään asiat siellä hallituksen päätösehdotusten 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

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. Yhtiössä on kaksi vuosittain valittua ti-
lintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista Helsingin kaupunki ni-
meää 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-
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jestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu 
palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatet-
tuun palkkiokäytäntöön.

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-
heenjohtajalle 1 875 euroa. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopi-
muksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot pe-
rustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Muut yhteisöt

Ami-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on osaltaan huolehtia pääkaupunkiseudun am-
matillisesta aikuiskoulutuksesta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö 
ylläpitää oppilaitosta, jossa järjestetään aikuisille tarkoitettua ammatil-
lista koulutusta ja sitä tukevaa muuta koulutusta sekä työ-, palvelu- ja 
tutkimustoimintaa.

Säätiön hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä sekä yhtä monta henkilö-
kohtaista varajäsentä. Helsingin kaupunki valitsee puheenjohtajan ja 
kolme jäsentä, Espoon kaupunki kaksi, Vantaan kaupunki kaksi ja Kau-
niaisten kaupunki yhden. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheen-
johtajan.
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Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen syyskokous vahvistaa hallituk-
sen jäsenten kokouspalkkion suuruuden niin, ettei palkkio saa olla suu-
rempi kuin Helsingin kaupunginhallituksen jäsenten kokouspalkkio.

Designmuseon säätiö - Stiftelsen för Designmuseet sr

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää Designmuseota ja siten edistää 
muotoilua ja sen tuntemusta. 

Hallitukseen kuuluu yhteensä viidestä seitsemään jäsentä, joista Suo-
men Taideteollisuusyhdistys, Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-
vuotissäätiö, Helsingin kaupunki ja hallituksen nimeämä muotoilualan 
yritys valitsee kukin yhden jäsenen. Designmuseon säätiö nimeää yh-
destä kolmeen jäsentä, jotka edustavat seuraavia tahoja, enintään yksi 
edustaja kultakin alalta: museoalan edustaja, opetusalan edustaja ja 
alan ammatin edustaja. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. 

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kokouksesta enintään valtion ko-
miteapalkkion suuruinen palkkio. 

Helmi Liiketalousopisto Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 16,5 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää toisen asteen oppilaitosta sekä ammatti-
korkeakoulua. Yhtiö voi omistaa ja hallita tarkoitusperiään varten kiin-
teistöjä, osakkeita tai osuuksia. Yhtiö voi ylläpitää oppilaitoksia omista-
malla toisen asteen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun osakkeita.

Yhtiön hallitukseen kuuluu 5-7 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi 
on kolme vuotta. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan va-
linnasta päättää yhtiökokous. Hallitus on edellisen kerran vuoden 2015 
yhtiökokouksessa, joten vuoden 2017 yhtiökokouksessa ei käsitellä 
hallituksen jäsenten valintaa.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen jäsenelle maksetaan 
300 euron suuruinen kuukausipalkkio ja lisäksi 350 euron suuruinen 
kokouspalkkio jokaisesta kokouksesta.

Helsingin Konservatorion Säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää Helsingin kaupungissa säveltaiteen 
ja siihen liittyvien muiden taidemuotojen koulutusta antavaa Helsingin 
Konservatoriota, jonka toiminta määräytyy valtion viranomaisten vah-
vistamien ylläpitämisluvan ja koulutusohjelmien mukaan. Säätiö voi 
harjoittaa myös säätiön tarkoituksen toteuttamista välittömästi edistä-
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vää tilojen ja musiikkivälineistön vuokraustoimintaa, pedagogista julkai-
sutoimintaa ja äänitteiden tuottamista.

Säätiön hallintoelimiä ovat edustajisto ja hallitus. Edustajistoon valitse-
vat Helsingin kaupunki, Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysra-
hasto, Kansanvalistusseura sekä Työväen Sivistysliitto TSL ry kukin 
kolme jäsentä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Edustajisto valitsee toimi-
kautensa alussa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jan.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Sivistystoimen osakkuus- ja muihin yhteisöihin nimettävät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
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§ 24
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien asun-
toyhtiöiden edustajien nimeäminen

HEL 2017-001827 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohta-
jan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kau-
punkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2017 varsinaisissa 
yhtiökokouksissa.

2

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

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, et-
tä mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintar-
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kastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 
mukaisesti.

4

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin 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

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

6

seuraavassa mainittuja hallituksia ottamaan varsinaisen yhtiökokouk-
sen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottami-
sesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, 
kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja 
konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta 
kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdolli-
sesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita: Asunto-oy Helsingin Karta-
nonisäntä, Asunto-oy Nattastenpolku, Asunto oy Helsingin Varustuk-
sentie 1, Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29 ja Kiinteistö-oy Parmaa-
janpuisto.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti pää-
tettäväksi esitykset kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan 
kuuluvien asuntoyhtiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin liittyen mukaan 
lukien hallitus- ja tilintarkastajavalinnat liitteen 1 mukaisesti. Tilintarkas-
tajat on kilpailutettu syksyllä 2016, ja nimetään tarkastuslautakunnan 
päätöksen 14.12.2016, § 107 mukaisesti.
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Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1 119 § 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, ellei 
yhtiöiden kohdalla toisin mainita.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2017 (Kvsto 30.11.2016, 301 §) 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.

Asunto-oy Helsingin Harmajankatu

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,6 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 20011 
olevaa tonttia nro 8 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia raken-
nuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlas-
ketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuin-
huoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Yhtiös-
sä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Asunto-oy Helsingin Kartanonisäntä

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 96,7 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin 
kaupungin 43. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 43245 
olevaa tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia raken-
nuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlas-
ketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuin-
huoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. 

Yhtiön kuuluu viisi varsinaista hallituksen jäsentä ja kaksi varajäsentä. 
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkas-
tajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa 
tarvitse valita.
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Asunto-oy Helsingin Nattastenpolku

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 98,9 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin 
kaupungin 47. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 47324 
olevaa tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia raken-
nuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlas-
ketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuin-
huoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista hallituksen jäsentä ja kaksi 
varajäsentä.

Asunto-oy Helsingin Varustuksentie 1

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 98,7 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin 
kaupungin 47. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 47060 
olevaa tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia raken-
nuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlas-
ketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuin-
huoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi hallituksen varsinaista jäsentä ja kaksi 
varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. 
Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varati-
lintarkastajaa tarvitse valita.

Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 97,9 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin 
kaupungin 21. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 21659 
olevaa tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia raken-
nuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlas-
ketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuin-
huoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi hallituksen varsinaista jäsentä ja kaksi 
varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. 
Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varati-
lintarkastajaa tarvita.

Helsingin Asumisoikeus Oy
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Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteis-
töjä ja omistaa niille rakennettavia asuintaloja sekä luovuttaa niissä si-
jaitsevien huoneistojen hallintaoikeuksia vastiketta vastaan asumisoi-
keussopimuksen tai vuokrasopimuksen nojalla. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsi-
naista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtiöllä on yksi 
varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos varsinaiseksi ti-
lintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkas-
tajaa ei tarvitse valita. Hallitukseen nimettäville viranhaltijataustaisille 
hallituksen jäsenille on tarkoituksenmukaista nimetä yhteinen varajäsen 
henkilökohtaisten varajäsenten sijaan.

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on Helsingin alueella omistaa, hankkia omistukseen-
sa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita 
tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneis-
tot luovutetaan vuokralle. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa ei-
kä se jaa omistajilleen osinkoa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. 
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkas-
tajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei 
tarvitse valita.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on Helsingin kaupungin alueella vuokraoikeuden no-
jalla hallita tontteja sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille ra-
kennettavia asuinrakennuksia. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. 
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkas-
tajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei 
tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.
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Yhtiön toimialana on omistaa ja hankkia omistukseensa tai vuokraoi-
keudella hallita tontteja, omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille raken-
nettavia asuinrakennuksia sekä omistaa ja hankkia omistukseensa 
asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja käydä niillä kaup-
paa. Yhtiö antaa hallitsemansa huoneistot vuokralle. Yhtiön toimialana 
on lisäksi Helsingin kaupungin tai sen tytäryhtiöiden omistamien asun-
tojen välittäminen vuokralle ja näihin asuntoihin liittyvät hallinnointipal-
velut sekä asuntojen hallinnointipalveluiden tuottaminen Helsingin kau-
punkikonserniin kuuluville yhtiöille. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä sekä kaksi varajäsentä.  Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi 
varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastu-
syhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 82,9 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin 
kaupungin 40. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 40133 
olevaa tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita tontilla olevia tai tontille ra-
kennettavia rakennuksia. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. 
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkas-
tajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa 
tarvitse valita.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hankkia omistukseensa Helsingin kaupungissa si-
jaitsevien asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita sekä vuokrata 
mainittujen osakkeiden omistusoikeuden perusteella hallitsemiaan 
asuntoja Helsingin kaupungille sen toimesta edelleen vuokrattaviksi tai 
kaupungin tai sellaisten yhteisöjen, joissa Helsingin kaupunki on osak-
kaana, henkilökunnan palvelussuhdeasuntoina käytettäviksi, tai muille 
asunnontarvitsijoille asunnoiksi Helsingin kaupunginhallituksen yhtiön 
asunnoille vahvistamia asukasvalintaperusteita noudattaen. Yhtiö ei 
harjoita kiinteistönvälitystä eikä arvopaperikauppaa. Yhtiö ei omista 
asuntojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ja yksinomaan asumis-
käyttöön varattujen kiinteistöjen lisäksi muuta kuin toimintansa kannalta 
välttämätöntä omaisuutta. yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittaa ei-
kä se jaa omistajilleen osinkoa. 
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Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsi-
naista jäsentä ja enintään sama määrä varajäseniä. Yhtiöllä on yksi ti-
lintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Hallituksen jäsenten sekä tilintar-
kastajan toimikausi on kaksi vuotta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen asuntoyhtiöihin nimettävät.pdf
2 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien asuinyh-

tiöiden tulostavoitteet 2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tytäryhteisöt
Oikeuspalvelut
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§ 25
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien tytä-
ryhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2017-001413 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohta-
jan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kau-
punkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2017 varsinaisissa 
yhtiökokouksissa Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistilaa lu-
kuun ottamatta.

2

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

3
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kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, et-
tä mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintar-
kastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 
mukaisesti.

4

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin 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

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

6

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsingin Leijona Oy:n yh-
tiökokouksessa niin, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti: 
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi 
päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä.

7

seuraavassa mainittuja hallituksia ottamaan varsinaisen yhtiökokouk-
sen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottami-
sesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, 
kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja 
konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta 
kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdolli-
sesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita: Asunto-oy Paciuksenkatu 4, 
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy, Kiinteistö Oy Helsingin Mal-
minkatu 3, Kiinteistö Oy Intiankatu 31, Kiinteistö Oy Kaisaniemen Met-
rohalli, Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo, Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin 
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Pysäköintilaitos, Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo, Kiinteistö Oy Rasti-
lankallion päiväkoti, Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo, Kiinteistö 
Oy Viikin Viher- ja ympäristötietokeskus, Kontulan Palvelutalo Oy, Mal-
min Liiketalo Oy ja Palvelukeskus Albatross Oy.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää 

1

kehottaa ATT:tä edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö 
Puu-Myllypuron Yhteistilan vuoden 2017 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 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-
aatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta se-
kä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja 
muita tavoitteita.
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C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää 

1

nimetä Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiön hallitukseen 
jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan ni-
meämät tilintarkastajat sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 
mukaisesti.

2

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiön 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.

3

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiön hallituksessa toimimaan 
niin, että säätiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mu-
kaiset palkkiot, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suo-
ritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastus-
lautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustu-
van hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän las-
kun mukaisesti.

D

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kau-
punkia seuraavassa mainittuja yhtiöitä vuoden 2017 varsinaisissa yh-
tiökokouksissa: Kiinteistö Oy Hansasilta sekä Kiinteistö Oy Suutarilan 
Lampputie. 

2

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

3



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 59 (101)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kaj/2
27.02.2017

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

 kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin 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.

4

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

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti pää-
tettäväksi esitykset kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan 
kuuluvien tytäryhtiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja tytärsäätiön vuo-
sikokoukseen liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastajavalinnat 
liitteen 1 mukaisesti. Tilintarkastajat on kilpailutettu syksyllä 2016, ja ni-
metään tarkastuslautakunnan päätöksen 14.12.2016, § 107 mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1 119 § 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, ellei 
yhtiöiden kohdalla toisin mainita.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2017 (Kvsto 30.11.2016, 301 §) 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.
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Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 55,4 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia no 6 Helsingin kaupungin 
V kaupunginosan korttelissa no 112 ja sillä olevaa asuinrakennusta. 
Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta 
lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneis-
toiksi. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä.  Hel-
sinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen. Yhtiös-
sä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista Helsinki 
nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että halli-
tuksen jäsenille ei makseta palkkioita. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole 
nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä 
vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Asunto-oy Paciuksenkatu 4

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 78,4 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin 
kaupungin 15. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 642 ole-
vaa tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuk-
sia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlaske-
tusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuo-
neistoiksi ja muu käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Yhtiös-
sä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastaja.

Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita Etelä-Hermannin asemakaava-
alueilla olevia pysäköintitiloja ja -tontteja tai -alueita ja harjoittaa pysä-
köintitoimintaa luovuttamalla autopaikkojen käyttöoikeuksia osakkeeno-
mistajille. Yhtiö voi tarjota autopaikkoja myös ulkopuolisille käyttäjille, 
mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkaille. Ulkopuolisilta perittä-
vien korvausten suuruudesta päättää hallitus. Yhtiön hallitukseen kuu-
luu 3-6 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiössä on 1-3 tilintar-
kastajaa ja tarvittaessa yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi va-
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litaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse va-
lita.

Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokrata tiloja, ulkoalueita sekä myydä tarvittavia 
palveluja mukaan lukien ravintolapalveluja tilaisuuksien järjestäjille se-
kä järjestää ja tuottaa kokous-, kongressi-, konsertti- ja juhlatapahtu-
mia. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä ja käydä niillä 
kauppaa. Yhtiö voi ottaa lainoja ja myöntää takauksia päätoimialansa 
puitteissa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilin-
tarkastajaa ei tarvitse valita.

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää eri alojen helsinkiläisten taiteilijoiden 
elinolosuhteita osoittamalla heille pysyvästi kohtuuvuokraisia, vapaara-
hoitteisia asuntoja sekä omistaa ja hallita rakennettavaa taiteilijataloa ja 
siihen kuuluvia rakennuksia.

Säätiön sääntöjen mukaan kaupunki valitsee säätiön hallituksen pu-
heenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä. Lisäksi sääntöjen 
mukaan säätiöllä on yksi kaupungin vuosittain valitsema hyväksytty ti-
lintarkastaja ja yksi hyväksytty varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi 
valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse 
valita.

Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen jäsenille voidaan maksaa koh-
tuullista kokouspalkkiota sekä hallituksen puheenjohtajalle kohtuullista 
vuosipalkkiota, jotka määräytyvät kaupungin luottamushenkilöiden 
palkkiosäännön ja kaupunginhallituksen antamien tarkempien ohjeiden 
mukaan.

Helsingin Leijona Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on Helsingin kaupungin 1. kaupunginosan (Kruunun-
haka) korttelissa nro 4, nro 30 ja nro 31 sekä 2. kaupunginosan (Kluuvi) 
korttelissa nro 32 olevien kaupungin omistamien kiinteistöjen ja niiden 
ympäristön toiminnallinen ja muu kehittäminen. Toimintaansa varten 
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yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, rakennuksia ja muita tiloja sekä 
omistaa arvopapereita, osakkeita ja yhtiöosuuksia. Yhtiön hallitukseen 
kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Yh-
tiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. 
Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilin-
tarkastajaa ei tarvitse valita.

Vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa on tarkoituksenmukaista 
pidentää hallituksen toimikausi kahteen vuoteen kaupungin nykyisen 
konserniohjeen mukaisesti.

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 52,2 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupun-
gin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin nro 190 tontteja nrot 1 ja 2 ja 
omistaa ja hallinta niille rakennettuja rakennuksia sekä omistaa ja halli-
ta kyseisen kaupunginosan alueelle rakennettavia muita rakennuksia. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä. 
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkas-
tajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei 
tarvitse valita.

Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupun-
gin 33. kaupunginosan korttelin nro 33232 tonttia nro 2 ja korttelin nro 
33231 tonttia nro 5 sekä omistaa ja hallita tontilla olevaa kouluraken-
nusta ja vuokrata se koulukäyttöön. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Yhtiöllä 
on kaksi varsinaista ja yksi varatilintarkastaja.

Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille 
maksetaan palkkiota 200 euroa kokoukselta.

Helsingin Väylä Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita vuokra- tai käyttöoikeuden nojalla Helsingin 
kaupungin Kampin ja Kluuvin kaupunginosissa pääosin yleisillä katu- ja 
puistoalueilla olevaa maanalaista rakennuspaikkaa ja omistaa sille ra-
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kennettava maanalainen huolto- ja pysäköintiliikenteen väylä. Yhtiön 
toimialana on lisäksi luovuttaa mainitun väylän käyttö- ja hallintaoikeus 
edelleen kaupungille ja muille käyttäjille sekä tässä tarkoituksessa yllä-
pitää mainittua väylää ja vastata sen hallinnoinnista ja operoinnista se-
kä harjoittaa väylän hoitoa ja ylläpitoa palvelevaa kiinteistönhuoltotoi-
mintaa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden 
tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintar-
kastajia. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, 
varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 31,1 % ja äänivaltaosuus 50,8 %.

Yhtiön toimialana on huolehtia Itä-Pasilan alueen asuin- ja liikekorttelei-
den asemakaavan mukaisen autopaikkavelvoitteen täyttämisestä sekä 
alueen pysäköinnin järjestämisestä ja hoidosta, hallita osakkeenomis-
tuksen tai vuokraoikeuden nojalla pysäköintipaikkoja ja -tiloja sekä mui-
takin rakennuksia, tontteja ja tiloja, joita voidaan luovuttaa paitsi pitkä- 
ja lyhytaikaisilla vuokrasopimuksilla yhtiön osakkaille ja ulkopuolisille 
vuokraajille, myös yleiseen lyhytaikaiseen käyttöön. Yhtiö voi toimin-
taansa varten omistaa ja hallita tontteja, rakennuksia, tiloja, laitteita ja 
muuta omaisuutta sekä omistaa ja hallita henkilökunnan tarpeeseen 
varattuja asuinhuoneistoja. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä 
tai enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Yhtiössä on kaksi tilintar-
kastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. 

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 27,1 % ja äänivaltaosuus 100,0 
%.

Yhtiön toimialana omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren ja Saukon-
paaden uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkike-
räysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistö-
liittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperus-
teisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö 
voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti 
sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkike-
räysjärjestelmällä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osak-
keita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa 
voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen 
voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämi-
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seen. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos ti-
lintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkas-
tajaa ei tarvitse valita.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on maanvuokraoikeuden perusteella omistaa, toteut-
taa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan 
(Länsisatama) Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitila-alueen osayleis-
kaavan nro 11350 rajaamalle alueelle rakennettavia kahta tai useam-
paa korttelia palvelevia yhteispysäköintilaitoksia sekä niihin mahdolli-
sesti sijoittuvia yhteisväestönsuoja- ja muita tiloja. Yhtiö voi lisäksi jär-
jestää näihin liittyviä alueellisia palveluita. Yhtiö voi toimintaansa varten 
omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiö toimii 
omakustannusperiaatteella. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa 
eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on 
käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö 
voi harjoittaa vuorottaispysäköintiin liittyvää toimintaa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos ti-
lintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkas-
tajaa ei tarvitse valita.

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 30,9 % ja äänivaltaosuus 100,0 
%.

Yhtiön toimialana omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin 
kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupunginosan (Her-
manni) Kalasataman uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jät-
teen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen 
ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakus-
tannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. 
Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannus-
perusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida to-
teuttaa putkikeräysjärjestelmällä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa 
ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiön tarkoituksena ei 
ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan 
mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja 
kehittämiseen. 
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Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos ti-
lintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkas-
tajaa ei tarvitse valita.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Villamonte

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on Helsingin kaupungin alueella omistaa ja hallita 
kiinteistöjä sekä omistaa ja hallita näillä kiinteistöillä olevia tai niille ra-
kennettavia rakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme varsinaista 
jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Yhtiöllä on yk-
si tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan 
hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaalla kaupunginosassa 52 
korttelissa 109 sijaitsevaa tonttia n:o 2 sekä sillä olevia rakennuksia si-
ten, että yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa 
tuottaa osakkeenomistajalle oikeuden hallita määrättyä huoneistoa ra-
kennuksessa A, B tai C. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos ti-
lintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkas-
tajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Hansasilta

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita vuokrattua Helsingin kaupungin 45. kau-
punginosan korttelissa 45175 tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita sillä 
olevaa liikenne- ja liiketiloja sisältävää siltaa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Lisäksi 
yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Yhtiöl-
lä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi 
valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse 
valita. 

Yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta. 
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Hallitus ja tilintarkastaja on edellisen kerran valittu vuoden 2016 varsi-
naisessa yhtiökokouksessa, joten vuoden 2017 yhtiökokouksessa ei 
käsitellä hallituksen jäsenten eikä tilintarkastajan valintaa.

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 84,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kau-
pungin 4. kaupunginosan (Kampin) korttelin n:o 179 tonttia n:o 11 ja 
osaa siihen rajoittuvasta kadunalaisesta tilasta ja omistaa mainitulle 
tontille ja osin katualueen alle sijoittuva rakennus. Yhtiön toiminnan tar-
koituksena ei ole voiton tuottaminen. Toiminnasta mahdollisesti synty-
nyt voitto on kokonaan varattava myöhempien vuosien mahdollisten 
tappioiden peittämiseen tai asetettava hallituksen käytettäväksi nimet-
tyyn, yhtiön toimintaa palvelevaan tarkoitukseen. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsi-
naista jäsentä sekä vähintään kaksi ja enintään neljä varajäsentä. Yh-
tiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkasta-
jaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tar-
vitse valita.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja, 
omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön 
toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan oikeutta-
via osakkeita. Yhtiö voi myös tuottaa isännöintipalveluja Helsingin kau-
pungin kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä 
on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi va-
litaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse va-
lita. 

Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 74,6 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 36 kaupunginosan 
(Viikki) korttelissa 36190 tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita sillä ole-
vaa rakennusta. 
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Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä sekä kolme vara-
jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. 

Kiinteistö Oy Intiankatu 31

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 75,6 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungilta 24 kau-
punginosan korttelissa 24928 vuokraamaansa tonttia numero 78 ja sillä 
sijaitsevaa rakennusta, jonka huoneistojen lattiapinta-alasta enin osa 
on varattu osakkeenomistajille liike- ja konttoritilaksi. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vä-
hintään yksi ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Mikäli hallitukseen 
kuuluu yksi tai kaksi varsinaista jäsentä, pitää hallitukseen valita myös 
yksi varajäsen. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on kaksi varsinaista 
tilintarkastajaa, jotka valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupun-
gin 20. kaupunginosan korttelissa 20001 tonttia nro 5 sekä Helsingin 
kaupungin 10. kaupunginosan kortteliin nro 252 muodostettavaa tonttia 
sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsi-
naista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. 
Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilin-
tarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 62,1 %.

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kau-
pungin Kluuvin kaupunginosassa Kaisaniemenkadun ja Vuorikadun 
alaista tilaa ja omistaa siinä oleva metroasema ja tarpeelliset sisääntu-
lot. Metroasema, joka toimii myös väestönsuojana, käsittää laiturihallin, 
lippuhallitasot sekä tarpeelliset sisääntuloliittymät tonteille ja katutasol-
le. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa 
tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuk-
sessa olevaa huonetilaa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen 
hallinnassa olevasta kiinteistöstä. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Yh-
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tiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkasta-
jaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tar-
vitse valita.

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 54,5 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupun-
gin 25. kaupunginosassa korttelissa n:o 884 tonttia n:o 1 sekä omistaa 
ja hallita sille rakennettavaa liikerakennusta. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä. Yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kolme varsinaista tilin-
tarkastajaa sekä yksi varatilintarkastaja siinä tapauksessa, että varsi-
naisena tilintarkastajana ei ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilin-
tarkastusyhteisö.

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 88,3 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää pysäköintilaitosta Helsingin kaupungin 
54. kaupunginosassa (Vuosaari) mosaiikkitorin ja Valkopaadentien sil-
takannen alapuolella olevassa tilassa sekä sanotun kaupunginosan 
korttelin nro 54179 tontilla nro 3 olevan rakennuksen kahdessa alim-
massa kerroksessa ja omistaa ja hallita mainittuun tilaan rakennutta-
mansa pysäköintilaitos. Yhtiön toimialana on lisäksi osoittaa osakkai-
densa käyttöön voimassa olevan asemakaavan, rakennuslupien sekä 
osakkeiden kesken erikseen sovitun osakassopimuksen osoittama 
määrä pysäköintipaikkoja. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä sekä yk-
si varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. 
Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilin-
tarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan 
korttelissa 45165 tonttia nro 3 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa raken-
nusta. Lisäksi yhtiön toimialana on harjoittaa hallinnassaan olevissa ti-
loissa vuokraustoimintaa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
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jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos ti-
lintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkas-
tajaa ei tarvitse valita. 

Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 58,2 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 40. kaupun-
ginosassa korttelissa no 40102 tonttia no 2 ja sille rakennettua liikera-
kennusta. Yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa 
tuottaa oikeuden hallita määrättyä rakennuksessa olevaa liikehuoneis-
toa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä. Yhtiössä on ainoana tilintarkastajana Keskuskauppakamarin 
tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö tai kaksi muuta tilin-
tarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 66,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeudella Helsingin kaupungissa si-
jaitsevaa tonttia nro 54004/3 sekä omistaa ja hallita tontille rakennetta-
vaa rakennusta. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista ja yhdestä kah-
teen varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkasta-
ja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varati-
lintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita määräalaa Helsingin kaupungin 
Suutarilan (40.) kaupunginosan korttelissa 149 olevasta tontista n:o 4 
ja tontilla olevia rakennuksia. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä. Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, joka on Keskus-
kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiöjärjestyksen mu-
kaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja valitaan toistaiseksi, joten 
vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa ei käsitellä hallituksen jä-
senten eikä tilintarkastajan valintaa.

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo
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Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 82,8 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin 
kaupungin 35. kaupunginosan korttelin nro 35108 tonttia nro 1 sekä 
omistaa ja hallita tontille rakennettua korttelitaloa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajä-
sentä. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kummallakin yksi varati-
lintarkastaja.

Kiinteistö Oy Viikin Viher- ja ympäristötietokeskus

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 91,3 %.

Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeuden nojalla Helsingin kaupun-
gin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin 36197 tonttia nro 1 sekä omis-
taa tontilla olevat rakennukset ja rakenteet. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä. Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintar-
kastajaa. Vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varati-
lintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkasta-
ja tai tilintarkastusyhteisö.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeuden tai omistusoikeuden perus-
teella Helsingin kaupungin (91) Kampin kaupunginosan (4) korttelissa 
n:o 216 sijaitsevaa tonttia n:o l sekä omistaa ja hallita sillä sijaitsevaa 
rakennusta, jonka huoneistot ja tilat luovutetaan vuokralle. Yhtiö voi 
omistaa osuuksia tai olla osakkaana muissa kiinteistötoimintaa harjoit-
tavissa yhtiöissä tai yhteisöissä. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa kiinteistöjä 
palvelevaa kiinteistönhuoltotoimintaa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Yhtiöllä 
on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden tulee 
olla Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymiä tilintarkas-
tajia. Jos varsinainen tilintarkastaja on hyväksytty tilintarkastusyhteisö, 
varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupun-
gin 20. kaupunginosan korttelissa 20001 tonttia nro 5 sekä Helsingin 
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kaupungin 10. kaupunginosan kortteliin nro 252 muodostettavaa tonttia 
sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Yh-
tiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkasta-
jaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tar-
vitse valita. 

Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan 
korttelissa 45567 tonttia nro 1 sekä omistaa, hallita ja ylläpitää sille ra-
kennettavia rakennuksia ja rakennelmia.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos ti-
lintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkas-
tajaa ei tarvitse valita.

Kontulan Palvelutalo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 62,1 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 47 kaupunginosan 
korttelin nro 21 tonttijaon nro 6692 mukaisia tontteja 8 ja 10 ja omistaa 
tontille nro 8 rakennettua liiketaloa ja nuoriso- ja kirjastotaloa. Yhtiön 
hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsen-
tä. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä. Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintar-
kastaja. Jos varsinainen tilintarkastaja on hyväksytty tilintarkastusyhtei-
sö, varatilintarkastajaa ei tarvita. 

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin 
kaupungin 49. (Laajasalo) Kruunuvuorenrannan sekä Borgströmin-
mäen ja Gunillankallion uusilla asuin- ja toimitila-alueilla alueellista jät-
teen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen 
ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakus-
tannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. 
Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannus-
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perusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida to-
teuttaa putkikeräysjärjestelmällä. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos ti-
lintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkas-
tajaa ei tarvitse valita.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimiala on media- ja elokuvakeskustoiminnan harjoittaminen ja 
toiminnan edellyttäminen tilojen, laitteiden sekä järjestelmien ja tieto- ja 
muiden verkkojen omistaminen, hallinta ja ylläpito. Yhtiön toimialana on 
lisäksi hallita vuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungin 4. kau-
punginosan (Kamppi) korttelissa nro 194 olevaa Lasipalatsi-rakennusta 
piha-alueineen ja luovuttaa hallinnassaan olevia tiloja sekä omistami-
aan laitteita, järjestelmiä sekä tieto- ja muita verkkoja edelleen media- 
ja elokuvakeskuksen toimintaa tukeviin tarkoituksiin. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Yh-
tiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.

Malmin Liiketalo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 38. kaupun-
ginosan korttelissa 38060 tonttia numero 6 ja sillä olevia kahta liike- ja 
toimistorakennusta. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme jäsentä, joista Helsinki nimeää suo-
raan yhtiöjärjestyksen nojalla yhden. Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja 
yksi varatilintarkastaja.

Palvelukeskus Albatross Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 70,1 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupun-
gin 54. kaupunginosan korttelissa 540180 sijaitsevaa tonttia nro 2 sekä 
omistaa ja hallita tontille rakennettavaa rakennusta. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos ti-
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lintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkas-
tajaa ei tarvitse valita.

Töölönlahden pysäköinti Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on maanvuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin 
kaupungin 13. kaupunginosassa olevaa asemakaavan 10855 määritte-
lemää maanalaista määräalaa sekä omistaa ja hallita sille rakennetta-
vaa maanalaista pysäköintilaitosta pääosin asemakaavan 10920 mu-
kaisia auto- ja väestönsuojapaikkoja varten. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos ti-
lintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkas-
tajaa ei tarvitse valita.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen tytäryhteisöihin nimettävät
2 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien tytäryhtei-

söjen tulostavoitteet 2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tytäryhteisöt
Oikeuspalvelut
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§ 26
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien osak-
kuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2017-001414 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohta-
jan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(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 yhtiöiden vuoden 2017 varsi-
naisissa 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 oikeuttaa Helsingin kau-
pungin asunnot Oy:n käyttämään kaupungille Arabian Palvelu Oy:n yh-
tiöjärjestyksen mukaan kuuluvaa oikeutta nimetä yhtiön hallitukseen yk-
si varsinainen ja yksi varajäsen.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti pää-
tettäväksi esitykset kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan 
kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen varsinaisiin yhtiökokouksiin 
liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastajavalinnat liitteen 1 mukai-
sesti. Tilintarkastajat on kilpailutettu syksyllä 2016, ja nimetään tarkas-
tuslautakunnan päätösten mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 25,1 %.

Yhtiön toimialana on maanvuokrasopimuksen nojalla hallita osaa Hel-
singin kaupungin 4. kaupunginosan korttelin nro 194 olevasta tontista 
nro 1 (kiinteistötunnus 91-4-194-1) ja omistaa sillä sijaitsevat rakennuk-
set ja rakennelmat. Yhtiö voi harjoittaa hallinnassaan olevissa tiloissa ja 
alueilla vuokraustoimintaa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä. Kaupungilla 
on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen, jos hallituksen jäsenten määrä 
on enintään neljä, kaksi jäsentä jos hallituksen jäsenten määrä on viisi 
tai kuusi, ja kolme jäsentä, jos hallituksen jäsenten määrä on seitse-
män. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilin-
tarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkasta-
jaa ei tarvita.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, 
vaan vakiintuneesti noudatettu palkkiokäytäntö on ollut, että hallituksen 
jäsenten kokouspalkkio on 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle on 
lisäksi maksettu 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio.

Kalasataman Palvelu Oy
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Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 41,7 %.

Yhtiö toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee ja ylläpitää/uudis-
taa Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupun-
ginosan (Hermanni) uusilla asuntoalueilla (Kalasatama) asuntotontteja 
ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia 
pysäköintialueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha-alueita ja yhteisker-
hotiloja. Lisäksi yhtiön toimialana on perustaa alueportaali mainittujen 
tonttien käyttöön sekä ylläpitää ja uudistaa sitä. Yhtiö voi toimintaansa 
varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia 
ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osak-
keita ja arvopapereita. Yhtiö voi myös omistaa ympäristötaidetta ja sii-
hen liittyviä rakenteita ja tiloja, kuten kontteja. Yhtiö voi hoitaa myös jä-
tehuoltoa, kierrätystä ja muuta 2 §:n 1 momentissa mainittuja tontteja 
palvelevaa neuvontatoimintaa sekä erilaisia ympäristötaiteen ylläpitoon 
ja/tai niihin liittyviä/rinnastettavia tehtäviä, kuten konttien, muiden tilojen 
ja rakenteiden luovuttamista. Yhtiö voi laajentaa toimintaansa vaiheit-
tain Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavan nro 11650 
mukaista aluetta vastaavalle lopulliselle toiminta-alueelle (Kalasatama). 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsi-
naista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. 
Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilin-
tarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7-9

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 44,1 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia n:o 1 Helsingin kaupungin 
10. kaupunginosan korttelissa no 398 sekä omistaa ja hallita tontille ra-
kennettua kolmea liiketaloa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä. Hallitusten jäsenten toimi-
kausi on kaksi vuotta. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varati-
lintarkastajaa, joista toisen tulee olla hyväksytty tilintarkastaja. Tilintar-
kastajien toimikausi on yksi vuosi. 

Kiinteistö Oy Maatullinaukio

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 48,7 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 40. kaupun-
ginosan korttelissa n:o 40117 sijaitsevaa tonttia n:o 10, osoite Maatulli-
naukio 10, sekä tontille rakennettua liiketaloa. Yhtiön jokainen osake 
yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita määrättyä 
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rakennuksessa olevaa liike, toimisto- tai varastotilaa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä, ja mikäli varajäseniä valitaan, enintään kolme varajäsentä. Yh-
tiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin maksaa 
puheenjohtajalle kokouspalkkiota 130 euroa per kokous ja jäsenille 123 
euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti so-
vittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti nouda-
tettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskus

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 27,2 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia n:o 7 Helsingin kaupungin 
47. kaupunginosan korttelissa n:o 47203 sekä tontilla sijaitsevaa raken-
nusta siten, että yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden 
kanssa tuottaa osakkeenomistajille oikeuden hallita määrättyä raken-
nuksessa olevaa huoneistoa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 4 ja enintään 8 jäsentä sekä enin-
tään 8 varajäsentä. Helsinki nimeää yhden hallituksen jäsenen ja yh-
den varajäsenen. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilin-
tarkastajaa, joista Helsinki nimeää yhden varsinaisen ja yhden varatilin-
tarkastajan.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituk-
sen jäsenten kokouspalkkioksi 130 euroa per kokous ja puheenjohtajal-
le 150 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomai-
sesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti 
noudatettuun palkkiokäytäntöön. 

Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskus

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 28,5 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 35. kaupunginosassa 
korttelissa no 35054 olevaa tonttia n:o 9 sekä omistaa ja hallita sillä 
olevia rakennuksia. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten 
osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrät-
tyä yhtiön rakennuksessa olevaa huoneistoa tai muuta osaa yhtiön ra-
kennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos ti-
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lintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkas-
tajaa ei tarvitse valita. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, 
vaan vakiintuneesti noudatettu palkkiokäytäntö on ollut, että hallituksen 
jäsenten kokouspalkkio on 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle on 
lisäksi maksettu 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio.

Kiinteistö Oy Säterintie 2

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 22,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 37. kaupun-
ginosan korttelissa 37041 sijaitseva tontteja n:ot 10 ja 9 sekä niille ra-
kennettuja rakennuksia ja pysäköintipaikkoja. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos ti-
lintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkas-
tajaa ei tarvitse valita. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, 
vaan vakiintuneesti noudatettu palkkiokäytäntö on ollut, että hallituksen 
jäsenten kokouspalkkio on 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle on 
lisäksi maksettu 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio.

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 49,0 %.

Yhtiön toimialana on omistus- tai vuokraoikeuden nojalla hallita tonttia 
nro 3 korttelissa nro 40101 Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa 
sekä omistaa tälle tontille rakennettavia rakennuksia. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, joista 
Helsinki nimeää yhden. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi vara-
tilintarkastajaa. Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varati-
lintarkastajan. 

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituk-
sen jäsenen kokouspalkkioksi 100 euroa per kokous ja puheenjohtajal-
le 120 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomai-
sesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti 
noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 20,0 %.
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Yhtiön toimialana on vuokran nojalla hallita Helsingin kaupungin omis-
tamaa, Helsingin kaupungin 46. kaupunginosan korttelissa 46162 sijait-
sevaa tonttia n:o 1 sekä omistaa sillä olevia rakennuksia. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, joista 
Helsinki nimeää yhden. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varati-
lintarkastajaa, joista Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan.  

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituk-
sen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjär-
jestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot pe-
rustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.   

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 26,2 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 2. kaupunginosan 
(Kluuvi) korttelin nro 2013 tonttia nro 1 ja omistaa sillä oleva musiikkita-
lo- ja oppilaitosrakennus. Yhtiön toimialana on lisäksi harjoittaa hallin-
nassaan olevissa tiloissa vuokraustoimintaa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä. 
Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtiöllä on 
yksi varsinainen tilintarkastaja, joka voi olla myös tilintarkastusyhteisö. 
Mikäli tilintarkastajaksi valitaan luonnollinen henkilö, hänelle on samalla 
nimettävä myös varahenkilö. Tilintarkastajaksi ja hänen varahenkilök-
seen on valittava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Ti-
lintarkastaja ja hänen mahdollinen varahenkilönsä valitaan toistaiseksi.  

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

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 39,3 %.

Yhtiö toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee, ylläpitää ja uu-
distaa Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) uudella 
asuntoalueella (Kruunuvuorenranta) asuntotontteja ja muilla tonteilla si-
jaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintilaitoksia ja 
-alueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha- alueita ja yhteiskerhotiloja 
sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja 
osakkeenomistajilleen. Yhtiö voi laajentaa toimintaansa vaiheittain toi-
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minta-alueellaan. Lisäksi yhtiön toimialana on perustaa alueportaali 
mainittujen tonttien vuokralaisina ja/tai omistajina olevien osakkeeno-
mistajien käyttöön sekä omakustannusperusteisesti ylläpitää ja uudis-
taa sitä. Yhtiö voi myös vähäisissä määrin tuottaa palveluja muille kuin 
yhtiön osakkeenomistajille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osak-
keenomistajille. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osak-
keita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia 
ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita. Yhtiö voi 
myös omistaa ympäristötaidetta ja siihen liittyviä rakenteita ja tiloja. Yh-
tiö voi hoitaa myös jätehuoltoa, kierrätystä ja muuta tontteja palvelevaa 
neuvontatoimintaa sekä erilaisia ympäristötaiteen ylläpitoon ja/tai niihin 
liittyviä/rinnastettavia tehtäviä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voit-
toa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käy-
tettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsi-
naista jäsentä. Helsinki nimeää hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä 
niin kauan kun Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana yhtiössä. 
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhtiöjärjestyk-
sen mukaan Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilin-
tarkastajan. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhtei-
sö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi jat-
kuu toistaiseksi.

Lehtisaaren Huolto Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 27,5 %.

Yhtiön toimialana on huolehtia yhteenliittymänä Helsingin kaupungin 
Lehtisaaren katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä mahdollisesta 
muustakin huoltotoiminnasta sekä hallita ja käyttää Lehtisaaressa sijait-
sevaa kallioväestönsuojaa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hel-
sinki nimeää yhden jäsenen. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi 
varatilintarkastajaa.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, 
vaan vakiintuneesti noudatettu palkkiokäytäntö on ollut, että hallituksen 
jäsenten kokouspalkkio on 80 euroa per kokous ja puheenjohtajan 100 
euroa per kokous.

Malmin Pysäköintitalo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 44,6 %.
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Yhtiön toimialana on Malmin aluekeskuksessa omistaa ja hallita tontte-
ja sekä niille rakennuttamiaan asemakaavan mukaisia pysäköinti- ja 
muita tiloja ja autopaikkoja sekä antaa niitä vuokralle samoin kuin huo-
lehtia liike- ja asuintonttien yhteisjärjestelyinä toteutettavista hälytys- ja 
ohjausjärjestelmistä, huoltopalveluista ja väestönsuojista. Lisäksi yhtiö 
voi harjoittaa tiedonvälitystä kaapeliverkoston avulla ja ylläpitää verkos-
toa tähän tarkoitukseen. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän varsi-
naista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. 
Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilin-
tarkastajaa ei tarvitse valita.

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

Siltakeskus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 26,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tontteja n:ot 5, 8, ja 9 Helsingin 
kaupungin 40. kaupunginosan korttelissa n:o 40005 sekä niille raken-
nettuja neljää rakennusta. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä se-
kä kolme varajäsentä. Helsinki nimeää hallitukseen yhden varsinaisen 
jäsenen ja yhden varajäsenen. Yhtiöllä on kaksi varsinaista ja kaksi va-
ratilintarkastajaa, joista Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan sekä yh-
den varatilintarkastajan.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että halli-
tuksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 200 euroa per kokous ja 
puheenjohtajalle 250 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei 
ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiös-
sä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Muut yhtiöt

Kiinteistö Oy Biomedicum Helsinki

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 6,05 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 15. kaupun-
ginosan korttelissa 15.526 sijaitsevia tontteja 5 ja 6 sekä niillä olevia ra-
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kennuksia sekä muita kiinteistöjä ja niillä olevia rakennuksia Helsingin 
kaupungin 15. kaupunginosassa. Lisäksi yhtiön toimialana on välittää 
vuokralle yhtiön omistamissa rakennuksissa olevia osakkaiden hallitse-
mia tiloja ja antaa vuokralle yhtiön hallinnassa olevia tiloja. Yhtiö voi 
vuokrata tiloja yhtiön käyttöön. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jä-
sentä. Yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Lisäksi yh-
tiöllä on yhtiöjärjestykseen mukaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja 
kaksi varatilintarkastajaa. Yhden varsinaisen tilintarkastajan tulee olla 
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Mikäli varsinainen ti-
lintarkastaja on tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse vali-
ta. Tilintarkastajat valitaan tehtäviinsä toistaiseksi.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että halli-
tuksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 250 euroa per kokous ja 
puheenjohtajalle 320 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei 
ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiös-
sä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 15,3 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia n:o 11 Helsingin kaupun-
gin XXII kaupunginosan korttelissa n:o 700 ja tontilla sijaitsevia raken-
nuksia sekä varata rakennuksissa olevien eri kerrosten lattiapinta-alas-
ta suurimman osan osakkeenomistajille pienteollisuushuoneistoiksi. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kuuteen varsinaista jäsentä, joista 
Helsinki nimeää yhden. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilin-
tarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varati-
lintarkastajaa ei tarvitse valita.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin maksaa 
hallituksen puheenjohtajalle 180 euroa per kokous ja jäsenille 140 eu-
roa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovit-
tu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti nouda-
tettuun palkkiokäytäntöön.

Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiö

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 15,9  %.

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kau-
pungilta vuokrattua tonttia n:o 13, osoite Aleksis Kiven katu 10 b, kort-
telissa n:o 359 Helsingin kaupungin XII kaupunginosassa sekä omistaa 
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ja hallita tontille rakennettua rakennusta, jonka huoneistojen yhteenlas-
ketusta lattiapinta-alasta suurin osa on varattu osakkeenomistajien 
asunnoiksi. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista ja kolme varajäsentä, 
joista Helsinki nimeää yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Yhtiössä 
on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Helsinki nimeää 
yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, 
vaan vakiintuneesti noudatettu palkkiokäytäntö on ollut, että hallituksen 
jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkio on 100 euroa per kokous.

Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylä

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kau-
pungin 54. kaupunginosan korttelissa 54100 sijaitsevaa tonttia numero 
3 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettuja asuinrakennuksia, joiden 
huoneistot luovutetaan vuokralle. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu neljä jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Yhtiö-
järjestyksen mukaan Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen sekä 
yhden varajäsenen. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilin-
tarkastajaa. Yhtiöjärjestyksen mukaan Helsinki nimeää yhden tilintar-
kastajan. Kaupungilla ei ole syytä käyttää vuoden 2017 varsinaisessa 
yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksen kaupungille antamaa oikeutta nime-
tä hallituksen jäsen tai tilintarkastaja.

Arabian Palvelu Oy

Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokrata sekä hallita ja ylläpitää Hel-
singin kaupungin 23. kaupunginosan kortteleita 1001 1191 1201 124 ja 
27. kaupunginosan korttelia 671 palvelevia pysäköintialueita tai tiloja 1 
yhteispiha-alueita ja niiden taidehankkeita ja kerhotiloja. Yhtiö antaa 
vuokralle pysäköintipaikkoja ja kerhotiloja. Lisäksi yhtiön toimialana on 
omistaa ja ylläpitää osakkaiden käytössä olevaa alueellista tietoverk-
koa. Toiminnassa osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa, omakustan-
nusperiaatetta. Yhtiö voi tarjota toimialansa mukaisia palveluja myös 
muille kuin yhtiön osakkaille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osak-
kaille. Perittävien korvausten suuruudesta päättää tällöin yhtiön hallitus. 
Yhtiöllä on myös oikeus hankkia ja omistaa sekä myydä muiden yhtiöi-
den osakkeita ja arvopapereita. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan varsinaista jäsentä ja 
heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunki on luovuttanut 
30.11.2015 omistamansa Arabian Palvelu Oy:n osakkeet (Khs 
7.9.2015, § 840). Kaupungilla on edelleen yhtiön yhtiöjärjestyksen mu-
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kainen oikeus nimittää yksi varsinainen hallituksen jäsen ja hänelle 
henkilökohtainen varajäsen. 

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistusosuus Arabian Palvelu 
Oy:stä on noin 19 %. On tarkoituksenmukaista, että Helsingin kaupun-
gin asunnot Oy käyttää yhtiökokouksessa kaupungin yhtiöjärjestykseen 
perustuvaa nimeämisoikeutta.

Salmiparkki Oy

Yhtiön toimialana on huoneenvuokrasopimusten perusteella hallita Hel-
singin kaupungin 20. kaupunginosassa kortteleiden 20048, 20049 ja 
20050 sekä niitä rajoittavien yleisten alueiden alle toteuttavaa pysä-
köintilaitosta. Yhtiö voi lisäksi vähäisessä määrin itse harjoittaa Salmi-
saaren aluetta palvelevaa lyhytaikaista pysäköintiliiketoimintaa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu 5-9 varsinaista jäsentä sekä 5-9 heille valit-
tua henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet va-
litaan tehtäviinsä toistaiseksi. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä 
hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet. Aiemmin ni-
mettyihin hallituksen jäseniin on tarpeen tehdä yhtä varsinaista ja yhtä 
varajäsentä koskeva muutos.

Liitteessä 1 lueteltujen osakkuusyhtiöiden lisäksi kaupunki on osakkaa-
na lukuisassa määrässä asunto- ja kiinteistöyhtiöitä, esimerkiksi noin 
300:ssa Hitas-yhtiössä, joissa osakkuus tai yhtiöjärjestys ei tuo oikeutta 
hallituspaikkoihin tai tilintarkastajien nimeämiseen, mutta joissa kau-
pungin edustaja on saattanut olla yhtiön hallintoelimissä, milloin kau-
pungin etu on sitä vaatinut tai yhtiökokous on muuten nähnyt kaupun-
gin edustuksen yhtiön kannalta tarkoituksenmukaiseksi ja päättänyt va-
lita kaupungin edustajan toimielimiin. Näissä yhtiöissä tilakeskus edus-
taa kaupunkia niin sanotulla vuosivaltakirjalla.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen osakkuus- ja muihin yhteisöihin 
nimettävät.pdf
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
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§ 27
Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvien yhteisöjen edusta-
jien nimeäminen

HEL 2017-001407 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohta-
jan 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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kau-
punkia PosiVire Oy:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, 
että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mu-
kaisesti.

3
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kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, 
että mainitun yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja valitaan yhtiö-
järjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, 
että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset 
palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin so-
vittu tai määrätty, 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.

5

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, 
että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voi-
massa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konserni-
jaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden 
mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kau-
pungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita 
tavoitteita.

6

PosiVire Oy:n hallitusta ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslis-
talle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta noudat-
tamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhal-
lituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konsernioh-
jauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin 
ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetet-
tuja sitovia ja muita tavoitteita.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää 

1

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

2
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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 kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Oy 
Apotti Ab:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, 
että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mu-
kaisesti.

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, 
että mainitun yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan yhtiöjärjestyksen mu-
kaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaiset henkilöt.

D

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Ak-
tiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala 
området -nimisen yhtiön vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa.
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2

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, 
että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mu-
kaisesti.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti pää-
tettäväksi esitykset sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvien yh-
tiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja säätiöiden vuosikokouksiin liittyen 
mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastajavalinnat liitteen 1 mukaisesti. Ti-
lintarkastajat on kilpailutettu syksyllä 2016, ja nimetään tarkastuslauta-
kunnan päätöksen 14.12.2016, § 107 mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1 119 § 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 2017 (Kvsto 30.11.2016, 301 §) 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-
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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 yksi varatilintarkastaja. Jos ti-
lintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkas-
tajaa 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 toimikausi on kaksi 
vuotta. Lisäksi sääntöjen mukaan säätiöllä on kaksi Helsingin vuosittain 
nimeämää tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista vähintään 
yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla hyväksytty 
tilintarkastaja.

Niemikotisäätiö

Säätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja 
ehkäisevää mielenterveystyötä Helsingin kaupungissa kotipaikan 
omaavien asiakkaiden keskuudessa. 

Säätiön sääntöjen mukaan hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista 
Helsinki nimeää viisi varsinaista jäsentä sekä viisi henkilökohtaista va-
rajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan, joiden tulee edustaa Helsingin kaupunkia. Hallitusten jä-
senten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitus on edellisen kerran 
valittu vuoden 2016 vuosikokouksessa, joten vuoden 2017 vuosiko-
kouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten valintaa. Lisäksi sääntöjen 
mukaan säätiössä on kaksi vuosittain valittua tilintarkastajaa ja kaksi 
varatilintarkastajaa.  Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden va-
ratilintarkastajan. Tilintarkastajista yhden varsinaisen tulee olla KHT-ti-
lintarkastaja ja muiden hyväksyttyjä tilintarkastajia.

Niemikotisäätiön sääntöjen 14 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajalle 
ja jäsenille voidaan maksaa palkkiota enintään kaupunginhallituksen 
hyväksyminen palkkiosääntöjen (13.9.2004, 1 119 §) mukaisesti. Nie-
mikotisäätiöstä saadun selvityksen mukaan vuonna 2016 pidetyistä vii-
destä kokouksesta on maksettu palkkioina hallituksen jäsenille 200 eu-
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roa per kokous. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 
1092,50 euron suuruinen vuosipalkkio.

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-
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. 
Hallitus on edellisen kerran valittu vuoden 2016 vuosikokouksessa, jo-
ten vuoden 2017 vuosikokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten va-
lintaa. Lisäksi sääntöjen mukaan säätiöllä yksi Helsingin kaupungin ni-
meämä hyväksytty tilintarkastaja ja yksi hyväksytty varatilintarkastaja, 
jotka valitaan vuosittain. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilin-
tarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Osakkuusyhteisöt

Oy Apotti Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 38,0 %. 

Oy Apotti Ab toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa 
mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on 
tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen 
määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaran-
na yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän 
varsinaista jäsentä, joista Helsinki nimeää vähintään kaksi. Hallituksen 
puheenjohtajan nimeää Helsinki. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi 
varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastu-
syhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. 

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituk-
sen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Hallituksen pu-
heenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 2 185 euroa ja kuukausittain 
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maksettuna 182,08 euroa. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopi-
muksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot pe-
rustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Muut yhteisöt

Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 4,9 %. 

Suomessa on kahdeksan alueellista sosiaalialan osaamiskeskusta ja 
yksi ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus ruotsinkielistä väestöä 
varten. Osaamiskeskukset vastaavat sosiaalialan kehittämistyöstä ja 
siihen liittyvästä alueellisesta yhteistyöstä.

Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala 
området -nimisen yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa 
on 9-15 jäsentä. Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle 
varajäsenen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus 
on edellisen kerran valittu vuoden 2016 yhtiökokouksessa, joten vuo-
den 2017 yhtiökokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten valintaa. 

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

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimen yhteisöihin nimettävät
2 Sosiaali- ja terveystoimen tytäryhteisöjen tulostavoitteet 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tytäryhteisöt
Oikeuspalvelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 93 (101)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Sj/1
27.02.2017

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

§ 28
Helsingin Musiikkitalo Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2017-001727 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin 
Musiikkitalo Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Pekka Kauranen ja Stuba Nikula. Asian-
tuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yhtiön toimialana on harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraus-
toimintaa ja tarjota Musiikkitalon käyttöön liittyviä palveluita, järjestää ti-
laisuuksia Musiikkitalossa ja markkinoida Musiikkitaloa. Yhtiön omista-
vat Helsingin kaupunki (41,7 %), Yleisradio Oy (41,7 %) ja Taideyliopis-
to (16,6 %). Musiikkitalon päätoimijat ovat Helsingin kaupunginorkeste-
ri, Radion sinfoniaorkesteri ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Vuon-
na 2016 Musiikkitalossa järjestettiin noin 700 konserttia ja 330 muuta 
tapahtumaa.

Musiikkitalossa aloitettiin vuonna 2016 talouden tervehdyttämisohjel-
ma, jossa merkittäviä asioita olivat myyntiorganisaation kehittäminen 
sekä palveluosakeyhtiön käyttöomaisuuden osittainen myynti Musiikki-
talon rakennuksen omistavalle Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Manner-
heimintie 13a:lle. Edellä mainittu muutos merkitsi sitä, että yhtiön tase 
keveni sekä sitä, että yhtiön omistajien kiinteistöyhtiölle maksamat  
vuokrat nousivat. Yhtiölle kertyi liikevaihtoa vuonna 2016 yhteensä 8 
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214 804 euroa, mikä on 12,0 % enemmän kuin vuonna 2015 (7 331 
500 euroa). Tähän vaikutti siis merkitsevästi em. tasejärjestely, jossa 
palveluyhtiön kautta kiinteistöyhtiölle läpilaskutettavat vuokrat kasvoi-
vat. Yhtiö sai myös tasejärjestelyyn liittyvän satunnaiserän, joka on kir-
jattu yhtiön muuhun ulkoiseen laskutukseen.

Yhtiön laskutus päätoimijoille tapahtumista ym. kasvoi vuonna 2016 n. 
400 tuhannella. Yhtiön ulkoinen tapahtumamyynti oli sen sijaan vuonna 
2016 alemmalla tasolla kuin vuonna 2015. Yhtiön ulkoinen muu lasku-
tus kasvoi myös jonkin verran, em. satunnaiserä pois lukien. Tasejär-
jestelyn seurauksena vuoden 2016 tilikauden tulos osoittaa voittoa 25 
410 euroa, kun se edellisenä vuonna osoitti tappiota -1 253 944 euroa. 
Vuoden 2016 tilinpäätöstiedot ovat vahvistamattomia.

Helsingin Musiikkitalo Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kauranen antaa yh-
tiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston ko-
kouksessa. Kokouksessa on myös läsnä hallituksen varapuheenjohtaja 
Stuba Nikula.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 29
Helsingin teatterisäätiön ajankohtaiskatsaus

HEL 2017-001921 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin 
teatterisäätiön ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Kari Arffman ja Jorma Bergholm. Asian-
tuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin teatterisäätiön vuosikatsaus 2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Kaupunginteatteri on Helsingin teatterisäätiön ylläpitämä mo-
derni kansanteatteri, joka tarjoaa monipuolista teatteria mahdollisim-
man laajalle katsojakunnalle. Teatterin toiminnan keskeisiä osia ovat 
kaksikielisyys, laaja perheteatteritarjonta, oman tanssiryhmän tuotannot 
sekä koko muu monipuolinen teatteritarjonta käsittäen ulkomaisia ja ko-
timaisia puhenäytelmiä, komedioita ja musiikkiteatteria.

Kaupunginteatterin peruskorjaus jatkui vuoden 2016 ajan urakkasopi-
muksen ja hankesuunnitelman- ja budjetin mukaisesti. Urakan aikana 
Kaupunginteatterin suojellut tilat peruskorjataan ja talotekniikka nykyai-
kaistetaan sekä esteettömyyttä parannetaan yhteistyössä Helsingin 
kaupunginmuseon kanssa. Syksyllä 2017 toiminta palaa uudistettuun 
teatteritaloon.
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Säätiön vuoden 2016 tilinpäätöksen tulos oli - 891 443 euroa (vuosi 
2015: 867 895 euroa).

Helsingin Teatterisäätiön toimitusjohtaja Kari Arffman antaa säätiötä 
koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Konsernijaoston kokouk-
sessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Jorma Bergholm.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin teatterisäätiön vuosikatsaus 2016.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ja 29 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 19 §.

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.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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)

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.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

19 § i protokollet.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 99 (101)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

27.02.2017

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

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran 
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos 
domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registra-
torskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskon-
torets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts 
fram offentligt.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part 
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om in-
te något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista da-
gen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, förs-
ta maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om 
omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700
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Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

 det beslut som begäran om omprövning gäller 
 hurdan omprövning som begärs 
 på vilka grunder omprövning begärs 
 vem som begär omprövning 
 på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra 

detta 
 kontaktuppgifter till den som begär omprövning

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Osku Pajamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jasmin Hamid Laura Rissanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 10.03.2017.


