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§ 79
Edustajien nimeäminen Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö 
sr:öön

HEL 2017-005446 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää Pääkaupunkiseudun 
Smart & Clean -säätiö sr:n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valtuu-
tettu Jan Vapaavuoren hallintoneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
1.6.–30.6.2017 sekä sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi 1.7.2017 al-
kaen.

Samalla konsernijaosto päätti esittää Pääkaupunkiseudun Smart & 
Clean -säätiö sr:n hallituksen jäseneksi elinkeinojohtaja Marja-Leena 
Rinkinevaa 1.7.2017 alkaen sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Pääkaupunkiseudun Smart & 
Clean -säätiö sr

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 29.3.2016 (§ 278) Smart & Clean -projektia 
varten perustettavan säätiön toimintaan liittymisestä. Säätiön tarkoituk-
sena on tukea ja edistää sitä, että pääkaupunkiseudulle ja sen välittö-
mille lähialueille kehitetään ja suunnitellaan vuoteen 2021 mennessä 
kansainvälisiksi referensseiksi kelpaavia älykkäitä ja ekologisesti edis-
tyksellisiä ratkaisuja ja palveluja julkishallinnon, yritystoiminnan ja kan-
salaisten tarpeisiin, jotka liittyvät liikenteeseen ja liikkumiseen, rakenta-
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miseen, energiaan, jäte- ja vesisektoriin, kiertotalouteen ja kuluttaja-
cleantechiin ja joilla on myös vientipotentiaalia. Säätiön tarkoituksena 
on pyrkiä edistämään sitä, että pääkaupunkiseutu olisi vuonna 2021 
kansainvälisesti tunnustettu näyteikkuna ja referenssialue mainituille 
painopistealueille syntyvien ratkaisujen ja palveluiden osalta.

Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiöllä on hallintoneuvosto, johon 
kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksantoista jäsentä. Hallinto-
neuvoston jäsenistä enintään viisi tulee nimetä pääkaupunkiseudun 
kaupunkien ja Lahden kaupungin esitysten perusteella. Perustamiskir-
jassa on nimetty kaupunginjohtaja Jussi Pajunen hallintoneuvoston pu-
heenjohtajaksi. Perustamiskirjassa nimettyjen hallintoneuvoston jäsen-
ten toimikausi päättyy 30.6.2017. Muutoin hallintoneuvoston jäsenen 
toimikausi on kaksi tilikautta.

Helsingin esityksen perusteella nimetty edustaja on ilmoittanut eros-
taan, joten hänen tilalleen esitetään hallintoneuvoston puheenjohtaja 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.6.–30.6.2017 sekä sääntöjen mukai-
seksi toimikaudeksi 1.7.2017 alkaen.

Säätiön sääntöjen 8 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa 
hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kymmenen jäsentä. 
Hallituksen jäsenistä enintään kolme tulee nimetä pääkaupunkiseudun 
kaupunkien esitysten perusteella. Perustamiskirjassa on nimetty elin-
keinojohtaja Marja-Leena Rinkineva hallituksen jäseneksi. Perustamis-
kirjassa nimettävien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy 30.6.2017. 
Muutoin hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi tilikautta. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Pääkaupunkiseudun Smart & 
Clean -säätiö sr
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