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Kokousaika 22.05.2017 17:00 - 17.45

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rantanen, Tuomas puheenjohtaja
Pajamäki, Osku varapuheenjohtaja
Hamid, Jasmin saapui 17:05, poissa: 86 - 89 §:t
Modig, Silvia
Männistö, Lasse
Raatikainen, Mika
Rissanen, Laura
Urho, Ulla-Marja

Muut

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

johtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Tammisto, Mari hallintoasiantuntija
Enroth, Matti HSY:n hallituksen puheenjohtaja

asiantuntija
saapui 17:03, poistui 17:17, läsnä: 
osa 90 §:ää

Inkinen, Raimo HSY:n toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 17:03, poistui 17:17, läsnä: 
osa 90 §:ää

Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
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lajohtaja
asiantuntija
saapui 17:23, poistui 17:43, läsnä: 
osa 94 §:ää

Lindén, Aki HUSin toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 17:27, poistui 17:43, läsnä: 
osa 94 §:ää

Puheenjohtaja

Tuomas Rantanen 86 - 94 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
86 - 88 §:t

Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja
90 ja 91 §:t

Pia Panhelainen va. apulaiskaupunginjohtaja
89 ja 92 - 94 :t

Pöytäkirjanpitäjä

Mari Tammisto hallintoasiantuntija
86 - 93 §:t



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2017
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

22.05.2017

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

§ Asia

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

87 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

88 Kj/3 Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittaminen Tanssin talo -hankkeeseen 
liittyen vuonna 2017

89 Sj/1 Helsingin Musiikkitalo Oy:n vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous

90 Kaj/1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vuoden 2018 ta-
lousarvion valmistelun lähtökohdat

91 Kaj/2 Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen jäsenen nimeämisen vahvistami-
nen

92 Stj/3 Posivire Oy:n avoimet kysymykset, tulevaisuus ja toimenpiteet

93 Stj/2 Edustajan nimeäminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yh-
tymäkokouksiin vuosiksi 2017 - 2018

94 Stj/1 Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talousarvion 
2018 valmistelun lähtökohdat
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§ 86
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 Mika Raati-
kaisen ja Lasse Männistön sekä varatarkastajiksi Osku Pajamäen ja 
Laura Rissasen.

Käsittely

Konsernijaosto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti valita 
pöytäkirjantarkastajaksi Jasmin Hamidin sijasta Mika Raatikaisen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jasmin 
Hamidin ja Lasse Männistön sekä varatarkastajiksi Osku Pajamäen ja 
Laura Rissasen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 87
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

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

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 88
Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittaminen Tanssin talo -hankkee-
seen liittyen vuonna 2017

HEL 2017-005192 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa:

Kaupunginhallitus päättää

 hyväksyä 1 159 004 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen 
tekemisen Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon ja

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2017 talousarviomäärärahoja edellä mainitut 1 159 
004 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen 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

Liitteet

1 Tanssin talon rahoitushakemus
2 Tanssin talon menoarvio 2017
3 Tanssin talo -kustannukset 1.1.2016-31.1.2017
4 Jane ja Aatos Erkon Säätiön päätös 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Kaapelitalo



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2017 4 (31)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kj/3
22.05.2017

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

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita 
Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelissa 20001 tonttia nro 5 
sekä Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan kortteliin nro 252 muo-
dostettavaa tonttia sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Tanssin talo -hanke

Kaupunginjohtajan perustama Tanssin talo -työryhmä esitti loppurapor-
tissaan 31.10.2015, että Tanssin talo toteutetaan Kiinteistö Oy Kaapeli-
talon yhteyteen rakennettavaan uudisrakennukseen. Tanssin talon uu-
disrakennus tulee Kaapelitalon omistukseen. Myös Kaapelitalossa si-
sällä olevia tiloja peruskorjataan Tanssin talon käyttöön. Uudisraken-
nushankkeen kokonaiskustannuksiksi työryhmä arvioi 27 miljoonaa eu-
roa suunnittelukustannukset mukaan lukien.

Kaupunki, opetus- ja kulttuuriministeriö, Jane ja Aatos Erkon säätiö se-
kä Kaapelitalo ja Tanssin talo ry neuvottelivat työryhmän loppuraportin 
antamisen jälkeen hankkeen toteuttamisesta sekä siihen liittyen solmit-
tavasta puitesopimuksesta. 

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2015, § 1223 osaltaan hyväksyä Tans-
sin talon toteuttamista koskevan puitesopimuksen. Sopimuksen muut 
osapuolet ovat Kaapelitalo, Tanssin talo ry sekä Jane ja Aatos Erkon 
säätiö. Puitesopimuksen liitteenä on opetus- ja kulttuuriministeriön 
3.12.2015 antama ilmoitus valtion osallistumisesta Tanssin talon uudis-
rakennuksen rahoittamiseen.

Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt hankkeelle 15 miljoonan eu-
ron suuruisen avustuksen. Puitesopimuksen mukaan kaupunki ja valtio 
vastaavat uudisrakentamisen toteuttamisen kustannuksista yhtä suurin 
osuuksin säätiön myöntämän avustuksen ylimenevältä osalta. Tanssin 
talo -työryhmän kustannusarvion perusteella kaupungin rahoitusvastuu 
hankkeesta on kuusi miljoonaa euroa. 

Valtio osallistuu ilmoituksensa mukaan uudisrakennuksen rakentami-
seen yhteensä enintään kuuden miljoonan euron valtionavustuksella, 
joka maksetaan jälkirahoitteisena vuosittain vähintään yhden miljoonan 
euron suuruisina maksuerinä aikaisintaan vuodesta 2018 alkaen. En-
simmäinen erä myönnetään rakennushankkeen käynnistyessä. Valtio-
navustus on enintään samansuuruinen kuin Helsingin kaupungin hank-
keelle myöntämä avustus. 

Puitesopimuksen mukaan säätiön avustusten maksatus on sidottu ra-
kentamisen tosiasialliseen etenemiseen. Lisäksi lähtökohtana on, että 
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julkisen tahon maksamat osuudet ovat yhteenlaskettuna vähintään yhtä 
suuret kuin säätiön avustuksesta kulloinkin maksettu kokonaismäärä. 

Käytännössä hankkeen rahoitus toteutetaan siten, että Jane ja Aatos 
Erkon säätiö antaa avustuksensa kaupungille, joka puolestaan sijoittaa 
säätiön ja kaupungin oman rahoitusosuuden vaiheittain Kaapelitalon si-
joitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kaapelitalo toteuttaa hank-
keen tällä sijoitetulla pääomalla sekä valtion ilmoituksen mukaisella jäl-
kirahoituksella. 

Lisäksi Kaapelitalo rahoittaa hanketta 7,8 miljoonalla eurolla, joka koh-
distuu Kaapelitehtaan vanhojen osien muutostöihin.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon rahoitushakemus

Kaapelitalon Tanssin talo -hankkeeseen liittyvä 28.4.2017 päivätty ra-
hoitushakemus on liitteenä. 

Hakemuksen mukaan Kaapelitalo on maksanut Tanssin talon hanke-
suunnitteluvaiheen kustannukset (261 004 euroa) omasta kassastaan. 
Keväällä 2017 käynnistyvän suunnitteluvaiheen kustannuksiksi on ar-
vioitu 898 000 euroa. Kaapelitalo ei pysty kattamaan suunnittelukustan-
nuksia enää omatoimisesti, minkä vuoksi on tärkeää, että hankkeen 
muut rahoittajat osallistuvat tästä eteenpäin rahoitukseen.

Vuoden 2017 rahoitustarpeen täyttämiseksi ja Kaapelitalon kassavirran 
turvaamiseksi Tanssin talo -hankkeelle yhtiö esittää, että kaupunki si-
joittaa 1 159 004 euron rahoitusosuuden Kaapelitalon sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon kevään 2017 aikana, ja että Jane ja Aatos 
Erkon säätiö maksaa puolet uudisrakennukseen kohdistuvasta osasta, 
eli 449 000 euroa, liitteenä olevan päätöksen mukaisesti kaupungille 
vuoden 2017 aikana. 

Kaapelitalo vastaa avustukseen liittyen Jane ja Aatos Erkon säätiölle 
tehtävästä raportoinnista. 

Valtion osallistuminen hankkeen rahoitukseen alkaa suunnitellun aika-
taulun mukaan vuonna 2018.

Valtiontuki

Kaupungin pääomasijoitusta Kaapelitaloon on tarkasteltava valtiontu-
kea koskevien säännösten nojalla. 

Valtiontukisäännöksien soveltamisalaan kuuluu julkisyhteisön varoista 
myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla 
jotakin yritystä tai tuotannonalaa siltä osin kuin tuki vaikuttaa jäsenval-
tioiden väliseen kauppaan. Yrityksellä tarkoitetaan taloudellista toimin-
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taa harjoittavia yksiköitä niiden oikeudellisesta muodosta ja rahoitusta-
vasta riippumatta. Kaapelitalon toimintaa on pidettävä pääosiltaan ta-
loudellisena toimintana valtiontukisäännösten tarkoittamassa mielessä, 
koska se vuokraa tiloja taloudellista toimintaa harjoittaville vuokralaisil-
le.

Tuki Tanssin talo -hankkeeseen myönnetään komission asetuksen 
(EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, myöh. RPA) 55 ar-
tiklan mukaisena investointitukena kulttuurin ja kulttuurinperinnön edis-
tämiseen. Tukikelpoisia kustannuksia ovat aineelliseen ja aineettomaan 
omaisuuteen tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset. Tuen mää-
rä ei saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton 
erotusta. Tuen ylittäessä tukikelpoisten kustannusten ja investointien lii-
kevoiton erotuksen, on tuki perittävä tältä osin takaisin.

RPA 4 artiklan 1 z -kohdan perusteella investointitukea saa myöntää 
enintään 100 miljoonaa euroa hanketta kohden. Kaapelitalolle pääoma-
sijoituksena annettavan tuen kokonaismäärä jää selvästi alle 100 mil-
joonan euron. Raja ei ylity myöskään valtion hankkeeseen myöntämä 
tuki huomioon ottaen.

Tuen saajana pääomasijoituksen osalta on Kaapelitalo, joka kuuluu 
Helsingin kaupunkikonserniin. Kaapelitaloa kohtaa ei ole annettu sel-
laista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta 
perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjen vastaiseksi ja sisä-
markkinoille soveltumattomaksi eikä Kaapelitalo ole ryhmäpoikkeusa-
setuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut 
ryhmäpoikkeusasetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edelly-
tykset.

Tuen myöntämisestä tehdään komissiolle yleisen ryhmäpoikkeusase-
tuksen liitteen II mukainen jälki-ilmoitus työ- ja elinkeinoministeriön väli-
tyksellä sähköisesti.

Esittelijän kannanotto

Tanssin talon uudisrakennuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja 
hankkeen seuraava vaihe, luonnossuunnittelu, käynnistynyt. Kaapelita-
lo on maksanut hankkeen kustannukset toistaiseksi omista varoistaan. 
Hankkeen edettyä varsinaisen suunnittelun vaiheeseen on tarpeen 
käynnistää puitesopimuksessa sovittu rahoitus Kaapelitalolle. 

Esittelijä toteaa, että Tanssin talo -hankkeen tässä vaiheessa on tarkoi-
tuksenmukaista tehdä Kaapelitalolle 1 159 004 euron suuruinen vastik-
keeton sijoitus yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
Kaupungin sijoituksen jälkeen Jane ja Aatos Erkon säätiö maksaa 449 
000 euron suuruisen osan hankkeeseen kohdistuvasta avustuksestaan 
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kaupungille. Maksu suoritetaan vuoden 2017 aikana ja kirjataan talous-
arvion tilille 8 29 52, Muu pääomatalous, muut pääomatulot.

Seuraava hankkeeseen liittyvä pääomasijoitus Kaapelitaloon tulee tä-
mänhetkisen arvion mukaan tehtäväksi vuoden 2018 alkupuolella.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Tanssin talon rahoitushakemus
2 Tanssin talon menoarvio 2017
3 Tanssin talo -kustannukset 1.1.2016-31.1.2017
4 Jane ja Aatos Erkon Säätiön päätös 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 89
Helsingin Musiikkitalo Oy:n vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous

HEL 2017-001885 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa edustamaan Helsingin kau-
punkia Helsingin Musiikkitalo Oy:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiöko-
kouksessa, joka pidetään 15.6.2017 Helsingissä

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan niin, että käsiteltävät asiat 
hyväksytään hallituksen ja nimitystoimikunnan päätösehdotusten mu-
kaisesti

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Stuba Nikulaa Kulttuuri-
keskuksesta yhtiön hallitukseen jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy 
ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä 
sekä

4

kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään nimitystoimikunnan jäse-
neksi Ritva Viljasta toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön nimitystoimikun-
nan nimeämistä seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Esittelijä
vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Musiikkitalo Oy, kokouskutsu 9.5.2017
2 Helsingin Musiikkitalo Oy, yhtiökokousesityslista 15.6.2017
3 Helsingin Musiikkitalo Oy, toimintakertomus 2016
4 Helsingin Musiikkitalo Oy, tilinpäätös 2016

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Musiikkitalo Oy:n toimialana on mm. tarjota Helsingin Musiik-
kitalon käyttöön liittyviä palveluita, järjestää siellä tilaisuuksia, markki-
noida Musiikkitaloa sekä harjoittaa Musiikkitalon tilojen vuokrausta. Yh-
tiö hallinnoi Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a yhtiö-
järjestyksen 4 §:n mukaisia tiloja 1-13 eli mm. pääsalia ja aulatiloja. 
Musiikkitalon pääkäyttäjiä ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion 
sinfoniaorkesteri ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.

Musiikkitalo Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen 
kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Kaupunginhalli-
tus päätti 20.3.2017 hyväksyä yhtiön osakassopimukseen muutokset, 
joiden nojalla kukin sopimuksen osapuoli, eli Helsingin kaupunki, Yleis-
radio Oy ja Taideyliopisto, nimeää yhtä suuren määrän hallituksen jä-
seniä, vähintään yhden ja enintään kaksi. Lisäksi osapuolet voivat yh-
dessä valita Yhtiön hallitukseen enintään kolme muuta jäsentä esimer-
kiksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten pohjalta. Osa-
kasopimusta tarkennettiin myös siltä osin, että se mahdollistaa nimitys-
toimikunnan perustamisen.

Helsingin Musiikkitalo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous perusti nimitystoi-
mikunnan ylimääräisessä  yhtiökokouksessaan 29.3.2017 ja hyväksyi 
sille työjärjestyksen. Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Rit-
va Viljanen on konsernijaoston nimeämä Helsingin edustaja nimitystoi-
mikunnassa ja on toiminut sen puheenjohtajana. 

Nimitystoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa, ja on valmistelemassa 
ehdotusta Musiikkitalo Oy:n hallitukseksi nimitystoimikunnan työjärjes-
tyksen 3 kohdan mukaisesti. Nimitystoimikunta on hakemassa kokonai-
suutta, jossa hallitus on suhteellisen suppea, mutta jossa ovat edustet-
tuina niin osakassopimuksen osapuolet kuin ulkopuolinenkin asiantun-
temus. Päätösehdotuksessa ehdotetaan nimitystoimikunnan ehdotusta 
ennakoiden, että kaupunki nimeää hallitukseen yhden henkilön. Tarvit-
taessa asia tuodaan uudelleen konsernijaoston päätettäväksi. 

Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy toimikunnan työjärjes-
tyksen 2. kohdan nojalla vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua ni-
metyksi Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa tai osakkeenomistajien 
yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä. Nimitystoimikunnan 
ensimmäinen toimintakausi jää poikkeuksellisen lyhyeksi, vain noin 
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kahden kuukauden mittaiseksi, joten on tarkoituksenmukaista, että Rit-
va Viljanen jatkaa nimitystoimikunnan jäsenenä myös seuraavan toimi-
kauden.

Esittelijä
vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Musiikkitalo Oy, kokouskutsu 9.5.2017
2 Helsingin Musiikkitalo Oy, yhtiökokousesityslista 15.6.2017
3 Helsingin Musiikkitalo Oy, toimintakertomus 2016
4 Helsingin Musiikkitalo Oy, tilinpäätös 2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.03.2017 § 277

HEL 2017-001885 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakas-
sopimuksen muuttamisen liitteiden mukaisesti, ja kehottaa kaupungin-
kanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan osakassopimuksen 
kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia 
tai muuten vähäisiä muutoksia. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.03.2017 § 33
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HEL 2017-001885 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallituk-
selle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Helsingin Musiikkitalo Oy:n osa-
kassopimuksen muuttamisen liitteiden mukaisesti, ja kehottaa kaupun-
ginkanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan osakassopimuk-
sen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluon-
teisia tai muuten vähäisiä muutoksia. 

B

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalve-
lut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Musiikkitalo 
Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.3.2017, ja siellä

 esittämään nimitystoimikunnan jäseneksi sivistystointa johtavaa 
apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasta, ja

 hyväksymään muut asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti. 

Konsernijaoston yhtiökokousta koskevan päätöksen täytäntöönpanon 
edellytyksenä on, että kaupunginhallitus hyväksyy Helsingin Musiikkita-
lo Oy:n osakassopimuksen muuttamisen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 90
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vuoden 2018 
talousarvion valmistelun lähtökohdat

HEL 2017-004510 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) vuoden 2018 talousar-
vion valmistelun lähtökohdat.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Matti Enroth ja Raimo Inkinen. 
Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän tehtävänä on hoitaa 
jäsenkuntiensa jätelain mukainen jätehuolto ja siihen liittyvä toiminta, 
toimia vesihuoltolaissa tarkoitettuna vesihuoltolaitoksena, joka huolehtii 
vesihuollosta toiminta-alueellaan, huolehtia jäsenkuntiensa ilmansuoje-
lun seuranta-, tutkimus- ja suunnittelu- sekä koulutus- ja valistustehtä-
vistä sekä hoitaa jäsenkuntien sille antamat muut kuntayhtymän toimin-
taan liittyvät yhteiset tehtävät.

HSY:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän on pyydettävä jäsen-
kunnilta lausunnot talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ennen niiden 
hyväksymistä. Alustava talousarvio ja taloussuunnitelma tullaan käsitte-
lemään HSY:n hallituksessa kesäkuussa 2017 ja kuntien lausunnot tul-
laan pyytämään elokuun 2017 loppuun mennessä. Kaupunginvaltuus-
ton 30.11.2016 hyväksymässä vuoden 2017 talousarviossa Helsingin 
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maksuosuus HSY:lle on  2,050 milj. euroa (2,071 milj. euroa vuonna 
2016). 

HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen selostaa konsernijaoston kokouk-
sessa vuoden 2018 talousarvion valmistelun lähtökohtia. Kokouksessa 
on läsnä myös HSY:n hallituksen puheenjohtaja Matti Enroth.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 91
Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen jäsenen nimeämisen vahvis-
taminen

HEL 2017-003918 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti vahvistaa kaupunginjohta-
jan 26.4.2017 (55 §) tekemän päätöksen, jolla kaupunginjohtaja päätti 
kehottaa kaupungin edustajaa Kiinteistö Oy Kaapelitalon 27.4.2017 oi-
keuspalveluiden tiloissa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa 
esittämään kiinteistöviraston osastopäällikkö Pirkko Vainion sijasta kiin-
teistöviraston johtava tonttiasiamies Miia Pasurin valittavaksi yhtiön hal-
litukseen yhtiökokouksesta alkavaksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi yh-
den vuoden hallituskaudeksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 13.3.2017 (42 §) kehottaa 
kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kau-
punkia mm. Kiinteistö Oy Kaapelitalon vuoden 2017 varsinaisessa 
27.4.2017 oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä yhtiökokouksessa ja 
siellä toimimaan mm. niin, että yhtiön hallitukseen valitaan yhtiöjärjes-
tyksen mukaiseksi toimikaudeksi yhtenä kahdesta virkamiesjäsenestä 
kiinteistöviraston osastopäällikkö Pirkko Vainio. Tämä oli kuitenkin sit-
temmin ilmoittanut, ettei ole käytettävissä tehtävään ollessaan jäämäs-
sä virastaan eläkkeelle. Tilalle esitetään valittavaksi kiinteistöviraston 
johtava tonttiasiamies Miia Pasuri. 

Kaupunginjohtaja päätti 26.4.2017 esityksen mukaisesti ehdolla, että 
konsernijaosto vahvistaa kaupunginjohtajan päätöksen.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Päätöshistoria

Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja 26.04.2017 § 55

HEL 2017-003918 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti kehottaa kaupungin edustajaa Kiinteistö Oy 
Kaapelitalon 27.4.2017 oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä varsi-
naisessa yhtiökokouksessa esittämään kiinteistöviraston osastopäällik-
kö Pirkko Vainion sijasta kiinteistöviraston johtava tonttiasiamies Miia 
Pasurin valittavaksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavaksi yh-
tiöjärjestyksen mukaiseksi yhden vuoden hallituskaudeksi.

Päätös on ehdollinen ja edellyttää kaupunginhallituksen konsernijaos-
ton vahvistusta.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 13.3.2017 (42 §) kehottaa 
kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kau-
punkia mm. Kiinteistö Oy Kaapelitalon vuoden 2017 varsinaisessa 
27.4.2017 oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä yhtiökokouksessa ja 
siellä toimimaan mm. niin, että yhtiön hallitukseen valitaan yhtiöjärjes-
tyksen mukaiseksi toimikaudeksi yhtenä kahdesta virkamiesjäsenestä 
kiinteistöviraston osastopäällikkö Pirkko Vainio. Tämä on kuitenkin nyt-
temmin ilmoittanut, ettei ole käytettävissä tehtävään ollessaan jäämäs-
sä virastaan eläkkeelle. Tilalle esitetään valittavaksi kiinteistöviraston 
johtava tonttiasiamies Miia Pasuri. 

Koska yhtiökokous on kutsuttu koolle jo kuluvalla viikolla, 27.4.2017, 
esitetään, että kaupunginjohtaja nimeäisi hallitukseen valittavan henki-
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lön nyt, ja päätös vietäisiin vahvistettavaksi seuraavaan 15.5.2017 pi-
dettävään konsernijaoston kokoukseen.

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2017 17 (31)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Stj/3
22.05.2017

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

§ 92
Posivire Oy:n avoimet kysymykset, tulevaisuus ja toimenpiteet

HEL 2017-003177 T 00 01 04 01

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PosiVire 
Oy:n avoimia kysymyksiä ja tulevaisuutta selvittäneen työryhmän ra-
portin.

Samalla konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallituksen 26.4.2011 § 431 hyväksymää omistajapoliittista lin-
jausta PosiVire Oy:n osalta muutetaan seuraavasti: Nykyinen linjaus: 
2=Omistuspohjaa laajennetaan, uusi linjaus: 6=Purkaminen.

Lisäksi konsernijaosto päätti 

- kehottaa PosiVire Oy:n hallitusta yhteistyössä kaupunginkanslian oi-
keuspalvelujen kanssa ryhtymään toimenpiteisiin yhtiön toiminnan lo-
pettamiseksi ja yhtiön purkamiseksi siten, että yhtiön toiminta ajetaan 
alas vuoden 2017 loppuun mennessä

- että tämän päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kau-
punginhallitus tekee edellä mainitun omistajapoliittisen linjauksen muut-
tamista koskevan päätöksen.

Käsittely

Konsernijaosto päätti käsitellä sosiaali- ja terveystoimen apulaiskau-
punginjohtajan kolmannen esityksen (Stj/3) kokouksen seitsemäntenä 
asiana.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 PosiViren tulevaisuutta selvittäneen työryhmän raportti 16.5.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
PosiVire Oy Esitysteksti

Liite 1
HUS Esitysteksti

Liite 1
Kaapelitehdas Oy Esitysteksti

Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

PosiVire Oy

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan Sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon omistama 
sosiaalinen yritys. PosiVire toimii hankintalainsäädännön tarkoittamana 
omistajiensa osakeyhtiömuotoisena sidosyksikkönä, jonka palveluja ei 
kilpailuteta (ns. in house – yhtiö). Yhtiön toiminta alkoi vuonna 2008 
kaupunginvaltuuston 12.9.2007 tekemän päätöksen mukaisesti Helsin-
gin kaupungin kokonaan omistamana.

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen, ks. oheismateriaali 2, mukaan Posi-
Viren toimialana on tuottaa osakkeenomistajilleen hoiva-alan avustavia 
palveluja, kiinteistö- ja ympäristöhuollon palveluja sekä kotitalouspalve-
luja. Yhtiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalisista yrityksistä annetun 
lain mukaista työllistämistoimintaa tarjoamalla työmahdollisuuksia va-
jaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille henkilöille toimialansa puitteissa 
omakustannushintaan ilman voiton tavoittelua. Mahdollinen voitto on 
käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. 

Osakasluettelon mukaan yhtiön omistus on jakautunut siten, että Hel-
singin kaupunki omistaa 64,9 %, HUS 34,4 % ja Kaapelitalo Oy 0,7 % 
yhtiön osakkeista. Kaapelitalo Oy on liittynyt osakkaaksi 3.11.2009 ja 
HUS 5.10.2010. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 
vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Tällä hetkellä yhtiön hallituk-
sessa on kolme Helsingin kaupungin nimittämää jäsentä ja kaksi 
HUS:in nimittämää jäsentä.

Yhtiö merkittiin sosiaalisten yritysten rekisteriin marraskuussa 2008. 
Sosiaalisen yrityksen työntekijöistä vähintään 30 % tulee olla pitkäai-
kaistyöttömiä, vajaatyökykyisiä tai muuten vaikeasti työllistyviä henkilöi-
tä. Sosiaalisista yrityksistä määrätään lailla sosiaalisista yrityksistä 
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(1351/2003). Sosiaalisilla yrityksillä on mahdollista saada TE-toimiston 
myöntämää palkkatukea edullisemmin ehdoin kuin muilla yrityksillä. 

Osakkaat ovat osakassopimuksessa sitoutuneet käyttämään yhtiön 
palveluja siten, että sosiaalisista yrityksistä annetun lain tavoitteet ja 
edellytykset täyttyvät ja yhtiö pysyy lain tarkoittamana sosiaalisena yri-
tyksenä. Osakkaat pyrkivät mahdollisuuksien mukaan laajamittaisesti 
käyttämään PosiViren palveluja.

PosiViren toiminta on ollut yhtiöjärjestyksessä määriteltyä toimialaa ka-
peampi eivätkä osakkaat ole käyttäneet laajamittaisesti PosiViren pal-
veluja kuten osakassopimuksessa edellytetään. PosiVire on tuottanut 
osakkeenomistajilleen lähinnä hoiva-alan avustavia palveluja. 

Käytännössä ainoa palvelujen ostaja on Helsingin kaupunkikonsernissa 
ollut sosiaali- ja terveystoimi. Kaapelitalo on ostanut palveluja PosiVi-
reltä viimeksi vuonna 2010. HUS:n kaikki toimialat ovat voineet hankkia 
tarvitsemiaan palveluja PosiVireltä taloussuunnitelmansa puitteissa, 
mutta käytännössä palveluja ovat vuosien varrella käyttäneet Desiko 
(laitoshuollon palvelut), Tietohallinto (asiakaspalvelu) ja HUS-Apuväli-
nekeskus (varastopalvelut). 

Jo useamman vuoden ajan yhtiön johto on tunnistanut yhtiön liiketoi-
minnan ongelmat ja tutkinut vaihtoehtoja yhtiön uudeksi strategiaksi ja 
liiketoimintaideaksi sekä niiden kehittämistä ja uudistamista, koska työ-
voiman vuokraukseen perustuvalle liiketoiminnalle ei ole enää viime 
vuosina ollut kysyntää. Konkreettisia toimenpiteitä ei ole tehty, vaan 
muutokset ovat jääneet alustavien ideoiden asteelle. 

Viimeisimpänä toimenpiteenä PosiViren hallitus päätti vuonna 2015 
pyytää ulkopuolista arviota yhtiön nykytilasta ja sen liiketoiminnasta, 
mitä ehdotettiin myös kaupungin työllisyyden hoidon loppuraportissa. 

Yhtiön hallitus tilasi liiketoiminnan kehittämisen tueksi konsulttiselvityk-
sen joulukuussa 2015. Konsulttitoimisto jätti yhtiön hallitukselle huhti-
kuussa 2016 esityksen liiketoiminnan kehittämislinjauksista. Konsultti-
selvityksessä arvioitiin laajasti yhtiön nykytilaa. Valmistunut raportti 
(14.4.2016) perustui haastatteluihin, lainsäädännön tarkasteluun sekä 
benchmarking-selvitykseen muista sosiaalisista yrityksistä ja kansain-
välisestä vertailusta, ks. oheismateriaali 3. 

Yhtiön hallitus totesi kokouksessaan 12.5.2016, ettei konsulttiselvityk-
sen loppuraportissa esitettyjen toimenpidesuositusten pohjalta ollut tar-
koituksenmukaista edetä eikä toteuttaa siinä ehdotettuja muutoksia, 
koska niihin liittyi riskejä ja epäselvyyksiä. 

Työryhmä ja sen tekemät  selvitykset
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Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 22.3.2017 asettaa työryh-
män selvittämään PosiViren avoimia kysymyksiä ja tulevaisuutta. Työ-
ryhmän tuli saada työnsä valmiiksi 15.6.2017 mennessä. Työryhmän 
asettamispäätös sisältyy päätöshistoriaan.

Työryhmä on saamansa toimeksiannon mukaisesti arvioinut vaihtoeh-
toja ottaen huomioon ja syventäen konsulttiselvityksessä esiin nostettu-
ja näkökulmia, ks. työryhmän raportti, liite 1. Työryhmän näkemyksen 
mukaan yritystoiminnassa keskeisintä on yrityksen olemassa olon pe-
rusteleva toiminta-ajatus (miksi yritys on markkinoilla) ja sitä tukeva lii-
ketoimintaidea (mitä, kenelle ja miten). PosiViren liiketoimintaidea ei 
ole tukenut alkuperäistä toiminta-ajatusta. 

Toimintaympäristön muutoksista johtuen omistusjärjestelyt ja omista-
jien tahtotila edellyttävät uudelleen arviointia. PosiVire ei ole yhtiöjärjes-
tyksen ja osakassopimuksen mukaan osakeyhtiö, jonka osakkeet kunta 
omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja tuottamista var-
ten. Sote- ja maakuntauudistuksessa Helsingin omistuksessa olevat 
PosiViren osakkeet jäävät Helsingin kaupungille, eivätkä ne siirry maa-
kunnan omistukseen. HUS-kuntayhtymä lakkaa ja sen toiminnot siirty-
vät maakunnan vastuulle. Kaapelitalo Oy ei ole ostanut PosiViren pal-
veluja vuoden 2010 jälkeen, joten sen omistuksella ei ole tähänkään 
asti ollut merkitystä yhtiön kannalta. 

Yhtiön nykyinen, yksittäisten henkilöiden henkilöstövuokraukseen ja 
oppisopimuskoulutukseen perustuva liiketoimintaidea ei työryhmän nä-
kemyksen mukaan tuota sellaista lisäarvoa nykyisille omistajille, mikä 
perustelisi yhtiön olemassa olon. Yhtiön toiminnan jatkaminen yhtiön 
ensimmäiseksi toimintavuodeksi sovittujen käytäntöjen mukaisesti ei 
ole tarkoituksenmukainen vaihtoehto. Yhtiö ei ole toimintakautensa ai-
kana onnistunut rakentamaan perustamisvaiheessa suunniteltua toi-
mintaa tukevaa strategiaa ja liiketoimintasuunnitelmaa. Yhtiön liiketoi-
minnalle ei ole luonnollista kysyntää ja volyymi on ollut hyvin pieni.

Työryhmä selvitti PosiViren toimintaa työllisyydenhoidon näkökulmasta, 
työttömien työllistymistä oppisopimuksella ja sosiaali- ja terveysviraston 
kuntouttavan työtoiminnan ja vammaistyön tuetun työllistymisen palve-
lua. Näillä palveluilla on yhdyspinta PosiViren toimintaan. Työryhmä 
tutki, voisiko sosiaalinen yritys tuottaa näitä palveluja tai olla alustana 
näille palveluille.

Työryhmä totesi, että PosiViren toiminta on päällekkäistä ja saman-
suuntaista sille toiminnalle, mitä jo toteutetaan laajemmin ja vaikutta-
vammin työllisyydenhoidossa, oppisopimuksessa, vammaistyön tuetun 
työllistymisen palvelussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa. Yhtiön 
kautta työllistettävien henkilöiden työllistämistoiminta, oppisopimuskou-
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lutus ja sosiaalipalvelut voidaan niiden vähäisen määrän vuoksi hoitaa 
olemassa olevissa rakenteissa ja lakisääteisissä palveluissa.

Työryhmä tarkasteli yhtenä vaihtoehtona PosiViren toiminnan uudel-
leen suuntaamista ja kehittämistä. PosiViren olemassa olevan toimin-
nan muuttaminen markkinaehtoiseksi tarkoittaisi käytännössä nykyisten 
omistajien lähtemistä kilpailluille markkinoille ja in house -toimijan ase-
man purkamista. Työryhmän näkemyksen mukaan PosiViren nykyinen 
toiminta-ajatus ja liiketoimintaidea eivät ole kilpailukykyisiä eikä PosiVi-
rellä olisi edellytyksiä menestyä markkinoilla. 

Työryhmän työn yhteenveto

Työryhmä on kokoontunut kaikkiaan viisi kertaa 28.3.2017 - 9.5.2017. 
Työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri ovat keskustelleet hallituksen pu-
heenjohtajan kanssa 3.5.2017 työryhmän työskentelystä, loppuraportis-
ta ja hallituksen näkemyksestä yhtiön tulevaisuuteen.

Yhtiön alkuperäinen toiminta-ajatus ja liiketoimintaidea eivät ole enää 
sote- ja maakuntauudistuksen ja työllisyydenhoidon uudistuksen myötä 
ajankohtaisia eikä yritys ole kyennyt uudistamaan liiketoimintaideaan-
sa. Työryhmän näkemyksen mukaan PosiViren toiminnan hallittu alas-
ajo on eri vaihtoehdoista nykytilanteessa tarkoituksenmukaisin.

Tuoreessa lausuntopyynnössä (5.5.2017) työ- ja elinkeinoministeriö  
pyytää kaupungin lausuntoa Luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle laiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, laiksi 
alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisis-
tä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttami-
sesta. Tässä lakiesityksessä ehdotetaan, että Laki sosiaalisista yrityk-
sistä kumotaan. Myös mahdollinen sosiaalisen yrityksen lainsäädännön 
kumoaminen puoltaa yhtiön hallittua alas ajoa.

Työryhmä esittää yhtiön toiminnan hallittua alas ajoa. Yhtiö jatkaisi toi-
mintaansa nykyisillä resursseilla kuluvan toimintavuoden loppuun ny-
kyiset velvoitteensa täyttäen. PosiViren asiakkaiden tilanne selvitetään 
ja jokaiselle tehdään yksilöllinen jatkosuunnitelma.

Asian oheismateriaalina on Helsingin kaupungin omistajapolitiikka 
(oheismateriaali 1), PosiVire Oy:n yhtiöjärjestys (oheismateriaali 2) ja 
konsulttiselvitys raportti 14.4.2016 (oheismateriaali 3). Asian liitteenä 
on työryhmän raportti 16.5.2017.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian konserniohjauksen 
ja maahanmuutto- ja työllisyyspalvelujen asiantuntijoitten kanssa.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
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Pia Panhelainen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 PosiViren tulevaisuutta selvittäneen työryhmän raportti 16.5.2017

Oheismateriaali

1 Helsingin kaupunkikonsernin omistajapolitiikka, KHS 26.4.2011
2 PosiVire Oy yhtiöjärjestys
3 PosiVire, Kannattava ja kasvavaliiketoiminta, Loppuraportti 14.4.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Oikeuspalvelut
Sosiaali- ja terveysvirasto
PosiVire Oy
HUS
Kaapelitehdas Oy

Päätöshistoria

Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja/J 22.03.2017 § 26

HEL 2017-003177 T 00 01 04 01

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän selvit-
tämään PosiVire Oy:n avoimia kysymyksiä ja tulevaisuutta.

Työryhmän tehtävänä on:

 käsitellä keväällä 2016 valmistuneen konsulttiselvityksen ehdotuk-
set yhtiön tulevaisuuteen siten, että siinä esitetyt vaihtoehdot käy-
dään läpi: täysin uusi liiketoiminta, markkinaehtoinen toiminta, omai-
suusjärjestely Helsingin kaupungin sisällä, nykyisen toiminta-ajatuk-
sen toteuttaminen, yrityksen toiminnan jatkaminen, yrityksen toimin-
nan hallittu alas ajaminen 
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 laatia konsulttiselvityksessä mainittujen toimenpide-ehdotusten pe-
rusteella konkreettinen ehdotus yhtiön jatkotoiminnasta uutta val-
tuustostrategiaa varten 

 huomioida vireillä olevat lainsäädäntömuutokset, mm. sote- ja maa-
kuntauudistus, laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja 
siihen liittyvä Pks erillisratkaisu, vammaislakien uudistaminen sekä 
työllisyydenhoidon lainsäädännön uudistaminen 

Työryhmään nimetään seuraavat henkilöt:

 Pia Panhelainen, va. apulaiskaupunginjohtaja, kaupunginkanslia, 
puheenjohtaja

 Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, elin-
keino-osasto

 Atte Malmström, konsernilakimies, talous- ja suunnitteluosasto
 Leena Luhtasela, vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johta-

ja, sosiaali- ja terveysvirasto
 Mikaela Westergård, vammaistyön johtaja, sosiaali- ja terveysviras-

to 

sekä kutsutaan työryhmän jäseneksi:

 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiiri 

Työryhmän sihteeriksi nimetään vs. kaupunginsihteeri Annikki Thodén 
kaupunginkansliasta.

Samalla kaupunginjohtaja päätti oikeuttaa työryhmän kuulemaan asian-
tuntijoita työryhmän työskentelyn aikana. Työryhmän tulee saada työn-
sä valmiiksi 31.5.2017 mennessä ja laatia raportti konkreettisine toi-
menpide-ehdotuksineen Posivire Oy:n toiminnan tulevaisuudesta. Työ-
ryhmän ehdotus käsitellään kaupunginhallituksen konsernijaoston ko-
kouksessa toukokuun 2017 loppuun mennessä.

Työryhmän toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 
10.5.2010 § 592 antamaa ohjetta tilapäisistä toimielimistä. Kaupungin-
johtaja asettaa useamman kuin yhden apulaiskaupunginjohtajan toi-
mialaa käsittelevän työryhmän. Työryhmän työ tehdään virkatyönä.

Päätöksen perustelut

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymän ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon omistama sosiaa-
linen yritys. PosiVire toimii hankintalainsäädännön tarkoittamana kau-
pungin hankintayksiköiden osakeyhtiömuotoisena sidosyksikkönä, jon-
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ka palveluita ei kilpailuteta (ns. in house -yhtiö). Yrityksen toiminta alkoi 
vuonna 2008 Helsingin kaupungin kokonaan omistamana.

Posivire Oy perustettiin 27.12.2007 Helsingin kaupunginvaltuuston hy-
väksyttyä 12.9.2007 hoivapalveluja tarjoavan yrityksen perustamisen. 
Kaupunginhallituksen perusteluissa todetaan seuraavaa: ”yritys tuottai-
si ensivaiheessa hoiva- ja hyvinvointialan avustaviin tehtäviin perustu-
via tukipalveluja, joissa ei tarvita varsinaista hoitoalan koulutusta ja joi-
den teettäminen hoitohenkilöstön työpanoksella ei ole taloudellisesti 
järkevää. Näitä palveluja tuotettaisiin kaupungin omille palvelutaloille. 
Toiminnan vakiinnuttua palveluja voitaisiin tarjota kaupungin muille yk-
siköille, yksityisille palvelutaloille sekä myöhemmin muille yksityisasiak-
kaille. Tällöin on huomioitava jatkossa in house -toimintamallin asetta-
mat rajoitteet mm. kilpailutuksen suhteen ja ratkaistava myös mahdolli-
nen omistuspohjan laajentuminen".

PosiViren osakassopimuksen mukaan ”osakkaat sitoutuvat käyttämään 
yhtiön palveluja siten, että sosiaalisista yrityksistä annetuin lain 
(1351/2002) tavoitteet ja edellytykset PosiVire Oy:n osalta täyttyvät ja 
yhtiö pysyy lain tarkoittaman sosiaalisena yrityksenä. Osakkaat pyrkivät 
mahdollisuuksien mukaan laajamittaisesti käyttämään PosiVire Oy pal-
veluja”.

Yhtiöjärjestyksen mukaan PosiVireen toimialana on tuottaa osakkeeno-
mistajilleen hoiva-alan avustavia palveluja, kiinteistö- ja ympäristöhuol-
toa ja kotitalouspalveluja. Yhtiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalisis-
ta yrityksistä annetun lain mukaista työllistämistoimintaa tarjoamalla 
työmahdollisuuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille henkilöille 
toimialansa puitteissa. Vuonna 2012 osakassopimuksen muutoksen 
myötä yhtiön tarkoituksena on tarjota vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöt-
tömien tuottamia palveluita omakustannushintaan ilman voiton tavoitte-
lua.

Yritys merkittiin sosiaalisten yritysten rekisteriin marraskuussa 2008. 
Sosiaalisen yrityksen työntekijöistä vähintään 30 % tulee olla pitkäai-
kaistyöttömiä, vajaatyökykyisiä tai muuten vaikeasti työllistyviä henkilöi-
tä. Sosiaalisista yrityksistä määrätään lailla sosiaalisista yrityksistä. So-
siaalisilla yrityksillä on mahdollista saada TE-toimiston myöntämää 
palkkatukea edullisemmin ehdoin kuin muilla yrityksillä Tämä oli PosiVi-
reen perustamisen yhtenä tausta-ajatuksena.

Työryhmä laatii loppuraportin jatkotoimenpide-ehdotuksineen työn pää-
tyttyä toukokuun 2017 loppuun mennessä.

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi
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§ 93
Edustajan nimeäminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän 
yhtymäkokouksiin vuosiksi 2017 - 2018

HEL 2017-005711 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edusta-
jaksi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuo-
siksi 2017 - 2018 sosiaali- ja terveysviraston psykiatrian ja päihdehuol-
lon erityispalvelujen psykososiaalisen työn päällikkö Aila Ronkasen ja 
varalle psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen vs. päällikkö Sirpa 
Kurkelan.

Käsittely

Konsernijaosto päätti käsitellä sosiaali- ja terveystoimen apulaiskau-
punginjohtajan toisen esityksen (Stj/2) kokouksen kahdeksantena asia-
na.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Kutsu Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan päihdehuollon kun-
tayhtymä

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi ker-
taa vuodessa. Yhtymäkokousedustajan valitsee jäsenkunnan kunnan-
hallitus joko kokouskohtaisesti tai päättämäkseen toimikaudeksi, jollei 
muusta menettelystä ole päätetty.

Kaupungin edustajana kuntayhtymän yhtymäkokouksissa on vuosina 
2015 - 2016 ollut sosiaali- ja terveysviraston psykiatria- ja päihdepalve-
lujen erityispalvelujen psykososiaalisen työn päällikkö Aila Ronkanen ja 
varalla psykiatria- ja päihdepalvelujen erityispalvelujen Tervalammen 
kuntoutuskeskuksen johtaja Pia Pulkkinen. Konsernijaosto muutti 
29.8.2016 aiempaa päätöstään 25.5.2015 § 89 virkavapaa- ja muitten 
muutosten vuoksi siten, että jäljellä olevaksi kaudeksi nimettiin psykiat-
rian ja päihdehuollon erityispalvelujen vs. päällikkö Sirpa Kurkela ja va-
ralle psykiatria- ja päihdepalvelujen erityispalvelujen ylihoitaja Leena 
Alho.

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että yhtymäkokousedustajaksi vuosil-
le 2017 - 2018 nimettäisiin psykiatria- ja päihdepalvelujen erityispalve-
lujen psykososiaalisen työn päällikkö Aila Ronkanen ja varalle psykiat-
rian ja päihdehuollon erityispalvelujen vs. päällikkö Sirpa Kurkela.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Kutsu Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan päihdehuollon kun-
tayhtymä

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto
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§ 94
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talousar-
vion 2018 valmistelun lähtökohdat

HEL 2017-004516 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin ja 
Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) talousarvion 2018 
valmistelun lähtökohdat.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Juha Jolkkonen ja Aki Lindén. 
Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Konsernijaosto päätti käsitellä sosiaali- ja terveystoimen apulaiskau-
punginjohtajan ensimmäisen esityksen (Stj/1) kokouksen yhdeksäntenä 
asiana.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

HUSin tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin jär-
jestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvamma-
huollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoitopiirille sää-
detyistä muista tehtävistä.

Kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymässä vuoden 2017 talous-
arviossa palvelujen ostot HUSilta on 534,8 milj. euroa (vuoden 2016 ta-
lousarviossa 519,7 milj. euroa).

HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén selostaa konsernijaoston kokoukses-
sa vuoden 2018 talousarvion valmistelun lähtökohtia. HUSin hallituksen 
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puheenjohtaja on Ulla-Marja Urho. Kokouksessa on läsnä myös sosi-
aali- ja terveysviraston toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 86, 87, 88, 90, 92 ja 94 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 89, 91 ja 93 §: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, 
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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.
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuomas Rantanen
puheenjohtaja

Mari Tammisto
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen Lasse Männistö

Osku Pajamäki Laura Rissanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 05.06.2017.


