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Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rantanen, Tuomas puheenjohtaja
Pajamäki, Osku varapuheenjohtaja
Hamid, Jasmin
Modig, Silvia
Männistö, Lasse poistui 17:40, poissa: 70 - 72 §:t
Raatikainen, Mika
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja

Muut

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

johtaja
poistui 17:44, poissa: 70 - 72 §:t

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
saapui 17:29, poissa: 65 - 67 §:t

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja

poistui 18:18
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja

saapui 17:26
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja

saapui 17:28, poissa: 65 - 66 §:t
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Rautava, Risto hallituksen puheenjohtaja (HSL)

asiantuntija
saapui 17:30, poistui 17:44, läsnä: 
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osa 69 §:ää
Rihtniemi, Suvi toimitusjohtaja (HSL)

asiantuntija
saapui 17:30, poistui 17:44, läsnä: 
osa 69 §:ää

Puheenjohtaja

Tuomas Rantanen 65 - 72 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
65 - 68 §:t

Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
69 §

Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja
70 §

Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja
71 ja 72 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
65 - 72 §:t
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§ Asia

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

66 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

67 Kj/3 Konserniohjeen päivittäminen johtamisjärjestelmän uudistamiseen liit-
tyen

68 Kj/4 Helsinki Region Marketing Oy:n pääomittaminen vuonna 2017

69 Ryj/1 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion 
valmistelun lähtökohdat

70 Sj/1 Helsinki-Espoon kalastusalueen varsinainen kokous ja kaupungin eh-
dokkaan nimeäminen kalastusalueen hallitukseen

71 Kaj/1 Apporttijärjestely Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja Lasipalatsin mediakes-
kus Oy:n kesken

72 Kaj/2 Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen
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§ 65
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Pilvi Torstin 
ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Silvia Modigin ja Ulla-Marja 
Urhon.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 66
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

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

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 3 (27)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kj/3
24.04.2017

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

§ 67
Konserniohjeen päivittäminen johtamisjärjestelmän uudistamiseen 
liittyen

HEL 2017-003391 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin konsernioh-
jeen liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.6.2017 lukien.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Konserniohjeluonnos
2 Konserniohjeluonnos_muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.5.2016, § 138 voimassaolevan kon-
serniohjeen. 

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, § 196 uudistaa kaupungin johta-
misjärjestelmän 1.6.2017 lukien ja hyväksyi kaupungin hallintosäännön 
johtamisjärjestelmää koskevat osat.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2016, § 291 kaupungin hallinto-
säännön voimaan 1.6.2017 lukien. 
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Voimassaolevan konserniohjeen päivittäminen on tarpeen kaupungin 
johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen.

Keskeiset muutokset voimassaolevaan konserniohjeeseen

Päivitetyn konserniohjeen keskeiset muutokset ja lisäykset ovat ohjeen 
sisällysluettelon mukaisessa järjestyksessä seuraavat:

 konsernijohdon määritelmässä ja tehtävissä on otettu huomioon 
johtamisjärjestelmän uudistaminen ja 1.6.2017 lukien voimaan tule-
va hallintosääntö,

 tytär- ja osakkuusyhteisöjen perustamiseen ja omistuksesta luopu-
miseen liittyen on otettu huomioon kaupungininsinöörin hallinto-
sääntöön perustuva toimivalta,

 omistajaohjauksen nykyinen toimintamalli on kirjattu selkeämmin 
konserniohjeeseen: kaupunki ohjaa lähtökohtaisesti vain suorassa 
omistuksessa olevia tytäryhteisöjään, alikonsernien ohjaus tapahtuu 
niiden emoyhteisöjen ohjaamisen kautta,

 toimiohjeiden antamisessa on otettu huomioon johtamisjärjestelmän 
uudistaminen ja hallintosäännön määräykset,

 tytäryhteisöjen salkuttamiseen liittyen konserniohjeeseen on lisätty 
tunnusmerkit, joiden perusteella kaupunginhallitus tekee kokonais-
harkinnan tytäryhteisöjen kuulumisesta markkinaehtoisesti toimivien 
tytäryhteisöjen salkkuun, 

 markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin toi-
mialaan, muiden yhteisöjen osalta kuuluminen pormestarin tai apu-
laispormestarien toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toi-
mialan perusteella,

 kaupungin ennakkokannan hankkimisvelvollisuuden osalta on otettu 
huomioon johtamisjärjestelmän uudistaminen,

 kaupungin päätettäväksi siirrettävien yhteisöjen asioiden osalta on 
selvennetty, että kaupungin päätös voidaan tehdä yhtiökokouspää-
töksenä tai osakkeenomistajan päätöksenä yhtiökokousta pitämät-
tä,

 tytäryhteisöjen seurannassa ja raportoinnissa sekä kaupunkikonser-
nin tarkastuksessa on otettu huomioon johtamisjärjestelmän uudis-
taminen,
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 kaupunkikonsernin sisäisissä palveluissa on otettu huomioon Oiva 
Akatemia -liikelaitoksen toiminnan päättyminen ja tarkennettu kon-
sernitiliin liittymistä koskevaa kohtaa,

 luottamushenkilöiden tietojensaantioikeutta on tarkennettu niin, että 
se koskee paitsi tytäryhtiöitä myös muita tytäryhteisöjä ja -säätiöitä,

 viestinnän ohjeiden osalta on mahdollistettu myös kaupunginhalli-
tuksen antamia viestinnän ohjeita alemman tasoisten ohjeiden anta-
minen.

Päivitetyn konserniohjeen muutokset näkyvissä -versio on liitteenä.

Täytäntöönpano

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

Lopuksi

Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistus muuttaa kaupungin konserni-
johtoa. Uuden johtamisjärjestelmän mukaisen 1.6.2017 voimaan tule-
van hallintosäännön määräykset on tarpeen ottaa huomioon myös kau-
pungin konserniohjeessa. Samalla konserniohjeeseen on tarkoituksen-
mukaista tehdä muut tarpeelliset teknisluonteiset tai muuten vähäiset 
tarkistukset.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Konserniohjeluonnos
2 Konserniohjeluonnos_muutokset näkyvissä

Oheismateriaali

1 Konserniohje 25.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 68
Helsinki Region Marketing Oy:n pääomittaminen vuonna 2017

HEL 2016-001078 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallituk-
selle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

 hyväksyä 100 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen te-
kemisen Helsinki Region Marketing Oy:n sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon,

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2017 talousarviomäärärahoja 100 000 euroa vastik-
keettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 22 19, Ar-
vopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhtiön esitys
2 Kassavirtalaskelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Helsinki Region Marketing Oy:n (HRM) toimialana on Helsingin metro-
polialueen elinkeinoelämän kansainvälistäminen ja tuotantorakenteen 
monipuolistaminen työllisyyden turvaamiseksi. Yhtiön tarkoituksena on 
toimia matkailun ja elinkeinoelämän kansainvälisen markkinoinnin ke-
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hittämiseksi, edistämällä paikallisten yritysten ulkomaankauppaa, osal-
listumalla tuotekehittelyhankkeisiin, harjoittamalla elinkeinoelämän tut-
kimusta, suunnittelua, järjestämällä koulutusta ja konsultointia sekä 
osallistumalla muutoinkin elinkeinoelämän yleisten edellytysten kehittä-
miseen.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osin-
koa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tu-
kemiseen ja kehittämiseen. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 
%.

HRM hallinnoi Moskovassa sijaitsevaa Helsinki-taloa. Järjestely perus-
tuu Helsingin ja Moskovan kaupunkien vuonna 1994 osana isompaa 
kokonaisuutta sopimaan vastavuoroiseen tilajärjestelyyn, jonka mu-
kaan Helsingin kaupungilla (sittemmin HRMllä) on veloituksetta käytös-
sään Moskovassa talo, jonka tiloja se vuokraa eteenpäin. Vastaavasti 
Moskovan kaupungilla on käytössään Tulli- ja Pakkahuoneella tilat, joi-
ta Moskovan kaupungin Suomeen perustama yhtiö voi käyttää muun 
muassa tilojen vuokraamiseen. Sopimuksen mukaisesti HRM on mak-
sanut kiinteistöviraston tilakeskukselle Tulli- ja Pakkahuoneella olevan 
tilan vuosittaisen vuokran, joka on tällä hetkellä noin 100 000 euroa. 

Järjestelyä koskeva pääsopimus sekä talojen vuokrasopimukset (Hel-
sinki-talo ja Moskova-talo) päättyvät 1.11.2019, eikä niissä ole purku-
mahdollisuutta. Lisäksi Moskovan kaupunki on viestittänyt yhtiön halli-
tukselle, ettei sillä ole aikomusta lopettaa toimintaa Katajanokalla en-
nen sopimuksen umpeutumista.

Moskovan Helsinki-talon tiloissa on ollut vuokralaisina pääasiassa suo-
malaisyrityksiä tai yhtiöitä, joilla on liiketoiminnassaan ollut jokin Suomi-
kytkös. Viime vuosiin asti vuokrausaste on vaihdellut 90–100 prosentin 
välillä, jolloin yhtiön tulorahoitus on riittänyt kattamaan kulut Moskovas-
sa sekä tilakeskukselle maksettavan 100 000 euron vuotuisen vuokran.

Yhtiön esitys

Toimintaympäristön muutokset ovat johtaneet isojen kaupunkien kiin-
teistömarkkinoiden romahtamiseen sekä suomalaisyhtiöiden toiminta-
mahdollisuuksien merkittävään kaventumiseen Venäjällä ja erityisesti 
Moskovassa. HRM on viimeisen vuoden aikana menettänyt useita 
vuokralaisia, joiden toiminta Venäjällä on loppunut. Yhtiö on myös jou-
tunut laskemaan vuokratasoa kiinteistömarkkinoiden romahduksen 
myötä.

Yhtiön hallitus on käynyt läpi yhtiön tulokseen vaikuttavat tekijät. En-
nestäänkin tiukan kulukurin lisäksi yhtiö on karsinut loputkin sellaisista 
toiminnoista tai palveluista, joilla ei ole olennaista merkitystä vuokralai-
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sille tai vuokralaisten pysymiselle. Kassavirtalaskelman mukaan yhtiö 
selviytyy velvoitteistaan (vuokralaisten vuokravakuudet huomioon ot-
taen) enää vuoden 2017 loppuun, ellei tilanne olennaisesti parane en-
nen sitä.

HRMn hallitus esittää liitteen 1 mukaisesti kaupungille, että yhtiön toi-
minnan turvaamiseksi kaupunki pääomittaa yhtiötä 100 000 eurolla, jot-
ta yhtiö selviää Helsingin kaupungin ja Moskovan kaupungin keskinäi-
seen sopimukseen perustuvista tilojen vastavuoroisuusvelvoitteista.

Lopuksi

Esittelijä toteaa, että HRMn hallitus teki marraskuussa 2015 esityksen 
yhtiön pääomittamisesta vuosittain 100 000 eurolla Moskovan kaupun-
gin kanssa solmitun sopimuskauden eli vuoden 2019 loppuun asti. 
Kaupunginhallitus päätti 22.2.2016, § 164 hyväksyä 100 000 euron 
suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisestä HRMn sijoitetun va-
paan oman pääoman rahastoon. Päätöksen perusteluissa todettiin, että 
yhtiön tilanne vaatinee kaupungin pääomituksia myös vuosina 2017, 
2018 ja 2019.

Yhtiön hallituksen vuonna 2015 tekemän edellisen esityksen jälkeen ei 
ole tapahtunut olennaista paranemista yhtiön taloudellisessa tai toimin-
nallisessa tilanteessa. Kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista 
pääomittaa yhtiötä, jotta Helsinki-talon toiminta Moskovassa voidaan 
lopettaa hallitulla ja suunnitelmallisella tavalla Moskovan kaupungin 
kanssa solmittujen sopimusten päättyessä vuonna 2019. 

Yhtiön taloudellinen ja toiminnallinen tilanne vaatinee kaupungin pää-
omituspäätöksiä edelleen myös vuosina 2018 ja 2019.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhtiön esitys
2 Kassavirtalaskelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.02.2016 § 164

HEL 2016-001078 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 hyväksyä 100 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen te-
kemisen Helsinki Region Marketing Oy:n sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon,

 myöntää kaupunginkanslian käytettäväksi vuoden 2016 talousarvio-
määrärahoja 100 000 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksami-
seen talousarvion tililtä 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, 
Muut kohteet. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.02.2016 § 12

HEL 2016-001078 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallituk-
selle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

 hyväksyä 100 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen te-
kemisen Helsinki Region Marketing Oy:n sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon,

 myöntää kaupunginkanslian käytettäväksi vuoden 2016 talousarvio-
määrärahoja 100 000 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksami-
seen talousarvion tililtä 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, 
Muut kohteet. 
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 69
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion 
valmistelun lähtökohdat

HEL 2017-004313 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) vuoden 2018 talousarvion val-
mistelun lähtökohdat.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Risto Rautava ja Suvi Rihtniemi. Asian-
tuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

HSL:n tehtävänä on suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliiken-
nekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin 
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, vastata toimialu-
eensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, 
hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippu-
järjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matkalippujen tarkastukses-
ta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- 
ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle sääde-
tyistä tehtävistä.

HSL:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän on pyydettävä jäsen-
kunnilta lausunnot talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ennen niiden 
hyväksymistä. Alustava talousarvio ja taloussuunnitelma tullaan käsitte-
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lemään HSL:n hallituksessa kesäkuussa 2017 ja kuntien lausunnot tul-
laan pyytämään elokuun 2017 loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymässä vuoden 2017 talous-
arviossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 200,0 milj. euroa (195,5 
milj. euroa vuonna 2016).

HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi selostaa konsernijaoston kokouk-
sessa HSL:n talousarvion 2018 lähtökohtia. Kokouksessa on läsnä 
myös HSL:n hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 70
Helsinki-Espoon kalastusalueen varsinainen kokous ja kaupungin 
ehdokkaan nimeäminen kalastusalueen hallitukseen

HEL 2017-004690 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa 

1.

kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa edustamaan Helsingin kau-
punkia Helsinki-Espoon kalastusalueen varsinaisessa kokouksessa, jo-
ka pidetään Helsingissä 26.4.2017,

2.

kaupungin edustajaa toimimaan niin, että varsinaisessa kokouksessa 
käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti 
kuitenkin niin, että mahdollinen hallituksen puheenjohtajalle maksettava 
kiinteä palkkio vastaa tasoltaan Helsingin kaupunkikonsernin yhteisöis-
sä puheenjohtajatehtävistä maksettavaa palkkiota sekä

3.

kaupungin edustajaa toimimaan niin, että saaristopäällikkö Sanna Kal-
lionpää Helsingin liikuntavirastosta valitaan kalastusalueen hallitukseen 
kalastusalueen ohjesäännön mukaiseksi toimikaudeksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuulutus kalastusalueen kokouksesta.pdf
2 Helsinki-Espoon kalastusalueen kokouksen 26.4.2017 esityslista
3 Kalastusaluetta koskeva yhdistymispäätös ja sopimus 3.12.2015A.pdf
4 Kalastusalueen järjestäytymiskokouksen muistio 21.6.2016.pdf
5 Kalastusalueen ohjesääntö.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunki on vesialueen omistajana jäsen Helsinki- Espoon 
kalastusalueessa. Helsinki- Espoon kalastusalue on julkisoikeudellinen 
yhdistys, jonka rajat on vahvistettu 22.12.2015 annetulla Varsinais-
Suomen Ely-keskuksen päätöksellä. Taustana oli kolmen kalastusalu-
een yhdistäminen, mikä perustui sopimukseen, jonka Helsingin, Es-
poon ja Espoo-Mankin kalastusalueiden edustajat olivat allekirjoittaneet 
3.12.2015. 

Kalastusalueista tullaan muodostamaan kalatalousalueita vuoden 2018 
alusta lukien. Nyt yhdistetty kalastusalue vastaa kalatalousalueelle ase-
tettuja vaatimuksia, joten on todennäköistä, että sen toiminta jatkuu ny-
kyisessä laajuudessa.

Uudelle Helsinki-Espoon kalastusalueelle hyväksyttiin ohjesääntö jär-
jestäytymiskokouksessa 21.6.2016. Ohjesäännön 1 §:n mukaan kalas-
tusalueeseen kuuluvat vesialueet, jotka sijaitsevat Helsingin ja Espoon 
merialueella ja sisävesillä, jotka sijaitsevat Vihdissä, Kirkkonummella, 
Vantaalla ja Espoossa. Kalastusalueen tehtävänä on ohjesäännön 2 
§:n mukaisesti edistää toimialueellaan kalataloutta ja kalastuslain 1 
§:ssä mainittuja tavoitteita, hoitaa kalastuslaissa ja ohjesäännössä mai-
nittuja tehtäviä ja seurata käyttö- ja hoitosuunnitelmaa sekä toteuttaa 
toimeksiantoja, joita kalastusalueen jäsenet kalastusalueelle antavat. 

Ohjesäännön 11 §:n mukaan kalastusalueen kokous valitsee hallituk-
sen, johon kuuluu kahdeksan jäsentä, joista kalastusalueen kokous va-
litsee yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Valinnas-
sa pyritään siihen, että hallituksen jäsenet edustavat mahdollisimman 
tasapuolisesti kalastusalueen toimialuetta. Hallituksen jäsenen toimi-
kausi on kolme vuotta. Joulukuussa 2016 allekirjoitetussa yhdistymis-
sopimuksessa oli sovittu muun ohella, että uuden kalastusalueen halli-
tuspaikat jaetaan ensimmäisessä hallituksessa niin, että Helsingillä on 
kolme edustajaa, Espoolla kaksi, Espoo-Mankilla yksi. Paikallisilla am-
mattikalastajajärjestöillä ja vapaa-ajankalastajajärjestöillä on kummalla-
kin yksi edustaja hallituksessa. 

Kun järjestäytymiskokouksessa 21.6.2016 oli valittu kalastusalueelle 
hallitus, niin sen jälkeen päätettiin arpomalla niistä jäsenistä, jotka ovat 
vuosittain erovuorossa. Vuonna 2017 on erovuorossa Helsingin edus-
taja Matti Mielonen. Hänen tilalleen pitää näin ollen valita uusi hallituk-
sen jäsen. 
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Järjestäytymiskokouksessa 21.6.2016 päätettiin myös hallituksen pu-
heenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkioista sekä puheenjohtajan kiin-
teästä palkkiosta. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkioksi päätet-
tiin 250 euroa ja jäsenten kokouspalkkioksi 150 euroa. Puheenjohtajan 
kiinteätä palkkiota nostettiin tuossa siirtymävaiheessa merkittävästi, ja 
sen määräksi päätettiin 800 euroa kuukaudessa. Tämä kiinteä palkkio 
ylittää selvästi tason, jota Helsingin kaupunkikonsernin yhtiöissä ja yh-
teisöissä puheenjohtajille maksetaan. Kaupunginhallitus on 13.9.2004 
päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhteisöiden ja säätiöiden 
hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella hallituksen pu-
heenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio, joka on puolet Helsingin kau-
punginvaltuuston hyväksymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön 4 
§:n kohdassa "Muut palkkiot" mainitusta vuosipalkkiosta. Ko. kohdan 
mukaan laskettu palkkio on tällä hetkellä 2 185 euroa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuulutus kalastusalueen kokouksesta.pdf
2 Helsinki-Espoon kalastusalueen kokouksen 26.4.2017 esityslista
3 Kalastusaluetta koskeva yhdistymispäätös ja sopimus 3.12.2015A.pdf
4 Kalastusalueen järjestäytymiskokouksen muistio 21.6.2016.pdf
5 Kalastusalueen ohjesääntö.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Liikuntavirasto
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§ 71
Apporttijärjestely Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja Lasipalatsin media-
keskus Oy:n kesken

HEL 2017-003918 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edusta-
jaa Kiinteistö Oy Kaapelitalon 27.4.2017  klo 9.00 kaupunginkanslian 
oikeuspalveluissa pidettävässä yhtiökokouksessa hyväksymään halli-
tuksen esityksen Helsingin kaupungille suunnatusta yhden osakkeen 
osakeannista. 

Annissa yhtiön ainoa omistaja Helsingin kaupunki merkitsee yhden uu-
den Kiinteistö Oy Kaapelitalon osakkeen hintaan 144 850,86 euroa. 
Merkintähinta maksetaan apporttiomaisuuden luovutuksella Kiinteistö 
oy Kaapelitalolle. Apporttiomaisuus on Lasipalatsin mediakeskus Oy:n 
koko osakekanta. Merkintähinta vastaa Lasipalatsin mediakeskus Oy:n 
omaa pääomaa (31.12.2016). Merkintähinta tulee kirjata Kiinteistö Oy 
Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osake tulee 
merkitä yhtiökokouksessa erilliseen merkintälistaan. Osakkeen merkin-
tähinta tulee maksaa siirtämällä apporttiomaisuus yhtiölle 1.6.2017 
mennessä.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupun-
ginkanslian oikeuspalveluita Helsingin kaupungin puolesta laatimaan ja 
allekirjoittamaan järjestelyssä tarvittavat asiakirjat.

Päätös tehdään ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy apporttijärjes-
telyn ja osoittaa tarkoitukseen tarvittavan määrärahan.

B

Konsernijaosto päätti 13.3.2017 (42 §) tekemäänsä päätöstä tältä osin 
muuttaen, että Lasipalatsin mediakeskus Oy:n hallitukseen valittavaksi 
nimettyjen jäsenten toimikausi jatkuu, kunnes yhtiön osakekanta on 
siirtynyt Kiinteistö Oy Kaapelitalolle ja yhtiön yhtiökokous valinnut yh-
tiölle uuden hallituksen.

C

Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi 
kohdassa A tarkoitetun apporttijärjestelyn ja osoittaisi järjestelyyn tarvit-
tavan määrärahan.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo, kokouskutsu 27.4.2017
2 Kiinteistö Oy Kaapelitalo, ote pöytäkirjasta
3 Kiinteistö Oy Kaapelitalo, apporttiselvitys - Lasipalatsin mediakeskus 

Oy

Muutoksenhaku

A ja B Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

C Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Kaapelitalo Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Lasipalatsin mediakeskus Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lasipalatsin mediakeskus Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omis-
tama tytäryhtiö, joka vuokrasi Lasipalatsi-kiinteistön tiloja ja tuotti sisäl-
töjä ja palveluita Lasipalatsin elokuva- ja mediakeskuksen käyttäjille, 
vuokralaisille sekä laajemminkin mediatoimialan kehittämiseksi alan yri-
tysten, yhteisöjen ja ammattilaisten käyttöön. Vuoden 2016 aikana yh-
tiön toiminta on keskittynyt asiantuntijapalveluiden kehittämiseen, kos-
ka yhtiön vuokrasopimus ja vastaavasti vuokraustoiminta Lasipalatsi-
kiinteistössä päättyi 31.12.2015.

Konsernijaosto kirjasi 14.12.2015 yhtiön tilannekatsauksen tiedokseen. 
Tuolloin katsauksessa todettiin, että kun Lasipalatsin mediakeskus 
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Oy:ltä jäisi tuolloin vuoden vaihteen jälkeen vuokraustoiminta pois, sen 
myötä vähenisivät myös yhtiön taloudelliset edellytykset jatkaa kehittä-
mistoimintaa.

Vuoden 2016 alun jälkeen on etsitty käyttökelpoista ratkaisua yhtiön jäl-
jellä olevan ja hyödyllisenä pidetyn toiminnan jatkamiseksi taloudelli-
sesti kestävästi joko erillisen yhtiön muodossa tai mahdollisesti osana 
jo olemassa olevaa rakennetta. Vaihtoehtoja on selvitetty yhteistyössä 
kaupunginkanslian oikeuspalveluiden ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon 
kanssa. Käyttökelpoiseksi ratkaisuksi kehitettiin tuolloin järjestely, jossa 
Lasipalatsin mediakeskus Oy:stä tehtäisiin Kiinteistö Oy Kaapelitalon 
tytäryhtiö luovuttamalla yhtiön koko osakekanta apporttina Kiinteistö Oy 
Kaapelitalolle Kaapelitalon osakkeen luovutusta vastaan. 

Järjestelyssä kyetään säilyttämään mediakeskuksen kehityspotentiaali 
ja saavutetaan niin tulevan emoyhtiön kuin tytäryhtiönkin kannalta mah-
dollisuus molemminpuoliseen hyödylliseen yhteistyöhön. Tässä vai-
heessa kysymys on yhtiön palveluksessa jäljellä olevien kolmen henki-
lön työpanoksesta. Samalla on tarkoituksenmukaista, että Kiinteistö Oy 
Kaapelitalo uutena omistajana valitsee yhtiöön uuden hallituksen ja 
näin keventää yhtiön hallinnon minimiin.

Koska apporttijärjestely tarkoittaa osakkeiden luovuttamista ja hankki-
mista, joskin omistajana on yksinomaan kaupunki, sen toteutus edellyt-
tää, että kaupunginhallitus päättää niin osakkeiden luovutuksesta ja lu-
nastuksesta kuin sitä varten tarvittavan määrärahan osoittamisesta.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon yhtiökokouskutsu, hallituksen pöytäkirja ja 
apporttiselvitys ovat liitteinä 1, 2 ja 3.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo, kokouskutsu 27.4.2017
2 Kiinteistö Oy Kaapelitalo, ote pöytäkirjasta
3 Kiinteistö Oy Kaapelitalo, apporttiselvitys - Lasipalatsin mediakeskus 

Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Kaapelitalo Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Lasipalatsin mediakeskus Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
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§ 72
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallituksen jäsenten nimeämi-
nen

HEL 2017-003564 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian 
oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Kruunuvuorenrannan 
Palvelu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa, ja toimi-
maan siellä siten, että yhtiön hallitukseen valitaan johtava kiinteistölaki-
mies Martti Tallila sekä projekti-insinööri Mikko Ahola.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovut-
taa, hallitsee, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 49. kaupungi-
nosan (Laajasalo) uudella asuntoalueella (Kruunuvuorenranta) asunto-
tontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulko-
puolisia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha-
alueita ja yhteiskerhotiloja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustan-
nusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. Yhtiö voi laajentaa toi-
mintaansa vaiheittain toiminta-alueellaan. Lisäksi yhtiön toimialana on 
perustaa alueportaali mainittujen tonttien vuokralaisina ja/tai omistajina 
olevien osakkeenomistajien käyttöön sekä omakustannusperusteisesti 
ylläpitää ja uudistaa sitä. Yhtiö voi myös vähäisissä määrin tuottaa pal-
veluja muille kuin yhtiön osakkeenomistajille, mikäli siitä ei aiheudu 
haittaa yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi toimintaansa varten omis-
taa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita 
sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvo-
papereita. Yhtiö voi myös omistaa ympäristötaidetta ja siihen liittyviä ra-
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kenteita ja tiloja. Yhtiö voi hoitaa myös jätehuoltoa, kierrätystä ja muuta 
tontteja palvelevaa neuvontatoimintaa sekä erilaisia ympäristötaiteen 
ylläpitoon ja/tai niihin liittyviä/rinnastettavia tehtäviä. Yhtiön tarkoitukse-
na ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdol-
linen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittä-
miseen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 39,3 %.

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään viisi 
ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Helsinki nimeää hallitukseen 
kaksi varsinaista jäsentä niin kauan kun Helsingin kaupunki on osak-
keenomistajana yhtiössä. 

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 
18.4.2017. Yhtiö oli jäänyt pois konsernijaoston 13.3.2017, § 43 teke-
mästä yhtiökokouksia koskevasta ns. massapäätöksestä, joten kau-
pungin nimeämien hallituksen jäsenten osalta asian käsittely siirrettiin 
yhtiökokouksen jatkokokoukseen osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 24 
§:n mukaisesti.

Hallitukseen nimettävät ovat toimineet kaupungin nimeäminä hallituk-
sen jäseninä yhtiön perustamisesta lähtien.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja 12.04.2017 § 50

HEL 2017-003564 T 00 01 05

Päätös
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Vs. kaupunginjohtaja päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut 
-osastoa edustamaan kaupunkia Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n 
varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.4.2017 ja hyväksymään siellä käsi-
teltävät asiat hallituksen esitysten mukaisesti sekä ehdottamaan, että 
kaupungin nimeämiä hallituksen jäseniä koskeva asia siirretään käsitel-
täväksi neljän viikon kuluessa pidettävään jatkokokoukseen.

Päätöksen perustelut

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovut-
taa, hallitsee, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 49. kaupungi-
nosan (Laajasalo) uudella asuntoalueella (Kruunuvuorenranta) asunto-
tontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulko-
puolisia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha-
alueita ja yhteiskerhotiloja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustan-
nusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. Yhtiö voi laajentaa toi-
mintaansa vaiheittain toiminta-alueellaan. Lisäksi yhtiön toimialana on 
perustaa alueportaali mainittujen tonttien vuokralaisina ja/tai omistajina 
olevien osakkeenomistajien käyttöön sekä omakustannusperusteisesti 
ylläpitää ja uudistaa sitä. Yhtiö voi myös vähäisissä määrin tuottaa pal-
veluja muille kuin yhtiön osakkeenomistajille, mikäli siitä ei aiheudu 
haittaa yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi toimintaansa varten omis-
taa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita 
sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvo-
papereita. Yhtiö voi myös omistaa ympäristötaidetta ja siihen liittyviä ra-
kenteita ja tiloja. Yhtiö voi hoitaa myös jätehuoltoa, kierrätystä ja muuta 
tontteja palvelevaa neuvontatoimintaa sekä erilaisia ympäristötaiteen 
ylläpitoon ja/tai niihin liittyviä/rinnastettavia tehtäviä. Yhtiön tarkoitukse-
na ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdol-
linen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittä-
miseen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 39,3 %.

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään viisi 
ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Helsinki nimeää hallitukseen 
kaksi varsinaista jäsentä niin kauan kun Helsingin kaupunki on osak-
keenomistajana yhtiössä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilin-
tarkastaja. Yhtiöjärjestyksen mukaan Helsinki nimeää yhden tilintarkas-
tajan ja yhden varatilintarkastajan. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväk-
sytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintar-
kastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 
18.4.2017 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset varsinaiselle yhtiöko-
koukselle kuuluvat asiat mukaan lukien hallituksen jäsenten valinta.
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Yhtiö on jäänyt pois konsernijaoston 13.3.2017, § 43 tekemästä yhtiö-
kokouksia koskevasta ns. massapäätöksestä. Kaupunginhallituksen 
konsernijaosto ei ehdi käsitellä yhtiökokousasiaa ennen 18.4.2017.

Asia on tarkoituksenmukaista ratkaista siten, että vs. kaupunginjohtaja 
määrää kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia 
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n yhtiökokouksessa ja hyväksymään 
siellä käsiteltävät asiat hallituksen esityksen mukaisesti. Kyseiset asiat 
eivät ole kaupungin kannalta taloudellisesti merkittäviä tai periaatteelli-
sesti laajakantoisia, joten kaupunginjohtajalla on toimivalta antaa niitä 
koskevia toimiohjeita. 

Hallituksen jäsenten nimeämisen ja nimeämistä koskevien toimiohjei-
den osalta toimivalta on johtosäännön mukaan kaupunginhallituksen 
konsernijaostolla. Kaupungilla olevan kahden hallituksen jäsenen ni-
meämisoikeuden osalta asia valmistellaan erikseen konsernijaoston 
päätettäväksi. Jotta konsernijaoston nimeämispäätös pystytään otta-
maan huomioon Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallituksen jäsen-
ten valinnassa, on tarpeen siirtää kaupungin nimeämien hallituksen jä-
senten osalta asian käsittely yhtiökokouksen jatkokokoukseen osa-
keyhtiölain (624/2006) 5 luvun 24 §:n mukaisesti.

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 65, 66, 67, 68, 69 ja 71 (C) §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 70, 71 (A ja B) ja 72 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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, 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 26 (27)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

24.04.2017

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

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.
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuomas Rantanen
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen Ulla-Marja Urho

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 08.05.2017.


