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§ 116
Eräiden säätiöiden hallituksiin valittavien henkilöiden nimeäminen

HEL 2017-007540 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

 nimetä liitteessä 1 mainittuihin säätiöihin liitteessä mainittujen ny-
kyisten eroavien hallituksen jäsenten tilalle liitteen mukaiset uudet 
jäsenet sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi sekä 

 kehottaa nykyisiä kaupungin nimeämiä jäseniä kyseisten säätiöiden 
hallituksissa toimimaan niin, että liitteen 1 mukaiset muutokset sää-
tiöiden hallituksiin pannaan täytäntöön Helsingin teatterisäätiön sr:n 
osalta seuraavan toimikauden alusta lukien ja muiden säätiöiden 
osalta viivytyksettä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Hallituksiin nimettävät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Seniorisäätiö sr Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Liite 1

Helsingin teatterisäätiö sr Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1

Helsinki-viikon säätiö sr Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1

Jääkenttäsäätiö sr Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
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Liite 1
UMO-säätiö sr Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Syksystä 2016 keväälle 2017 siirrettyjen kuntavaalien vuoksi konserni-
jaosto linjasi 13.3.2017, § 32, että osassa tytäryhteisöjä ja -säätiöitä (16 
kpl) tehdään hallitusten kokoonpanoihin kaupungin nimeämien luotta-
mushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulok-
seen perustuvat muutokset viimeistään alkusyksyllä 2017.  

Teknisesti hallituksen jäseniä koskevien muutosten toteuttaminen edel-
lyttää, että vanhat hallituksen jäsenet ensin eroavat ja välittömästi sen 
jälkeen heidän tilalleen valitut uudet hallituksen jäsenet aloittavat toimi-
kautensa hallituksessa.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni-
jaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen 
ja säätiöiden toimielimiin.

Esitykset alla mainittujen säätiöiden hallituksiin kuntavaalien jälkeen 
valittaviksi henkilöiksi ovat liitteessä 1.

Helsingin Seniorisäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on tukea vanhusten asemaa Helsingissä. Erityi-
sestä syystä voidaan säätiön koteihin ottaa hoidettavaksi henkilö, joka 
muusta syystä kuin ikänsä vuoksi on säätiön tarjoaman avun ja huolen-
pidon tarpeessa. 

Säätiön sääntöjen mukaan Helsinki nimeää säätiön hallitukseen viisi 
varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi 
vuotta.

Helsingin teatterisäätiö sr

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

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä, jotka Helsingin kaupunki valit-
see. Vähintään yhden jäsenistä tulee olla äidinkieleltään ruotsinkieli-
nen. Edellä mainittujen jäsenten lisäksi Helsingin Kaupunginteatterin 
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Näyttelijäyhdistys valitsee säätiön hallitukseen kaksi, Kaupunginteatte-
rin ohjaajat ja dramaturgit yhden, Kaupunginteatterin tanssijat yhden 
sekä Kaupunginteatterin teknilliset yhden neuvottelevan jäsenen, joilla 
on hallituksen kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa. 

Hallituksen toimikausi on uusien sääntöjen mukaan neljä kalenterivuot-
ta. Säätiön nykyinen hallitus jatkaa vuoden 2017 loppuun asti.

Helsinki-viikon säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen ko-
timaiselle ja ulkomaiselle yleisölle.

Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikau-
si on kaksi vuotta.

Jääkenttäsäätiö sr

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

Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Kau-
punki nimeää puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä, joista yksi edus-
taa kaupungin liikuntahallintoa. Sääntöjen mukaan hallituksen toimikau-
si on kaksi vuotta.

UMO-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnetuksi teke-
minen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle sekä orkesteritoiminnan ke-
hittäminen ja edistäminen. 

Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Sääntöjen 
mukaan kaupunki valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan, varapu-
heenjohtajan ja jäsenet.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Hallituksiin nimettävät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Seniorisäätiö sr Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Liite 1

Helsingin teatterisäätiö sr Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1

Helsinki-viikon säätiö sr Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1

Jääkenttäsäätiö sr Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1

UMO-säätiö sr Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto


