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Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
puheenjohtaja

Hakola, Juha
Oskala, Hannu
Raatikainen, Mika
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sevander, Tomi
Urho, Ulla-Marja
Arhinmäki, Paavo varajäsen
Kivekäs, Otso varajäsen

Muut

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

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja

poissa: 115 §:n
Malinen, Matti talousarviopäällikkö

poissa: 117 §:n
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Harju, Mirva tiedottaja
Tammisto, Mari hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
113 - 119 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
113 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
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114 - 119 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Mari Tammisto hallintoasiantuntija
113 - 119 §:t
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§ Asia

113 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

114 Asia/2 Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

115 Asia/3 Eräiden tytäryhtiöiden hallituksiin valittavien henkilöiden nimeämistä 
koskevat osakkeenomistajan päätökset

116 Asia/4 Eräiden säätiöiden hallituksiin valittavien henkilöiden nimeäminen

117 Asia/5 Urheiluhallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen

118 Asia/6 Vuosaaren Urheilutalo Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsu-
minen

119 Asia/7 Vantaan Energia Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen
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§ 113
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Juha Hako-
lan ja Paavo Arhinmäen sekä varatarkastajiksi Hannu Oskalan ja Tomi 
Sevanderin.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohta-
jan ehdotuksesta valita pöytäkirjan tarkastajaksi Veronika Honkasalon 
sijasta Paavo Arhinmäen sekä varatarkastajaksi Jasmin Hamidin sijas-
ta Hannu Oskalan.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen lailli-
sesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Juha Ha-
kolan ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Jasmin Hamidin ja 
Tomi Sevanderin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 114
Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

HEL 2017-008646 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

 hyväksyä Helsingin kaupungin osalta Uudenmaan Sairaalapesula 
Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteenä olevan luonnoksen 
mukaisesti,

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa kaupungin puo-
lesta allekirjoittamaan osakassopimuksen sekä tekemään siihen tar-
vittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia, sekä

 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Uudenmaan Sairaalape-
sula Oy:n tulevissa ylimääräisissä ja/tai varsinaisissa yhtiökokouk-
sissa hyväksymään yhtiön omistuspohjan laajentamista koskevat 
päätösehdotukset, jotka ovat liitteenä olevan osakassopimuksen 
osakepääoman korotuksia koskevien määräysten mukaisia.

Samalla konsernijaosto päätti, että päätöksen täytäntöönpanon edelly-
tyksenä on, että Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n muut osakkeenomis-
tajat tekevät omalta osaltaan vastaavat päätökset uuden osakassopi-
muksen hyväksymisestä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Saate
2 Taustamuistio
3 Osakassopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
HUS Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
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hallitus
Carea Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Oulunkylän sairaskotisäätiö sr Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Espoon kaupunki, Hallintokes-
kus

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan Sairaalapesula Oy

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n toimialana on pesulatoiminta, tekstii-
lien huolto ja vuokraus. 

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakkeista noin 30 %. Yhtiön suurin 
omistaja on Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
(HUS), jonka omistusosuus on noin 61 %. Yhtiön muut omistajat ovat 
Espoon kaupunki, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen 
kuntayhtymä (Carea) sekä yhden osakkeen omistava kaupungin tytä-
ryhteisö Oulunkylän sairaskotisäätiö sr.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n Keravan tuotantoyksikkö on Suomen 
suurin terveydenhuoltoa palveleva tekstiilihuoltoyksikkö. Yhtiön koko 
tuotantomäärä on 8,5 miljoonaa kiloa vuodessa ja liikevaihto 19,0 mil-
joonaa euroa vuodessa. Henkilökuntaa on yhteensä noin 250 henkilöä.

Sidosyksikköasema ja omistuspohjan laajentaminen

Julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 15 §:n mukaan lakia ei 
sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään. 

Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja 
päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä. Lisäksi edellytyksenä on, 
että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden 
kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toi-
mipaikkoihinsa ja että yksikkö harjoittaa enintään viiden prosentin ja 
enintään 500 000 euron osuuden liiketoiminnastaan muiden tahojen 
kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. 
Sidosyksikössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pääomaa.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n voimassa olevan osakassopimuksen 
mukaan yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain mukaisena 
omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiö ei tarjoa palveluja yleisesti markki-
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noille vaan tuottaa palveluita muille kuin osakkailleen vain siinä määrin, 
että se säilyy niiden sidosyksikkönä.

Yhtiön omistajat ovat sitoutuneet käyttämään yhtiön pesulapalveluja 
vähintään vuoden 2018 loppuun siten, että yhtiön käytettävissä oleva 
kapasiteetti on mahdollisimman hyvin kokonaan käytetty.

HUS ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy ovat keväällä ja alkukesästä 
2017 käyneet neuvotteluja Järvenpään ja Keravan kaupunkien kanssa 
kaupunkien mahdollisesta tulosta yhtiön osakkaiksi. 

Uuden hankintalain mukaisesti ulkopuolista myyntiä tulee yhtiössä vä-
hentää. Osakaspohjan laajentamisella on tarkoitus varmistaa sidosyk-
sikköaseman ja volyymietujen säilyminen yhtiön omistajille myös jat-
kossa.

Järvenpään ja Keravan liittyminen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n 
omistajiksi on tarkoitus toteuttaa myöhemmin syksyllä 2017 koolle kut-
suttavassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettävällä maksullisel-
la suunnatulla osakeannilla. Osakkeiden merkintähinta on tarkoitus 
määritellä samoin periaattein kuin omistuspohjan edellisen laajentami-
sen yhteydessä HUS:n myydessä omia osakkeitaan Carealle vuonna 
2015. 

Yhtiötä koskeva voimassa oleva kaupunginhallituksen päättämä omis-
tajapoliittinen linjaus on 1 = Pidetään nykyisellään. Käsiteltävänä ole-
vassa järjestelyssä sekä Järvenpää että Kerava merkitsisivät viisi Uu-
denmaan Sairaalapesula Oy:n osaketta. Merkittävien osakkeiden pie-
nestä määrästä johtuen Järvenpään ja Keravan omistajiksi tulo ei käy-
tännössä vaikuta Helsingin omistusprosenttiin yhtiössä.

Osakassopimuksen muuttaminen

Suunniteltujen omistusjärjestelyjen myötä on tarve päivittää Uuden-
maan Sairaalapesula Oy:n osakasopimusta.

Yhtiön pääomistaja HUS ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n johto ovat 
valmistelleet osakassopimuksen päivittämistä. Osakassopimusluonnos 
on liitteenä. 

Keskeiset muutokset uudessa osakassopimuksessa ovat

 Oulunkylän sairaskotisäätiön ja muiden pienempien omistajien mää-
räysvallan käyttö määritellään sidosyksikköaseman selkiyttämiseksi;

 yhtiö järjestää vuosittain neuvoa antavan osakaskokouksen, jossa 
käsitellään yhtiön toimintaa ja palvelumalleja;
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 osakepääoman korotuksien osalta määritellään toimintamalli, jota 
osapuolet sitoutuvat noudattamaan mahdollisten uusien pienosak-
kaiden omistajiksi liittymisen toteuttamisessa.

Osakassopimuksen muutoksilla on tarkoitus osaltaan varautua siihen, 
että yhtiön omistuspohjaa voidaan laajentaa myöhemmin myös muilla 
uusilla pienosakkailla nykyistä joustavammin.

Lopuksi

Esittelijä toteaa, että kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista, että 
Uudenmaan Sairaalapesula Oy on sidosyksikköasemassa kaupunkiin 
nähden, ja että yhtiö pystyy tuottamaan palveluja omistajilleen mahdol-
lisimman kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. 

Voimassa oleva hankintalaki määrittelee sidosyksiköille erittäin tiukat 
rajat ulkopuolisen liikevaihdon osalta. Jotta yhtiön tuotantokapasiteetti 
pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti, on kaupungin 
kannalta tarkoituksenmukaista hyväksyä yhtiön omistuspohjan laajen-
taminen uusilla pienosakkailla, ja hyväksyä siihen liittyen osakassopi-
mukseen esitetyt muutokset. 

Asia on valmisteltu kaupunginkanslian sekä sosiaali- ja terveystoimia-
lan yhteistyönä.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni-
jaosto päättää muun muassa osakassopimuksen ja muiden vastaavien 
asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Saate
2 Taustamuistio
3 Osakassopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
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HUS Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Carea Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Oulunkylän sairaskotisäätiö sr Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Espoon kaupunki, Hallintokes-
kus

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto
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§ 115
Eräiden tytäryhtiöiden hallituksiin valittavien henkilöiden nimeämis-
tä koskevat osakkeenomistajan päätökset

HEL 2017-007539 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitä-
mättä Helsingin Leijona Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Hel-
singin Leijona Oy:n hallituksen kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi seuraavat vaihdokset:

 Heikki Karu erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen puheenjohtajak-
si valitaan Elina Moisio (Vihr.),

 Sallamaari Muhonen erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen varapu-
heenjohtajaksi valitaan Heta Välimäki (SDP),

 Sirkka-Liisa Vehviläinen erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jä-
seneksi valitaan Raine Luomanen (Kok.),

 Erik Johansson erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi 
valitaan Henrik Nyholm (Vas.), ja

 Mikko Strahlendorff erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäsenek-
si valitaan Paul Taimitarha (RKP).

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalve-
lut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan 
osakkeenomistajan päätöksen.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitä-
mättä Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n osakkeenomistajan päätök-
sen, jolla Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n hallituksen kokoonpanoon 
tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat vaihdokset:

 Anna Mäenpää erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen puheenjoh-
tajaksi valitaan Jaana Aaltonen (SDP),

 Topi Turunen erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi vali-
taan Petri Roininen (Kok.),
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 Jarmo Keto erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi vali-
taan Sole Molander (Kesk.),

 Justus Mollberg erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi 
valitaan Patrizio Lainá (Vas.),

 Maria Pekkala erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi va-
litaan Suvi-Maria Junni (Vihr.), ja

 Vesa Peipinen erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi va-
litaan Ari Laamanen (Vihr.).

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalve-
lut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan 
osakkeenomistajan päätöksen.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitä-
mättä Palmia Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Palmia Oy:n 
hallituksen kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seu-
raavat vaihdokset:

 Martta October erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen varapuheen-
johtajaksi valitaan Valtteri Aaltonen (SDP),

 Tuomas Nurmela erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi 
valitaan Ahmed Esse (Vas.), ja

 Mikko Kärkkäinen erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi 
valitaan Pauliina Saares (Vihr.). 

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalve-
lut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan 
osakkeenomistajan päätöksen.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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A Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

B Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

C Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Leijona Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Palmia Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

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 erotetaan ja sen jälkeen 
heidän tilalleen valitaan uudet hallituksen jäsenet.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat 
voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle 
kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja al-
lekirjoitettava. 

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni-
jaosto päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämises-
tä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyk-
sessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen 
asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden ni-
meämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Helsingin Leijona Oy
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Yhtiön toimialana on Helsingin kaupungin 1. kaupunginosan (Kruunun-
haka) korttelissa nro 4, nro 30 ja nro 31 sekä 2. kaupunginosan (Kluuvi) 
korttelissa nro 32 olevien kaupungin omistamien kiinteistöjen ja niiden 
ympäristön toiminnallinen ja muu kehittäminen. Toimintaansa varten 
yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, rakennuksia ja muita tiloja sekä 
omistaa arvopapereita, osakkeita ja yhtiöosuuksia. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän var-
sinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Kaupunki omistaa kaikki yhtiön osakkeet.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Yhtiön toimialana on hankkia omistukseensa Helsingin kaupungissa si-
jaitsevien asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita sekä vuokrata 
mainittujen osakkeiden omistusoikeuden perusteella hallitsemiaan 
asuntoja Helsingin kaupungille sen toimesta edelleen vuokrattaviksi tai 
kaupungin tai sellaisten yhteisöjen, joissa Helsingin kaupunki on osak-
kaana, henkilökunnan palvelussuhdeasuntoina käytettäviksi, tai muille 
asunnontarvitsijoille asunnoiksi Helsingin kaupunginhallituksen yhtiön 
asunnoille vahvistamia asukasvalintaperusteita noudattaen. Yhtiö ei 
harjoita kiinteistönvälitystä eikä arvopaperikauppaa. Yhtiö ei omista 
asuntojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ja yksinomaan asumis-
käyttöön varattujen kiinteistöjen lisäksi muuta kuin toimintansa kannalta 
välttämätöntä omaisuutta. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittaa ei-
kä se jaa omistajilleen osinkoa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsi-
naista jäsentä ja enintään sama määrä varajäseniä. Hallituksen jäsen-
ten toimikausi on kaksi vuotta.

Kaupunki omistaa kaikki yhtiön osakkeet.

Palmia Oy

Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- 
ja turvapalvelutoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita 
osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata 
niitä. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. 
Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Kaupunki omistaa kaikki yhtiön osakkeet.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2017 11 (25)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/3
28.08.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

A Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

B Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

C Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Leijona Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Palmia Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto
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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
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§ 117
Urheiluhallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen

HEL 2017-004701 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Matti Malinen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle yksi-
mielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää vaatia Urheiluhallit Oy:n 
ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista käsittelemään Helsingin 
kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten osittaista vaihtamista.

Lisäksi konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedusta-
jaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituk-
sen kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat 
vaihdokset:

 Petri Ijäs erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan 
Heimo Laaksonen (Kok.), 

 Suzan Ikävalko erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi 
valitaan ___________________ (Vihr.), 

 Anne Luukkonen erotetaan ja hänen tilalleen Juha Hakolan henkilö-
kohtaiseksi varajäseneksi valitaan Kirsi Sharma (Kok.),

 Sanna-Mari Oranen erotetaan ja hänen tilalleen Heimo Laaksosen 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Jonna Temonen (Kok.), ja
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 Anu Korppi erotetaan ja hänen tilalleen Otto Lehtipuun henkilökoh-
taiseksi varajäseneksi valitaan Anni Pasanen (Vihr.).

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 kaupungin nimeämiä luottamushenkilötaustaisia jäseniä kos-
kevien muutosten toteuttaminen edellyttää, että vanhat hallituksen jä-
senet ensin erotetaan ja sen jälkeen heidän tilalleen valitaan uudet hal-
lituksen jäsenet. Muutosten tekemiseksi yhtiön hallituksen kokoonpa-
noon on tarpeen kutsua koolle Urheiluhallit Oy:n ylimääräinen yhtiöko-
kous.

Osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pi-
dettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 
kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista 
osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. 
Kokouskutsu on toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen saa-
pumisesta.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni-
jaosto päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen 
tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi. Lisäksi konsernijaosto 
päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja sää-
tiöiden toimielimiin.

Urheiluhallit Oy

Urheiluhallit Oy:n toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja 
sekä niihin liittyviä aputiloja, ja toimia sellaisena yleishyödyllisenä lai-
toksena, joka järjestää näiden tilojen käytön edelleen eri yhteisöille ku-
ten urheilujärjestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kan-
salaisille taloudellista etua tavoittelematta. Yhtiö ei jaa osinkoa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja viisi henkilökoh-
taista varajäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi on 
kaksi vuotta. Hallitus on valittu edellisen kerran keväällä 2016.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51,3 %.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Urheiluhallit Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
Oikeuspalvelut
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§ 118
Vuosaaren Urheilutalo Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 
kutsuminen

HEL 2017-003782 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti vaatia Vuosaaren Urheiluta-
lo Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista käsittelemään 
Helsingin kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten osittaista vaihta-
mista.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa 
ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen 
kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat vaih-
dokset:

 Eija Loukoila erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi vali-
taan Mirka Vainikka (SDP), 

 Pekka Tiusanen erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi 
valitaan Tuuli Kamppila (FP), ja 

 Matti Silvonen erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi vali-
taan Jari Kinnunen (SDP). 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuosaaren Urheilutalo Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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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 kaupungin nimeämiä luottamushenkilötaustaisia jäseniä kos-
kevien muutosten toteuttaminen edellyttää, että vanhat hallituksen jä-
senet ensin erotetaan ja sen jälkeen heidän tilalleen valitaan uudet hal-
lituksen jäsenet. Muutosten tekemiseksi yhtiön hallituksen kokoonpa-
noon on tarpeen kutsua koolle Vuosaaren Urheilutalo Oy:n ylimääräi-
nen yhtiökokous.

Osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pi-
dettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 
kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista 
osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. 
Kokouskutsu on toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen saa-
pumisesta. 

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni-
jaosto päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen 
tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi. Lisäksi konsernijaosto 
päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja sää-
tiöiden toimielimiin.

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toimiala on liikuntatilojen ja niihin liittyvien 
aputilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen 
ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödylli-
siin tarkoituksiin. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osak-
keita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata nii-
tä. Yhtiö toimii yleishyödyllisenä yhteisönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole 
tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voit-
to on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yksitoista varsi-
naista jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi on kak-
si vuotta. Hallitus on valittu edellisen kerran keväällä 2017.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 89,2 %.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuosaaren Urheilutalo Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
Oikeuspalvelut
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§ 119
Vantaan Energia Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumi-
nen

HEL 2017-003759 T 00 01 05

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu 
asiasta oli julistettu päättyneeksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi ehdotuksen peruuttami-
sen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 113, 117 ja 119 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 114, 115 (A), 115 (B), 115 (C), 116 ja 118 §: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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Mari Tammisto
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Juha Hakola Tomi Sevander

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 12.09.2017.


