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§ 62
Helsingin musiikkitalon säätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkasta-
jan nimeäminen

HEL 2017-003489 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 

1

nimetä  Helsingin Musiikkitalon säätiön sr hallitukseen toimikaudeksi, 
joka on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy hallituksen jäsenten 
valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosiko-
kouksen päättyessä, seuraavat henkilöt:

Ritva Viljanen, puheenjohtaja
Arne Wessberg, varapuheenjohtaja
Kaarlo Hildén
Pekka Kauranen

2

kehottaa hallituksen jäseniä toimimaan säätiön hallituksessa niin, että 
säätiö noudattaa kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kau-
punginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja kon-
serniohjauksen periaatteiden mukaisesti säätiölle annettua muuta kau-
pungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa säätiölle mahdolli-
sesti annettuja sitovia ja muita tavoitteita.

3

kehottaa hallituksen jäseniä toimimaan säätiön hallituksessa niin, että 
hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituk-
sen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ja 
että tilintarkastajille suoritetaan palkkiot tarkastuslautakunnan hyväksy-
män tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan laskun mukaan.

4

Samalla konsernijaosto päätti nimetä säätiön tilintarkastajaksi Tilintar-
kastusrengas Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja HT Kai Salmivuori) 
toimikaudeksi, joka päättyy tilintarkastajan valinnan todenneen vuosiko-
kouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2017 2 (2)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Sj/2
10.04.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00099 Faksi Alv.nro

http://www.hel.fi +358 9 655 783 FI02012566

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Musiikkitalon säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia laaja-
alaisesti monipuolisen musiikkikulttuurin esille tuomista, pääsääntöises-
ti Helsingin Musiikkitalossa. Säätiön sääntöjen 5 §:n 1 momentin mu-
kaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. 

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet valit-
see Helsingin kaupunginhallitus. Sääntöjen 5 §:n 2 momentin mukaan 
hallituksen jäsenet valitaan Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkita-
losta taikka muista Helsingin Musiikkitalon päätoimijoista. Hallitukseen 
esitettävät henkilöt edustavat mainittuja tahoja. 

Hallitukseen ei esitetä valittavaksi tasapuolisesti naisia ja miehiä, koska 
em. henkilöitä esitetään heidän asiantuntemuksensa ja asemansa pe-
rusteella Musiikkitalon päätoimijoissa.
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