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Kokousaika 05.03.2018 17:00 - 17:51

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Hamid, Jasmin varapuheenjohtaja
Hakola, Juha
Honkasalo, Veronika
Oskala, Hannu
Raatikainen, Mika
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sevander, Tomi
Urho, Ulla-Marja

Muut

Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poistui 17:24

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Rokkila, Nina Palmia Oy:n toimitusjohtaja

asiantuntija
saapui 17:18, poistui 17:50, läsnä: 
osa 23 §:ää

Saarinen, Leena Palmia Oy:n hallituksen puheenjoh-
taja
asiantuntija
saapui 17:18, poistui 17:50, läsnä: 
osa 23 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
15 - 23 §:t
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Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
15 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
16 - 23 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
15 - 23 §:t
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§ Asia

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

16 Asia/4 Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta

16 Asia/4 Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund r.f.:s för-
bundsmöte

17 Asia/5 Kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset 
palkkioperusteet

18 Asia/6 Tytäryhteisöjen ja -säätiöiden yhtiö- ja vuosikokoukset keväällä 2018

19 Asia/7 Osakkuus- ym. yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokoukset ke-
väällä 2018

20 Asia/8 Helen-konsernin varsinaiset yhtiökokoukset vuonna 2018

21 Asia/9 Helsingin Satama -konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2018

22 Asia/3 Tytäryhtiöiden malliyhtiöjärjestysten ja tytärsäätiöiden mallisääntöjen 
hyväksyminen

23 Asia/2 Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus
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§ 15
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 Jasmin Ha-
midin ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Hannu Oskalan ja Ul-
la-Marja Urhon.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 16
Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien va-
linta

HEL 2018-000769 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Helsingin kaupungin 
edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens Landskapsförbund r.f.:n vuo-
den 2018 varsinaiseen liittokokoukseen seuraavat henkilöt:

 Edustaja Henkilökohtainen varajäsen
1. Elisabeth Helander Mikko Vesa
2. Thomas Micklin Anders Björklöf
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

Esittelijän perustelut
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Sydkustens landskapsförbund r.f. pyytää jäsenkuntia nimeämään edus-
tajat ja varaedustajat Espoossa 19.4.2018 pidettävään liittokokouk-
seen. Kutsu yhtymäkokoukseen on asian liitteenä.

Jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa 
tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 
edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Sydkustens landskapsförbund r.f., kokouskutsu 19.4.2018, Internet -
versio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Sydkustens landskapsförbund 
r.f.

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
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§ 16
Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund r.f.:s för-
bundsmöte

HEL 2018-000769 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhällligt bordlägga ärendet 
på förslag av ordföranden.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Beslutsförslag

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar utse följande personer till re-
presentanter och ersättare för Helsingfors stad vid Sydkustens land-
skapsförbund r.f:s ordinarie förbundsmöte 2018:

 Representant Personlig ersättare
1. Elisabeth Helander Mikko Vesa
2. Thomas Micklin Anders Björklöf
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
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Föredragandens motiveringar

Sydkustens landskapsförbund r.f. ber medlemskommunerna att utse si-
na representanter och ersättare till förbundsmötet i Esbo 19.4.2018. 
Kallelsen till förbundsmötet finns som bilaga till ärendet.

Medlemskommunerna utser en ordinarie representant för varje påbörjat 
tusental svenskspråkiga invånare, totalt dock högst 10 representanter 
och lika många personliga ersättare.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Sydkustens landskapsförbund r.f., kokouskutsu 19.4.2018, Internet -
versio

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Omprövning, stadsstyrelsen
Sydkustens landskapsförbund 
r.f.

Omprövning, stadsstyrelsen
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§ 17
Kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset 
palkkioperusteet

HEL 2017-007542 T 00 01 06

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallituk-
selle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää 

A

hyväksyä kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten 
yleiset palkkioperusteet siten, että kaupungin tytäryhteisöt ja -säätiöt 
jaetaan liitteen 1 mukaisesti neljään eri ryhmään perustuen kunkin yh-
teisön tai säätiön osalta hallitustyön vaativuuteen, jota arvioidaan toi-
minnan luonteen ja laajuuden, liikevaihdon ja taseen loppusumman, 
henkilöstön määrän sekä muihin asiaan liittyvien näkökohtien kuten yh-
teisön strategisen merkityksen perusteella,

B

eri ryhmiin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallituksille makset-
tavien palkkioiden perusteista liitteen 2 mukaisesti, 

C

että näitä palkkioperusteita noudatetaan tytäryhteisöissä ja -säätiöissä 
siitä lähtien, kun kussakin yhteisössä tai -säätiössä seuraavan kerran 
säännönmukaisesti päätetään hallituksen palkkioista. Palkkioperusteita 
ei kuitenkaan noudateta, jos osakassopimuksessa tai vastaavassa on 
sovittu palkkioista erikseen,

D

todeta, että tällä päätöksellä ei muuteta aiemmin erikseen päätettyjä 
yleisistä perusteista poikkeavia yksittäisten tytäryhteisöjen tai -säätiöi-
den hallituspalkkioiden perusteita.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että liitteeseen 1 tehdään säätiöitä 
koskeviin lukuihin teknisiä korjauksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Tytäryhteisöt ryhmittäin, 5.3.2018
2 Hallituspalkkiot ryhmittäin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää kaupunginhallituk-
selle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää 

A

hyväksyä kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten 
yleiset palkkioperusteet siten, että kaupungin tytäryhteisöt ja -säätiöt 
jaetaan liitteen 1 mukaisesti neljään eri ryhmään perustuen kunkin yh-
teisön tai säätiön osalta hallitustyön vaativuuteen, jota arvioidaan toi-
minnan luonteen ja laajuuden, liikevaihdon ja taseen loppusumman, 
henkilöstön määrän sekä muihin asiaan liittyvien näkökohtien kuten yh-
teisön strategisen merkityksen perusteella,

B

eri ryhmiin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallituksille makset-
tavien palkkioiden perusteista liitteen 2 mukaisesti, 

C

että näitä palkkioperusteita noudatetaan tytäryhteisöissä ja -säätiöissä 
siitä lähtien, kun kussakin yhteisössä tai -säätiössä seuraavan kerran 
säännönmukaisesti päätetään hallituksen palkkioista. Palkkioperusteita 
ei kuitenkaan noudateta, jos osakassopimuksessa tai vastaavassa on 
sovittu palkkioista erikseen,

D

todeta, että tällä päätöksellä ei muuteta aiemmin erikseen päätettyjä 
yleisistä perusteista poikkeavia yksittäisten tytäryhteisöjen tai -säätiöi-
den hallituspalkkioiden perusteita.
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Esittelijän perustelut

Tausta

Kaupunginhallitus päätti 13.9.2004, § 1119 Helsinki-konserniin kuulu-
vien tytäryhtiöiden ja -säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Pää-
töksen perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka 
perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, § 109 hyväksymään Helsingin 
kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön. Päätöksen mukaan 
kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaos-
ton puheenjohtajan kokouspalkkio. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle 
maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n 
kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Luottamus-
henkilöiden palkkiosäännön mukaisia palkkiomääriä on tarkistettu val-
tuustokausittain. 

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2016, § 291 hallintosäännöstä, jonka 
31 luvussa määrätään luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien 
perusteista. Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää ta-
loudellisten etuuksien perusteiden lisäksi palkkioiden ja korvausten 
suuruudesta ja rajoituksista. Hallintosäännön määräykset on tarpeen 
ottaa huomioon tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten palk-
kioperusteiden tarkistamisessa. Lisäksi luottamushenkilöiden palkkio-
säännön voimassaolo lakkasi hallintosäännön tullessa voimaan 
1.6.2017, eikä nykyinen viittaus tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitus-
palkkioihin liittyen ole enää mahdollinen.

Kaupunginvaltuusto päätti 17.5.2017 luottamushenkilöiden taloudelli-
sista etuuksista 1.6.2017 lukien. Luottamushenkilöiden kokouspalkkioi-
hin tehtiin 8,5 %:n korotus tehtävien muuttuessa johtamisjärjestelmän 
myötä.

Tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten puheenjohtajien vuosipalkkio 
on tällä hetkellä 1.6.2017 edeltävien päätösten mukaisesti 2 185 euroa 
ja puheenjohtajan sekä jäsenten kokouspalkkio 200 euroa per kokous, 
ellei yksittäistapauksessa ole päätetty taikka osakassopimuksessa tai 
vastaavassa ole sovittu toisin.

Uudet palkkioperusteet

Kaupunkikonsernin yhteisöjen toiminnan tarkoituksessa, laajuudessa ja 
volyymissä, henkilöstön määrässä, kilpailuasetelmassa yms. ja siten 
myös niiden hallitustyön vaativuudessa on merkittäviä eroja. Konser-
niohjauksen näkökulmasta on perusteltua kehittää ja ottaa käyttöön eri-
laisia toimintamalleja tytäryhteisöjen ja -säätiöiden ohjauksessa. Täysin 
yhdenmukaiset menettelyt konserniohjauksessa eivät palvele riittävän 
hyvin kaupunkikonsernin kokonaisohjauksen tarpeita, kaupunkikonser-
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nin kokonaisedun toteutumisen varmistamista eivätkä omistaja-arvon 
pitkäjänteisen kasvun tukemista. 

Voimassa olevassa konserniohjeessa on todettu, että omistajaohjauk-
sessa voidaan soveltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markki-
naehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. 
Edelleen konserniohjeessa todetaan, että strategisesti tai muuten mer-
kittävimmissä markkinaehtoisesti toimivissa tytäryhteisöissä voidaan 
poiketa kaupunkikonsernin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön pe-
rustuvista hallituspalkkioista. Mikäli luottamushenkilöiden palkkiosään-
töön perustuvista hallituspalkkioista poiketaan, määritellään palkkiot yh-
teisön toiminnan laatuun ja laajuuteen sekä hallituksen tehtävien vaati-
vuuteen pohjautuvan arvion perusteella niin, että tytäryhteisölle voi-
daan valita kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta paras mahdolli-
nen hallitus.

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi kaupungin tytäryhteisö-
jen ja -säätiöiden hallitusten kokouspalkkiot ja puheenjohtajien vuosi-
palkkiot on tarkoituksenmukaista määritellä siten, että niissä voidaan 
aiemmasta käytännöstä poiketen ottaa huomioon yhteisöjen erilainen 
rooli ja merkitys kaupunkikonsernissa. 

Tytäryhteisöt ja -säätiöt jaetaan neljään eri ryhmään perustuen kunkin 
yhteisön tai säätiön osalta hallitustyön arvioituun vaativuuteen. Arviointi 
perustuu toiminnan tarkoitukseen, luonteeseen ja laajuuteen, liikevaih-
toon ja taseen loppusummaan, henkilöstön määrään sekä muihin asi-
aan liittyviin näkökohtiin kuten yhteisön strategiseen merkitykseen kau-
pungille.

Konserniyhteisöjen heterogeenisyyden kannalta palkkioiden erottami-
nen vain markkinaehtoisten ja muiden tytäryhteisöjen välillä olisi liian 
suppea ryhmittely. Jakaminen neljään ryhmään antaa paremmat mah-
dollisuudet ottaa huomioon yhteisöjen välisiä eroja hallitustehtävien 
edellyttämässä erityisasiantuntemuksessa sekä sitoutumisessa. Yhtei-
sökohtainen jaottelu on kuvattu liitteessä 1.

Liitteessä 2 on määritelty neljään eri ryhmään kuuluvissa tytäryhteisöis-
sä ja -säätiöissä maksettavien hallitusten kokous- ja vuosipalkkioiden 
perusteet. Palkkioperusteissa on edelleen ryhmää A lukuun ottamatta 
säilytetty yhteys kaupungin luottamustehtäväpalkkioihin, jolloin ne tule-
vat tarkistetuiksi säännöllisesti. 

Ryhmän A osalta palkkioita koskevista esityksistä päätettäisiin yhtiöille 
perustetun nimitystoimikunnan esityksen pohjalta tai muuten erillisellä 
päätöksellä. Tällä hetkellä nimitystoimikunnat on perustettu Helen 
Oy:öön ja Helsingin Satama Oy:öön. Palmia Oy:n osalta kaupunginhal-
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litus päätti yleisistä palkkioperusteista poikkeamisesta 16.3.2015, § 
275.

Ryhmä B:n osalta hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin sama vuo-
sipalkkio kuin konsernijaoston varapuheenjohtajalle, tällä hetkellä 3 570 
euroa, ja kaikille hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkiona sa-
ma palkkio kuin kaupunginvaltuuston jäsenille eli tällä hetkellä 385 eu-
roa per kokous. Vuosipalkkion osalta korotus olisi nykyiseen verrattuna 
noin 63 % ja kokouspalkkion osalta 92,5 %.

Ryhmä C:n osalta hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio olisi sama 
kuin hallintosäännössä määrätyn muun toimielimen varapuheenjohta-
jan vuosipalkkio, joka on tällä hetkellä 2 240 euroa. Hallituksen kokous-
palkkio olisi sama kuin konsernijaoston puheenjohtajalla eli 225 euroa 
per kokous. Vuosipalkkion osalta korotus olisi nykyiseen verrattuna 2,5 
% ja kokouspalkkion osalta 12,5 %.

Ryhmä D:n osalta hallituksen puheenjohtajille ei maksettaisi vuosipalk-
kiota. Sen sijaan puheenjohtajan kokouspalkkio olisi sama kuin kau-
punginhallituksen jäsenellä (320 euroa) ja jäsenillä sama kuin konserni-
jaoston puheenjohtajalla (225 euroa). Hallituksen puheen-johtajan osal-
ta kokouspalkkion korotus olisi 60 % ja hallituksen jäsenten osalta 12,5 
%.

Valtaosa tytäryhteisöistä ja -säätiöistä kuuluisi palkkioryhmään C, jonka 
palkkioperusteet vastaavat pitkälti nykytilannetta. Ryhmään B ja ryh-
mään D, joissa muutokset nykytilaan olisivat isoimmat, kuuluvien tytä-
ryhteisöjen ja -säätiöiden joukko olisi hyvin rajallinen. Ryhmän A osalta 
ei tapahdu muutosta voimassaolevaan toimintatapaan.

Kunkin tytäryhteisön ja -säätiön kuulumisesta tiettyyn palkkioryhmään 
on tarkoituksenmukaista päättää jatkossa konserniohjeen mukaisissa 
tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa, joista päättää kaupungin-
hallitus. Yhteisöjen/säätiöiden sijoittumista eri ryhmiin tulee tarkastella 
säännöllisesti, koska niiden toiminnan luonne ja laajuus voi vaihdella 
esimerkiksi suurien investointihankkeiden alkamisen tai päättymisen 
myötä. Hallituspalkkioita voi olla ajoittain tarpeen korottaa tai alentaa 
siirtämällä yhteisö tai säätiö palkkioryhmästä toiseen.

Kaupunkikonserniin kuuluu tytäryhteisöjä, jotka liittyvät toiminnallisesti 
tai muuten olennaisella tavalla yhteen muodostaen käytännössä yhden 
yhteisen kokonaisuuden, ja joilla on osittain tai kokonaan samoista 
henkilöistä koostuvat hallitukset. Tällaisten yhteisöjen hallituksen ko-
koukset on tarkoituksenmukaista pitää jatkossakin mahdollisuuksien 
mukaan peräkkäin, ja maksaa kyseisten kokousten osalta hallituksen 
jäsenille yksi ko. yhteisöjen kesken jaettava kokouspalkkio vaikka he 
muodollisesti olisivatkin läsnä useamman eri yhteisön hallituksen ko-
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kouksessa. Jos kaupunkikonserniin kuuluvat säätiöt muodostavat vas-
taavia kokonaisuuksia, noudatetaan niiden osalta samaa periaatetta. 

Niiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden osalta, joissa on osakassopimuk-
sessa tai vastaavassa sovittu erikseen hallituspalkkioista, noudatetaan 
sovittuja palkkioita jatkossakin.

Tytäryhteisöjen ja -säätiöiden palkkioperusteita voidaan hyödyntää so-
veltuvin osin osakkuus- ja muiden yhteisöjen palkkioita käsiteltäessä. 
Jos palkkioista ei ole erikseen sovittu tai määrätty, kaupungin kokouse-
dustaja voi esittää hallituspalkkioita, jotka ovat linjassa tytäryhteisöjen 
palkkioperusteiden kanssa.

Hallituspalkkiot muissa suurissa kaupunkikonserneissa

Hallituspalkkiota koskevien periaatteiden päivittämisessä on hyödyn-
netty vertailutietona Espoon, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien 
palkkiolinjauksia.

Espoon kaupunki

Espoon kaupunkikonsernissa tytäryhtiöt on jaettu hallituspalkkioita var-
ten kolmeen ryhmään. 

Ryhmässä 1 maksetaan hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiota, jo-
ka on samansuuruinen kuin valtuuston puheenjohtajalle maksettava 
vuosipalkkio (8 500,-). Hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 
vuosipalkkiona puolet puheenjohtajan palkkiosta (4 250,-). Lisäksi halli-
tuksen puheenjohtajalle maksetaan sama kokouspalkkio kuin valtuus-
ton puheenjohtajalle (380,-) ja muille hallituksen jäsenille sama kokous-
palkkio kuin valtuuston jäsenille (320,-).

Ryhmän 2 osalta Espoon kaupunkikonsernissa maksetaan hallituksen 
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle vuosipalkkiota, joka on enin-
tään puolet ryhmän 1 palkkioista. Kokouspalkkiona puheenjohtajalle 
maksetaan puolet valtuuston puheenjohtajan kokous-palkkiosta (190,-) 
ja muille hallituksen jäsenille puolet valtuuston jäsenen kokouspalkkios-
ta (160,-).

Ryhmään 3 kuuluu pieniä kiinteistöosakeyhtiöitä, joiden toiminta keskit-
tyy rakentamiseen ja sen rahoitusratkaisuihin. Ryhmän 3 osalta ei mak-
seta vuosipalkkioita. Kokouspalkkiot ovat enintään ¾ ryhmän 2 palk-
kioista.

Tampereen kaupunki
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Tampereen kaupunkikonsernissa kaikille tytäryhteisöjen hallitusten jä-
senille maksetaan vastaavat kokouspalkkiot kuin kaupunginhallituksen 
jäsenille, 1.6.2017 lukien 220 euroa per kokous. 

Vuosipalkkioiden osalta Tampereen kaupunkikonsernissa on jaettu ty-
täryhtiöt neljään eri ryhmään. Ryhmässä 1 hallituksen puheenjohtajalle 
maksetaan 8 000 euron vuosipalkkio ja hallituksen jäsenille 4 000 eu-
ron vuosipalkkio. Ryhmässä 2 vuosipalkkio on puheenjohtajalla 6 000 
euroa ja jäsenillä 3 000 euroa, ryhmässä 3 puheenjohtajan vuosipalk-
kio on 5 000 euroa ja jäsenen 2 500 euroa. Ryhmään 4 kuuluvissa yh-
tiöissä ei makseta vuosipalkkiota lainkaan.

Turun kaupunki

Turun kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen voimassaolevat palkkiosään-
nöt ovat vuodelta 2013. Palkkiosäännöissä Turun kaupungin tytäryhtei-
söt jaetaan neljään palkkioluokkaan. Palkkioiden määrittelyssä on otet-
tu huomioon lauta- ja johtokuntien puheenjohtajille palkkiosäännössä 
määrätyt palkkiot. 

Ensimmäisessä palkkioluokassa maksetaan vuosipalkkiota hallituksen 
puheenjohtajalle 5 500 euroa ja varapuheenjohtajalle 2 250 euroa. Pu-
heenjohtajan kokouspalkkio on 330 euroa per kokous ja jäsenten 165 
euroa per kokous. 

Toisessa palkkioluokassa hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuo-
sipalkkiota 4 000 euroa ja varapuheenjohtajalle 1 650 euroa. Kokous-
palkkio on puheenjohtajalla 260 euroa per kokous ja jäsenillä 130 eu-
roa per kokous. 

Kolmannessa palkkioluokassa maksetaan vuosipalkkiota hallituksen 
puheenjohtajalle 2 000 euroa ja varapuheenjohtajalle 800 euroa. Pu-
heenjohtajan kokouspalkkio on 260 euroa per kokous ja jäsenten 130 
euroa per kokous. 

Neljännessä palkkioluokassa noudatetaan samoja kokouspalkkioita 
kuin kolmannessa palkkioluokassa, mutta vuosipalkkiota ei makseta 
puheenjohtajalle eikä varapuheenjohtajalle.

Vantaan kaupunki

Vantaan kaupunkikonsernissa tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohta-
jat rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen jäseniin 
yleisjaoston päättämässä laajuudessa. 

Käytännössä kokouspalkkiot ovat olleet samansuuruiset kuin kaupun-
ginhallituksen kokouspalkkiot, puheenjohtaja 290 euroa per kokous ja 
jäsenet 240 euroa per kokous. Yksittäisten vähäisen toiminnan yhtiöi-
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den osalta kaupunginhallituksen yleisjaosto on päättänyt, että kokous-
palkkioita ei makseta. 

Vuosipalkkioita Vantaan kaupunkikonsernissa maksetaan vain suurim-
pien tytäryhtiöiden kuten Vantaan Energia Oy:n hallitusten puheenjoh-
tajalle ja varapuheenjohtajalle.

Palkkioperusteiden käyttöönotto

Uudet hallituksen kokous- ja vuosipalkkiot edellyttävät erillisiä päätök-
siä tytäryhteisöissä ja -säätiöissä. Ottaen huomioon kaupungin tytäryh-
teisöjen ja -säätiöiden suuri lukumäärä ja yhdenmukainen kohtelu, on 
tarkoituksenmukaista, että uusien palkkioperusteiden mukaiset palkkio-
päätökset tehdään keväästä 2018 lähtien varsinaisissa yhtiö-, vuosi- tai 
vastaavissa kokouksissa, eikä ylimääräisissä kokouksissa.

Jatkossa kaupungin ao. luottamushenkilöiden palkkioita koskevat mah-
dolliset muutokset on tarkoitus ottaa huomioon samanaikaisesti myös 
tytäryhteisöissä ja -säätiöissä. Tämä edellyttää palkkioita koskevien 
päätösten kirjaamista tytäryhteisöjen ja -säätiöiden yhtiö-, vuosi- tai 
muiden vastaavien kokousten pöytäkirjoihin asianmukaisella tavalla eli 
viittaamalla kaupungin voimassaoleviin luottamushenkilöiden palkkioi-
hin. Näin palkkiomuutokset voidaan saattaa jatkossa välittömästi voi-
maan ilman erillisiä yhtiö-, vuosi- tai vastaavien kokousten päätöksiä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Tytäryhteisöt ryhmittäin
2 Hallituspalkkiot ryhmittäin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2018 14 (86)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/6
05.03.2018

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

§ 18
Tytäryhteisöjen ja -säätiöiden yhtiö- ja vuosikokoukset keväällä 
2018

HEL 2018-001791 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa

1

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan liitteessä 1 mainittujen yh-
tiöiden vuoden 2018 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitus-
ten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 
mukaisesti. Poikkeuksena Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy, 
Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi, Kiinteistö Oy Helsingin 
Toimitilat, Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo, Kiinteistöosakeyhtiö 
Helsingin Tennispalatsi, Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Vuosaaren 
Urheilutalo Oy, joiden osalta yhtiökokousedustajaa kehotetaan toimi-
maan niin, että liitteen 1 mukaiset hallituksen jäsenet valitaan keväällä 
2018 uudelle kaksivuotiselle toimikaudelle, vaikka nykyinen toimikausi 
päättyisi vasta vuonna 2019.

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kaupungin tytäryhtiöiden 
vuoden 2018 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallituksen pu-
heenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimas-
sa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mu-
kaisesti, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin so-
vittu tai määrätty taikka muuten erikseen päätetty.

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kaupungin tytäryhtiöiden 
vuoden 2018 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että tilintarkastajalle 
ja/tai tilintarkastusyhteisölle päätetään suorittaa palkkiot kilpailutettujen 
tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilin-
tarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mu-
kaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

4
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kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kaupungin tytäryhtiöiden 
kevään 2018 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että yhtiöjärjestykset 
muutetaan soveltuvin osin vastaamaan kaupungin malliyhtiöjärjestystä.

5

kaupungin tytäryhtiöiden hallituksia ottamaan varsinaisen yhtiökokouk-
sen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen

 yhtiöjärjestyksen muuttamisesta vastaamaan kaupungin malliyhtiö-
järjestystä kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osaston kanssa sovi-
tuilta osiltaan,

 hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa ole-
via kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston 
päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mu-
kaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kau-
pungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja mui-
ta tavoitteita, ellei kyseisiä kirjauksia ole yhtiön yhtiöjärjestyksessä 
tai ellei hallitus esitä yhtiöjärjestyksen muuttamista vastaavalla ta-
valla varsinaiselle yhtiökokoukselle. 

6

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n, Kiinteistö Oy Helsingin 
Kalasataman Kympin, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen, Kiinteistö Oy 
Helsingin Ympäristötalon, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalat-
sin, Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n 
hallituksia ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin 
kaupungin esityksen hallituksen jäsenten valitsemisesta uudelle kaksi-
vuotiselle toimikaudelle, vaikka nykyinen toimikausi päättyisi vasta 
vuonna 2019. 

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksen jäsenet ja varajä-
senet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti. Poikkeuksena 
Helsingin Musiikkitalon säätiö sr, Helsingin Seniorisäätiö sr, Helsinki-
viikon säätiö sr ja Jääkenttäsäätiö sr, joiden osalta liitteen 1 mukaiset 
hallituksen jäsenet valitaan keväällä 2018 uudelle kaksivuotiselle toimi-
kaudelle, vaikka nykyinen toimikausi päättyisi vasta vuonna 2019.

2
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kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä liitteessä 1 mainittujen säätiöi-
den hallituksissa toimimaan niin, että 

 hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiot kulloin-
kin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkiope-
rusteiden mukaisesti, ellei säännöissä ole toisin määrätty tai muu-
toin toisin sovittu,

 tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kil-
pailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hy-
väksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväk-
syttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mu-
kaisesti,

 säätiön säännöt muutetaan vastaamaan kaupungin mallisääntöjä 
kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osaston kanssa sovituilta osil-
taan.

3

nykyisen toimikauden ollessa kesken erottaa Helsingin kaupungin 450-
vuotis-taiteilijatalosäätiön hallituksen nykyiset jäsenet ja nimetä liitteen 
1 mukaiset jäsenet heidän tilalleen säätiön uusien sääntöjen rekiste-
röinnistä lähtien.

C

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydäl-
le Oulunkylän sairaskotisäätiö sr:ää koskevilta osin.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta 
panna pöydälle Oulunkylän sairaskotisäätiö sr:ää koskevan osuuden ja 
hyväksyä esittelijän ehdotuksen muilta osin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Hallituksiin nimettävät
2 TA-tavoitteet 2018

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa

1

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan liitteessä 1 mainittujen yh-
tiöiden vuoden 2018 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitus-
ten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 
mukaisesti. Poikkeuksena Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy, 
Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi, Kiinteistö Oy Helsingin 
Toimitilat, Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo, Kiinteistöosakeyhtiö 
Helsingin Tennispalatsi, Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Vuosaaren 
Urheilutalo Oy, joiden osalta yhtiökokousedustajaa kehotetaan toimi-
maan niin, että liitteen 1 mukaiset hallituksen jäsenet valitaan keväällä 
2018 uudelle kaksivuotiselle toimikaudelle, vaikka nykyinen toimikausi 
päättyisi vasta vuonna 2019.

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kaupungin tytäryhtiöiden 
vuoden 2018 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallituksen pu-
heenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimas-
sa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mu-
kaisesti, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin so-
vittu tai määrätty taikka muuten erikseen päätetty.

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kaupungin tytäryhtiöiden 
vuoden 2018 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että tilintarkastajalle 
ja/tai tilintarkastusyhteisölle päätetään suorittaa palkkiot kilpailutettujen 
tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilin-
tarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mu-
kaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

4

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kaupungin tytäryhtiöiden 
kevään 2018 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että yhtiöjärjestykset 
muutetaan soveltuvin osin vastaamaan kaupungin malliyhtiöjärjestystä.

5
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kaupungin tytäryhtiöiden hallituksia ottamaan varsinaisen yhtiökokouk-
sen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen

 yhtiöjärjestyksen muuttamisesta vastaamaan kaupungin malliyhtiö-
järjestystä kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osaston kanssa sovi-
tuilta osiltaan,

 hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa ole-
via kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston 
päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mu-
kaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kau-
pungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja mui-
ta tavoitteita, ellei kyseisiä kirjauksia ole yhtiön yhtiöjärjestyksessä 
tai ellei hallitus esitä yhtiöjärjestyksen muuttamista vastaavalla ta-
valla varsinaiselle yhtiökokoukselle. 

6

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n, Kiinteistö Oy Helsingin 
Kalasataman Kympin, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen, Kiinteistö Oy 
Helsingin Ympäristötalon, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalat-
sin, Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n 
hallituksia ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin 
kaupungin esityksen hallituksen jäsenten valitsemisesta uudelle kaksi-
vuotiselle toimikaudelle, vaikka nykyinen toimikausi päättyisi vasta 
vuonna 2019. 

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

1

nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksen jäsenet ja varajä-
senet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti. Poikkeuksena 
Helsingin Musiikkitalon säätiö sr, Helsingin Seniorisäätiö sr, Helsinki-
viikon säätiö sr ja Jääkenttäsäätiö sr, joiden osalta liitteen 1 mukaiset 
hallituksen jäsenet valitaan keväällä 2018 uudelle kaksivuotiselle toimi-
kaudelle, vaikka nykyinen toimikausi päättyisi vasta vuonna 2019.

2

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä liitteessä 1 mainittujen säätiöi-
den hallituksissa toimimaan niin, että 

 hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiot kulloin-
kin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkiope-
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rusteiden mukaisesti, ellei säännöissä ole toisin määrätty tai muu-
toin toisin sovittu,

 tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kil-
pailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hy-
väksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväk-
syttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mu-
kaisesti,

 säätiön säännöt muutetaan vastaamaan kaupungin mallisääntöjä 
kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osaston kanssa sovituilta osil-
taan.

3

nykyisen toimikauden ollessa kesken erottaa Helsingin kaupungin 450-
vuotis-taiteilijatalosäätiön hallituksen nykyiset jäsenet ja nimetä liitteen 
1 mukaiset jäsenet heidän tilalleen säätiön uusien sääntöjen rekiste-
röinnistä lähtien.

Esittelijän perustelut

Konsernijaoston päätettäväksi on valmisteltu keskitetysti nimeämisesi-
tykset liitteen 1 mukaisesti kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisö-
jen ja -säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin liittyen. 

Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2018 (Kvsto 29.11.2017, 
407 §) on keskeisille tytäryhtiöille ja -säätiöille asetettu joko sitovia ja/tai 
muita tavoitteita. Tavoitteet on lueteltu liitteessä 2. Tytäryhteisöt ja -
säätiöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta konsernijaostolle laadit-
tavien yhteisöraporttien yhteydessä.

Hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta nimeää 
ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilin-
tarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta 
lautakunnan puheenjohtajalle. Tilintarkastajille ja/tai tilintarkastusyhtei-
söille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta 
tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen 
perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttä-
vän laskun mukaisesti. 

Kaupunkikonsernin uudet malliyhtiöjärjestykset ja -säännöt ovat kau-
punginhallituksen konsernijaoston käsittelyssä. Tytäryhteisöjen yhtiöjär-
jestyksiin ja tytärsäätiöiden sääntöihin tehdään kevään 2018 yhtiö- ja 
vuosikokouksissa soveltuvin osin konsernijaoston muutokset, jotka pe-
rustuvat konsernijaoston hyväksymiin malleihin. Kaupunginkanslian oi-
keuspalvelut valmistelee tarvittavia muutoksia yhteistyössä yhteisöjen 
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ja säätiöiden kanssa niin, että niistä voidaan päättää kevään 2018 yh-
tiö- ja vuosikokouksissa hallitusten esitysten pohjalta tai tarvittaessa 
yhtiökokousedustajan toimesta ilman hallituksen esitystä. 

Yksi keskeinen muutos malleissa on hallituksen ja tilintarkastajien toi-
mikausien pidentäminen kaksivuotisiksi siten, että seuraava toimikausi 
alkaa keväällä 2018 ja päättyy keväällä 2020. Niiden tytäryhteisöjen ja -
säätiöiden osalta, joissa on jo kaksivuotinen toimikausi, varmistetaan, 
että seuraava toimikausi on niin ikään keväästä 2018 kevääseen 2020. 
Tavoitteena on vähentää nimeämisiin liittyvää byrokratiaa kaupungin 
päätöksenteossa. Liitteessä 1 mainitut toimikauden pituudet ovat halli-
tusten nykyisten toimikausien pituudet, jotka tulevat yhtiöjärjestysmuu-
tosten myötä muuttumaan pääosin kaksivuotisiksi.

Hallituksen jäsenmäärien osalta puolestaan siirrytään yhtiöjärjestys- ja 
sääntömuutosten myötä konserniohjeen mukaisesti vähintään kolmeen 
ja enintään viiteen hallituksen jäseneen, ellei yksittäistapauksessa ole 
erityinen syy poiketa tästä. Samalla hallitusten varajäsenistä luovutaan. 
Liitteen 1 mukaisissa nimeämisissä on otettu huomioon yhtiöjärjestys-
muutosten myötä hallituksen jäsenmääriin tehtävät muutokset.

Kaupungin tytäryhteisöissä ja -säätiöissä noudatetaan kaupunginhalli-
tuksen päättämiä palkkioperusteita hallituksen puheenjohtajan ja jäsen-
ten vuosi-/kokouspalkkioiden osalta, ellei osakassopimuksessa tai yh-
tiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Kaupunginhallituksen 
hyväksymiä palkkioperusteita noudatetaan alla mainituissa yhtiöissä, 
ellei yhtiöiden kohdalla toisin mainita. Kaupunkikonsernin uudet palk-
kioperusteet ovat kaupunginhallituksen konsernijaoston käsittelyssä.

Siltä osin kuin yhtiökokousedustajille ei ole annettu erityisiä toimiohjei-
ta, yhtiökokousedustajat hyväksyvät kokouksissa käsiteltävät asiat hal-
lituksen ehdotusten mukaisesti, mikäli kyseinen kanta on lain säännös-
ten mukainen. Menettelytapa perustuu kaupungin voimassa oleviin joh-
tamisen ja hallinnon keskeisiin periaatteisiin eli ns. hyvän hallintotavan 
ohjeistukseen.

Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 55,4 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia no 6 Helsingin kaupungin 
V kaupunginosan korttelissa no 112 ja sillä olevaa asuinrakennusta. 
Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta 
lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneis-
toiksi. 
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Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä.  Hel-
sinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että halli-
tuksen jäsenille ei makseta palkkioita. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole 
nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä 
vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Asunto-oy Helsingin Harmajankatu

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,6 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 20011 
olevaa tonttia nro 8 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia raken-
nuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlas-
ketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuin-
huoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä. 

Yhtiössä on noudatettu vakiintuneesti kaupungin palkkioperusteita 
alempaa palkkiokäytäntöä.

Asunto-oy Helsingin Kartanonisäntä

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 95,8 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin 
kaupungin 43. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 43245 
olevaa tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia raken-
nuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlas-
ketusta lattiapinta- alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuin-
huoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista hallituksen jäsentä ja kaksi 
varajäsentä. 

Asunto-oy Helsingin Nattastenpolku

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 98,9 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin 
kaupungin 47. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 47324 
olevaa tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia raken-
nuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlas-
ketusta lattiapinta- alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuin-
huoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. 
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Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista hallituksen jäsentä ja kaksi 
varajäsentä.

Asunto-oy Helsingin Varustuksentie 1

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin 
kaupungin 47. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 47060 
olevaa tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia raken-
nuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlas-
ketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuin-
huoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi hallituksen varsinaista jäsentä ja kaksi 
varajäsentä. 

Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin 
kaupungin 21. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 21659 
olevaa tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia raken-
nuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlas-
ketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuin-
huoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi hallituksen varsinaista jäsentä ja kaksi 
varajäsentä.  

Asunto-oy Paciuksenkatu 4

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 78,4 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin 
kaupungin 15. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 642 ole-
vaa tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuk-
sia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlaske-
tusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuo-
neistoiksi ja muu käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä. 

Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.
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Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita Etelä-Hermannin asemakaava-
alueilla olevia pysäköintitiloja ja -tontteja tai -alueita ja harjoittaa pysä-
köintitoimintaa luovuttamalla autopaikkojen käyttöoikeuksia osakkeeno-
mistajille. Yhtiö voi tarjota autopaikkoja myös ulkopuolisille käyttäjille, 
mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkaille. Ulkopuolisilta perittä-
vien korvausten suuruudesta päättää hallitus. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinais-
ta jäsentä ja kaksi varajäsentä. 

Finlandia-talo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokrata tiloja, ulkoalueita sekä myydä tarvittavia 
palveluja mukaan lukien ravintolapalveluja tilaisuuksien järjestäjille se-
kä järjestää ja tuottaa kokous-, kongressi-, konsertti- ja juhlatapahtu-
mia. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä ja käydä niillä 
kauppaa. Yhtiö voi ottaa lainoja ja myöntää takauksia päätoimialansa 
puitteissa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Forum Virium Helsinki Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on edistää tutkimuksen, julkishallinnon 
ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta, korkeaa osaamista hyödyntävien 
ja tuottavien yritysten syntymistä ja menestymistä sekä parantaa kan-
sainvälisesti kilpailukykyisen, korkeaa osaamista vaativan yritystoimin-
nan sijoittumisen ja kehittymisen edellytyksiä. Yhtiön toimialana on har-
joittaa tutkimuksen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän välistä yhteistyö-
tä yhtiön toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi sekä tehdä aloitteita 
yhtiön toiminnan tarkoituksen piiriin kuuluvien yhteisten hankkeiden to-
teuttamisesta sekä avustaa tällaisten hankkeiden hallinnossa ja rahoi-
tuksen hankinnassa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita 
osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata 
niitä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen 
osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan 
tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Helsingin Asumisoikeus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.
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Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteis-
töjä ja omistaa niille rakennettavia asuintaloja sekä luovuttaa niissä si-
jaitsevien huoneistojen hallintaoikeuksia vastiketta vastaan asumisoi-
keussopimuksen tai vuokrasopimuksen nojalla. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsi-
naista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää eri alojen helsinkiläisten taiteilijoiden 
elinolosuhteita osoittamalla heille pysyvästi kohtuuvuokraisia, vapaara-
hoitteisia asuntoja sekä omistaa ja hallita rakennettavaa taiteilijataloa ja 
siihen kuuluvia rakennuksia.

Säätiön sääntöjen mukaan kaupunki valitsee säätiön hallituksen pu-
heenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä sekä heille varajä-
senet.

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on Helsingin alueella omistaa, hankkia omistukseen-
sa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita 
tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneis-
tot luovutetaan vuokralle. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa ei-
kä se jaa omistajilleen osinkoa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön toimialana on henkilöliikennepalveluiden tarjoaminen linja-autoil-
la, invataksiliikenteen harjoittaminen, linja-autojen vuokraustoiminta, 
raskaan ajoneuvokaluston huoltoja korjauspalveluiden sekä joukkolii-
kenteen asiantuntijapalveluiden tuottaminen, käytettyjen linja-autojen 
kauppa, liikennepolttoaineiden ja mainostilan myyminen sekä tilojen ja 
kiinteistöjen vuokraustoiminta. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja 
kiinteistöjä ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi ottaa lainoja ja myöntää 
takauksia päätoimialansa puitteissa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. 
Hallituksen toimikausi on katkolla vasta keväällä 2019, mutta hallituk-
sen toimikausien rytmitys muutetaan yhtiökokouksessa vastaamaan 
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paremmin kuntavaalirytmiä. Hallituksen jäsen ja varajäsen valitaan uu-
delle toimikaudelle 2018–2020.

Helsingin Konsernihankinta Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 98,3 %.

Yhtiön toimialana on julkisista hankinnoista annetun lain mukaisten yh-
teishankintapalvelujen tuottaminen omistajilleen. Yhtiön tarkoituksena 
ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdolli-
nen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittä-
miseen. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen.

Helsingin Leijona Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

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 jä-
sentä. 

Helsingin Markkinointi Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on Helsingin ja Helsingin seudun markkinointi-, vies-
tintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja pal-
velujen kehittäminen, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottami-
nen ja järjestäminen sekä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi 
yhtiö harjoittaa matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitys-
toimintaa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omista-
jilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toi-
minnan tukemiseen ja kehittämiseen. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Helsingin Musiikkitalon säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia laaja-alaisesti monipuolisen 
musiikkikulttuurin esille tuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkita-
lossa. Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja sen tarkoitusta edistä-
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vään toimintaan ja hankintoihin. Säätiö ei tavoittele toiminnassaan ta-
loudellista voittoa. 

Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja 
enintään viisi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan 
ja muut jäsenet valitsee Helsinki. Hallituksen toimikausi on katkolla vas-
ta keväällä 2019, mutta hallituksen toimikausien rytmitys muutetaan 
vuosikokouksessa vastaamaan paremmin kuntavaalirytmiä. Hallituksen 
jäsenet valitaan uudelle toimikaudelle 2018–2020.

Helsingin Seniorisäätiö

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 katkol-
la vasta keväällä 2019, mutta hallituksen toimikausien rytmitys muute-
taan vuosikokouksessa vastaamaan paremmin kuntavaalirytmiä. Halli-
tuksen jäsenet valitaan uudelle toimikaudelle 2018–2020.

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 52,2 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupun-
gin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin nro 190 tontteja nrot 1 ja 2 ja 
omistaa ja hallinta niille rakennettuja rakennuksia sekä omistaa ja halli-
ta kyseisen kaupunginosan alueelle rakennettavia muita rakennuksia. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jä-
sentä.

Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupun-
gin 33. kaupunginosan korttelin nro 33232 tonttia nro 2 ja korttelin nro 
33231 tonttia nro 5 sekä omistaa ja hallita tontilla olevaa kouluraken-
nusta ja vuokrata se koulukäyttöön. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. 
Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille 
maksetaan palkkiota 200 euroa kokoukselta.

Helsingin Väylä Oy
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Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita vuokra- tai käyttöoikeuden nojalla Helsingin 
kaupungin Kampin ja Kluuvin kaupunginosissa pääosin yleisillä katu- ja 
puistoalueilla olevaa maanalaista rakennuspaikkaa ja omistaa sille ra-
kennettava maanalainen huolto- ja pysäköintiliikenteen väylä. Yhtiön 
toimialana on lisäksi luovuttaa mainitun väylän käyttö- ja hallintaoikeus 
edelleen kaupungille ja muille käyttäjille sekä tässä tarkoituksessa yllä-
pitää mainittua väylää ja vastata sen hallinnoinnista ja operoinnista se-
kä harjoittaa väylän hoitoa ja ylläpitoa palvelevaa kiinteistönhuoltotoi-
mintaa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Helsinki Abroad Ltd Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yh-
teistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 76 
§:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana. Yhtiö voi toimintaansa var-
ten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niil-
lä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa 
eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yh-
tiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Helsinki Region Marketing Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on Helsingin metropolialueen elinkeinoelämän kan-
sainvälistäminen ja tuotantorakenteen monipuolistaminen työllisyyden 
turvaamiseksi. Yhtiön tarkoituksena on toimia matkailun ja elinkeinoelä-
män kansainvälisen markkinoinnin kehittämiseksi, edistämällä paikallis-
ten yritysten ulkomaankauppaa, osallistumalla tuotekehittelyhankkei-
siin, harjoittamalla elinkeinoelämän tutkimusta, suunnittelua, järjestä-
mällä koulutusta ja konsultointia sekä osallistumalla muutoinkin elinkei-
noelämän yleisten edellytysten kehittämiseen. Yhtiö voi omistaa ja hal-
lita kiinteistöjä ja kiinteistöyhtiöiden osakkeita sekä vuokrata niitä. Yh-
tiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osin-
koa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tu-
kemiseen ja kehittämiseen. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jä-
sentä.
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Helsinki Stadion Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 80,5 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupun-
gin 14. kaupunginosassa (Töölö) korttelissa 528 sijaitsevaa tonttia n:o 
1 ja sillä olevaa stadionrakennusta ja järjestää stadionilla erilaisia ylei-
sö- ja asiakastilaisuuksia sekä massa ja viihdetapahtumia. Yhtiö voi 
harjoittaa myös ravintola- ja kahvilatoimintaa sekä rakennuttajatoimin-
taa. Yhtiö voi vuokrata tai luovuttaa käyttöoikeuksia kiinteistöön. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. 

Helsinki-viikon säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen ko-
timaiselle ja ulkomaiselle yleisölle. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjes-
tämällä ohjelmaa, johon voi sisältyä mm. musiikki-, teatteri- ja tanssiesi-
tyksiä, näyttelyitä sekä muita säätiön tarkoituksen toteuttamiseen liitty-
viä tilaisuuksia ja sisältöjä. 

Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, jotka kau-
punki nimeää. Hallituksen toimikausi on katkolla vasta keväällä 2019, 
mutta hallituksen toimikausien rytmitys muutetaan vuosikokouksessa 
vastaamaan paremmin kuntavaalirytmiä. Hallituksen jäsenet valitaan 
uudelle toimikaudelle 2018–2020.

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 31,1 % ja äänivaltaosuus 50,8 %.

Yhtiön toimialana on huolehtia Itä-Pasilan alueen asuin- ja liikekorttelei-
den asemakaavan mukaisen autopaikkavelvoitteen täyttämisestä sekä 
alueen pysäköinnin järjestämisestä ja hoidosta, hallita osakkeenomis-
tuksen tai vuokraoikeuden nojalla pysäköintipaikkoja ja -tiloja sekä mui-
takin rakennuksia, tontteja ja tiloja, joita voidaan luovuttaa paitsi pitkä- 
ja lyhytaikaisilla vuokrasopimuksilla yhtiön osakkaille ja ulkopuolisille 
vuokraajille, myös yleiseen lyhytaikaiseen käyttöön. Yhtiö voi toimin-
taansa varten omistaa ja hallita tontteja, rakennuksia, tiloja, laitteita ja 
muuta omaisuutta sekä omistaa ja hallita henkilökunnan tarpeeseen 
varattuja asuinhuoneistoja. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jä-
sentä.

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy
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Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 27,1 % ja äänivaltaosuus 100,0 
%.

Yhtiön toimialana omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren ja Saukon-
paaden uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkike-
räysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistö-
liittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperus-
teisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö 
voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti 
sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkike-
räysjärjestelmällä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osak-
keita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa 
voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen 
voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämi-
seen. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on maanvuokraoikeuden perusteella omistaa, toteut-
taa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan 
(Länsisatama) Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitila-alueen osayleis-
kaavan nro 11350 rajaamalle alueelle rakennettavia kahta tai useam-
paa korttelia palvelevia yhteispysäköintilaitoksia sekä niihin mahdolli-
sesti sijoittuvia yhteisväestönsuoja- ja muita tiloja. Yhtiö voi lisäksi jär-
jestää näihin liittyviä alueellisia palveluita. Yhtiö voi toimintaansa varten 
omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiö toimii 
omakustannusperiaatteella. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa 
eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on 
käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö 
voi harjoittaa vuorottaispysäköintiin liittyvää toimintaa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

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 
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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. Hallituksen toimikausi on katkolla vasta 
keväällä 2019, mutta hallituksen toimikausien rytmitys muutetaan vuo-
sikokouksessa vastaamaan paremmin kuntavaalirytmiä. Hallituksen jä-
senet valitaan uudelle toimikaudelle 2018–2020.

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 30,9 % ja äänivaltaosuus 100,0 
%.

Yhtiön toimialana omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin 
kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupunginosan (Her-
manni) Kalasataman uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jät-
teen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen 
ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakus-
tannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. 
Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannus-
perusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida to-
teuttaa putkikeräysjärjestelmällä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa 
ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiön tarkoituksena ei 
ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan 
mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja 
kehittämiseen. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. 

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on Helsingin kaupungin alueella vuokraoikeuden no-
jalla hallita tontteja sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille ra-
kennettavia asuinrakennuksia. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Villamonte

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.
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Yhtiön toimialana on Helsingin kaupungin alueella omistaa ja hallita 
kiinteistöjä sekä omistaa ja hallita näillä kiinteistöillä olevia tai niille ra-
kennettavia rakennuksia. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme jäsentä, jotka valitsevat keskuudes-
taan puheenjohtajan. 

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaalla kaupunginosassa 52 
korttelissa 109 sijaitsevaa tonttia n:o 2 sekä sillä olevia rakennuksia si-
ten, että yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa 
tuottaa osakkeenomistajalle oikeuden hallita määrättyä huoneistoa ra-
kennuksessa A, B tai C. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hankkia omistukseensa tai vuokraoi-
keudella hallita tontteja, omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille raken-
nettavia asuinrakennuksia sekä omistaa ja hankkia omistukseensa 
asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja käydä niillä kaup-
paa. Yhtiö antaa hallitsemansa huoneistot vuokralle. Yhtiön toimialana 
on lisäksi Helsingin kaupungin tai sen tytäryhtiöiden omistamien asun-
tojen välittäminen vuokralle ja näihin asuntoihin liittyvät hallinnointipal-
velut sekä asuntojen hallinnointipalveluiden tuottaminen Helsingin kau-
punkikonserniin kuuluville yhtiöille. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä sekä kaksi varajäsentä.  

Kiinteistö Oy Hansasilta

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita vuokrattua Helsingin kaupungin 45. kau-
punginosan korttelissa 45175 tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita sillä 
olevaa liikenne- ja liiketiloja sisältävää siltaa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. 

Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.
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Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita Helsin-
gin kaupungin 10. kaupunginosan korttelissa nro 591 tonttia nro 1 sekä 
omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. 
Hallituksen toimikausi on katkolla vasta keväällä 2019, mutta hallituk-
sen toimikausien rytmitys muutetaan vuosikokouksessa vastaamaan 
paremmin kuntavaalirytmiä. Hallituksen jäsenet valitaan uudelle toimi-
kaudelle 2018–2020.

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 84,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kau-
pungin 4. kaupunginosan (Kampin) korttelin n:o 179 tonttia n:o 11 ja 
osaa siihen rajoittuvasta kadunalaisesta tilasta ja omistaa mainitulle 
tontille ja osin katualueen alle sijoittuva rakennus. Yhtiön toiminnan tar-
koituksena ei ole voiton tuottaminen. Toiminnasta mahdollisesti synty-
nyt voitto on kokonaan varattava myöhempien vuosien mahdollisten 
tappioiden peittämiseen tai asetettava hallituksen käytettäväksi nimet-
tyyn, yhtiön toimintaa palvelevaan tarkoitukseen. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsi-
naista jäsentä sekä vähintään kaksi ja enintään neljä varajäsentä. 

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja, 
omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön 
toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan oikeutta-
via osakkeita. Yhtiö voi myös tuottaa isännöintipalveluja Helsingin kau-
pungin kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Halli-
tuksen toimikausi on katkolla vasta keväällä 2019, mutta hallituksen toi-
mikausien rytmitys muutetaan yhtiökokouksessa vastaamaan parem-
min kuntavaalirytmiä. Hallituksen jäsenet valitaan uudelle toimikaudelle 
2018–2020.

Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 74,6 %.
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Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 36 kaupunginosan 
(Viikki) korttelissa 36190 tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita sillä ole-
vaa rakennusta. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä sekä kolme vara-
jäsentä. Hallituksen toimikausi on katkolla vasta keväällä 2019, mutta 
hallituksen toimikausien rytmitys muutetaan yhtiökokouksessa vastaa-
maan paremmin kuntavaalirytmiä. Hallituksen jäsenet valitaan uudelle 
toimikaudelle 2018–2020.

Kiinteistö Oy Intiankatu 31

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 75,6 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungilta 24 kau-
punginosan korttelissa 24928 vuokraamaansa tonttia numero 78 ja sillä 
sijaitsevaa rakennusta, jonka huoneistojen lattiapinta-alasta enin osa 
on varattu osakkeenomistajille liike- ja konttoritilaksi. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään viisi jäsentä. Mi-
käli hallitukseen kuuluu yksi tai kaksi varsinaista jäsentä, pitää hallituk-
seen valita myös yksi varajäsen.

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 62,1 %.

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kau-
pungin Kluuvin kaupunginosassa Kaisaniemenkadun ja Vuorikadun 
alaista tilaa ja omistaa siinä oleva metroasema ja tarpeelliset sisääntu-
lot. Metroasema, joka toimii myös väestönsuojana, käsittää laiturihallin, 
lippuhallitasot sekä tarpeelliset sisääntuloliittymät tonteille ja katutasol-
le. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa 
tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuk-
sessa olevaa huonetilaa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen 
hallinnassa olevasta kiinteistöstä. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsen-
tä.

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 54,5 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupun-
gin 25. kaupunginosassa korttelissa n:o 884 tonttia n:o 1 sekä omistaa 
ja hallita sille rakennettavaa liikerakennusta. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.
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Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 88,3 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää pysäköintilaitosta Helsingin kaupungin 
54. kaupunginosassa (Vuosaari) mosaiikkitorin ja Valkopaadentien sil-
takannen alapuolella olevassa tilassa sekä sanotun kaupunginosan 
korttelin nro 54179 tontilla nro 3 olevan rakennuksen kahdessa alim-
massa kerroksessa ja omistaa ja hallita mainittuun tilaan rakennutta-
mansa pysäköintilaitos. Yhtiön toimialana on lisäksi osoittaa osakkai-
densa käyttöön voimassa olevan asemakaavan, rakennuslupien sekä 
osakkeiden kesken erikseen sovitun osakassopimuksen osoittama 
määrä pysäköintipaikkoja. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä sekä yk-
si varajäsen.

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan 
korttelissa 45165 tonttia nro 3 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa raken-
nusta. Lisäksi yhtiön toimialana on harjoittaa hallinnassaan olevissa ti-
loissa vuokraustoimintaa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. 

Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 58,2 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 40. kaupun-
ginosassa korttelissa no 40102 tonttia no 2 ja sille rakennettua liikera-
kennusta. Yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa 
tuottaa oikeuden hallita määrättyä rakennuksessa olevaa liikehuoneis-
toa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 66,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeudella Helsingin kaupungissa si-
jaitsevaa tonttia nro 54004/3 sekä omistaa ja hallita tontille rakennetta-
vaa rakennusta. 
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Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä ja yksi tai kaksi varajäsentä.

Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita määräalaa Helsingin kaupungin 
Suutarilan (40.) kaupunginosan korttelissa 149 olevasta tontista n:o 4 
ja tontilla olevia rakennuksia. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. 

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 82,8 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin 
kaupungin 35. kaupunginosan korttelin nro 35108 tonttia nro 1 sekä 
omistaa ja hallita tontille rakennettua korttelitaloa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajä-
sentä. 

Kiinteistö Oy Viikin Viher- ja ympäristötietokeskus

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 91,3 %.

Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeuden nojalla Helsingin kaupun-
gin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin 36197 tonttia nro 1 sekä omis-
taa tontilla olevat rakennukset ja rakenteet. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeuden tai omistusoikeuden perus-
teella Helsingin kaupungin (91) Kampin kaupunginosan (4) korttelissa 
n:o 216 sijaitsevaa tonttia n:o l sekä omistaa ja hallita sillä sijaitsevaa 
rakennusta, jonka huoneistot ja tilat luovutetaan vuokralle. Yhtiö voi 
omistaa osuuksia tai olla osakkaana muissa kiinteistötoimintaa harjoit-
tavissa yhtiöissä tai yhteisöissä. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa kiinteistöjä 
palvelevaa kiinteistönhuoltotoimintaa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi
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Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupun-
gin 20. kaupunginosan korttelissa 20001 tonttia nro 5 sekä Helsingin 
kaupungin 10. kaupunginosan kortteliin nro 252 muodostettavaa tonttia 
sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsen-
tä. Hallituksen toimikausi on katkolla vasta keväällä 2019, mutta halli-
tuksen toimikausien rytmitys muutetaan yhtiökokouksessa vastaamaan 
paremmin kuntavaalirytmiä. Hallituksen jäsenet valitaan uudelle toimi-
kaudelle 2018–2020.

Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan 
korttelissa 45567 tonttia nro 1 sekä omistaa, hallita ja ylläpitää sille ra-
kennettavia rakennuksia ja rakennelmia. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 82,9 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin 
kaupungin 40. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 40133 
olevaa tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita tontilla olevia tai tontille ra-
kennettavia rakennuksia. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Kontulan Palvelutalo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 62,1 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 47 kaupunginosan 
korttelin nro 21 tonttijaon nro 6692 mukaisia tontteja 8 ja 10 ja omistaa 
tontille nro 8 rakennettua liiketaloa ja nuoriso- ja kirjastotaloa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.  

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää 
eläintarhaa ja edistää osaltaan Helsingin kaupungin vetovoimaisuutta 
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sekä kaupunkilaisten virkistäytymismahdollisuuksia. Säätiö suojelee 
uhanalaisia eläimiä ja niiden elinympäristöjä.

Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja 
enintään viisi jäsentä. Helsingin kaupunki päättää hallitukseen kulloin-
kin kuuluvien jäsenten lukumäärän sekä valitsee hallituksen puheen-
johtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet.

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin 
kaupungin 49. (Laajasalo) Kruunuvuorenrannan sekä Borgströmin-
mäen ja Gunillankallion uusilla asuin- ja toimitila-alueilla alueellista jät-
teen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen 
ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakus-
tannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. 
Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannus-
perusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida to-
teuttaa putkikeräysjärjestelmällä. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Malmin Liiketalo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 38. kaupun-
ginosan korttelissa 38060 tonttia numero 6 ja sillä olevia kahta liike- ja 
toimistorakennusta. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme jäsentä, joista Helsinki nimeää suo-
raan yhtiöjärjestyksen nojalla yhden.

MetropoliLab Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 69,0 %.

Yhtiön toimialana on elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimus-
palveluiden tuottaminen ja järjestäminen, näytteenotto- ja asiantuntija-
palveluiden tuottaminen sekä poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittavan 
analytiikan, laitteiston ja asiantuntemuksen ylläpitäminen. Yhtiö voi toi-
mintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä 
sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy
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Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 66,7 %.

Yhtiön toimialana on toimia sellaisena yleishyödyllisenä yhteisönä, joka 
järjestää omistamiensa ja hallitsemiensa urheilu- ja liikuntatilojen ja nii-
hin liittyvien aputilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujär-
jestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille ta-
loudellista etua tavoittelematta. Yksinomaan tätä toimialansa mukaista 
yleishyödyllistä tarkoitustaan toteuttaakseen yhtiö hallitsee vuokraoi-
keuden nojalla Helsingin kaupungilta vuokrattavaa tonttia, joka sijaitsee 
Helsingin kaupungin Vallilan kaupunginosassa sekä omistaa ja hallit-
see tontille rakennettavaa rakennusta. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jä-
sentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapu-
heenjohtajan.

Oulunkylän sairaskotisäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on asianmukaisten hoito- ja tutkimustilojen ra-
kentaminen, varustaminen ja ylläpitäminen sellaisille sotainvalideille, 
jotka vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden vuoksi tarvitsevat pit-
käaikaisia tai jaksottaisia hoito- ja kuntoutuspalveluja sekä toimenpitei-
tä. Sotainvalidien hoitotilanteen niin salliessa voidaan näitä palveluja 
antaa muillekin sotaveteraaneille ja vanhuksille. Tämän tarkoituksen to-
teuttamiseksi säätiö rakentaa Helsingin kaupungin tähän tarkoitukseen 
osoittamalle tontille asianmukaisesti suunnitellun rakennuksen sekä 
omistaa ja hallitsee tuota rakennusta.

Hallitukseen kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä ja kahdeksan henki-
lökohtaista varajäsentä. Helsinki nimeää puheenjohtajan, varapuheen-
johtajan sekä neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajä-
sen.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

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-
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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 toimi-
kausi on katkolla vasta keväällä 2019, mutta hallituksen toimikausien 
rytmitys muutetaan yhtiökokouksessa vastaamaan paremmin kunta-
vaalirytmiä. Hallituksen jäsenet valitaan uudelle toimikaudelle 2018–
2020.

Palmia Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

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. 

Kaupunginhallitus päätti, että yhtiön osalta voidaan poiketa kaupungin-
hallituksen 13.9.2004, 1 119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuulu-
vien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käy-
tännöistä 1.1.2015 lukien. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6 
000 euroa ja kokouspalkkio 400 euroa per kokous, varapuheenjohtajan 
vuosipalkkio on 4 000 euroa ja kokouspalkkio 400 euroa per kokous 
sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 4 000 euroa ja kokouspalkkio 
400 euroa.

Palvelukeskus Albatross Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 70,1 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupun-
gin 54. kaupunginosan korttelissa 540180 sijaitsevaa tonttia nro 2 sekä 
omistaa ja hallita tontille rakennettavaa rakennusta. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51,3 %.

Yhtiön toimialaan kuuluvat kestävään kulutukseen, jätteen synnyn eh-
käisyyn, tavaran kierrätykseen ja jätteiden hyötykäyttöön liittyvät toimin-
nat. Yhtiö 1) järjestää tavaran ilmaista ja maksullista uudelleenkäyttöä 
ja kierrätystä, 2) toteuttaa ja kehittää toimialaan liittyvää neuvontaa ja 
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koulutusta, 3) myy ja kehittää jätteiden synnyn ehkäisyyn, uudelleen-
käyttöön, jätteiden hyötykäyttöön ja jätehuollon järjestämiseen liittyviä 
palveluita, 4) jalostaa, korjaa ja myy käytöstä poistettuja tavaroita ja 
materiaalia, 5) valmistaa, vuokraa ja jälleenmyy kestävään kulutuk-
seen, jätteen synnyn ehkäisyyn, jätteiden hyötykäyttöön ja käsittelyyn 
liittyviä tuotteita, 6) vuokraa hallussaan olevista tiloista myynti-, varasto-
ja verstastilaa asiakkaille ja jätemateriaalia raaka-aineenaan käyttäville 
yhteisöille ja yksityisille henkilöille, 7) tarjoaa vaikeassa työmarkkinati-
lanteessa oleville mahdollisuuden kehittää ammatillisia valmiuksiaan ja 
8) vuokraa työvoimaa yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Kaikilla maini-
tuilla toimialueilla yhtiö voi harjoittaa vienti- ja tuontitoimintaa. Yhtiön 
tarkoitus on yleishyödyllinen, yhtiö ei pyri voiton tuottamiseen osakkee-
nomistajille. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsen-
tä. 

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kau-
pungin 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelissa 740 tonttia nro 5 se-
kä omistaa ja hallita sillä olevia rakennuksia. Yhtiön jokainen osake yk-
sin tai yhdessä toisten osakkaiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yh-
tiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huonetilaa tai 
muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteis-
töstä. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %.

Yhtiön toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien 
hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen 
ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokrauk-
seen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja, sekä omistaa toimin-
taansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä. Yhtiö toimii julkisista hankin-
noista annetun lain (348/2007) tarkoittamassa mielessä omistajiensa 
sidosyksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se 
myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämi-
seen. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsen-
tä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
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Helsinki nimeää viisi varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet. Hallituk-
sen puheenjohtajan nimeää Helsinki.

Suomenlinnan Liikenne Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiö omistaa matkustaja-aluksia ja harjoittaa kotimaanliikennettä mat-
kustaja-aluksilla Helsingissä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa 
eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä 
yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään kolme jäsentä.

Työmaahuolto Oy Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on kiinteistöjen, koneiden ja laitteiden huolto ja kor-
jaus, ravitsemuspalvelujen tuotanto ja myynti sekä ravitsemusalan kon-
sultointi. 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.

Töölönlahden pysäköinti Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on maanvuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin 
kaupungin 13. kaupunginosassa olevaa asemakaavan 10855 määritte-
lemää maanalaista määräalaa sekä omistaa ja hallita sille rakennetta-
vaa maanalaista pysäköintilaitosta pääosin asemakaavan 10920 mu-
kaisia auto- ja väestönsuojapaikkoja varten. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

UMO-säätiö

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. 

Urheiluhallit Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51,3 %.
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Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja sekä niihin 
liittyviä aputiloja, ja toimia sellaisena yleishyödyllisenä laitoksena, joka 
järjestää näiden tilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujär-
jestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille ta-
loudellista etua tavoittelematta. Yhtiö ei jaa osinkoa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi henkilö-
kohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan 
sekä varapuheenjohtajan.

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 89,2 %.

Yhtiön toimiala on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja 
hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien pal-
velujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Yhtiö 
voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiin-
teistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiö toimii yleis-
hyödyllisenä yhteisönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä 
se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yh-
tiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yksitoista jäsentä. 
Hallituksen toimikausi on katkolla vasta keväällä 2019, mutta hallituk-
sen toimikausien rytmitys muutetaan yhtiökokouksessa vastaamaan 
paremmin kuntavaalirytmiä. Hallituksen jäsenet valitaan uudelle toimi-
kaudelle 2018–2020.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Hallituksiin nimettävät
2 TA-tavoitteet 2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Nimetyt henkilöt
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§ 19
Osakkuus- ym. yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokoukset 
keväällä 2018

HEL 2018-001793 T 00 01 06

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa toimimaan liitteessä 1 mainittujen yhteisöjen vuoden 
2018 varsinaisissa yhtiökokouksissa ja vuosikokouksissa siten, että 
hallitusten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi 
liitteen 1 mukaisesti.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättí nimetä liitteessä 1 mainittu-
jen säätiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikau-
deksi liitteen 1 mukaisesti.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti oikeuttaa Helsingin kaupun-
gin asunnot Oy:n käyttämään toistaiseksi kaupungille Arabian Palvelu 
Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvaa oikeutta nimetä yhtiön hallituk-
seen yksi varsinainen ja yksi varajäsen.

D

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että kaupunki ei toistaisek-
si käytä sille yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvaa nimeämisoikeutta Kiin-
teistö Oy Vuosaaren Nuorisokylän eikä Viikinmäen Pysäköinti Oy:n 
osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimielimiin nimettävät

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätettäväksi on valmisteltu kes-
kitetysti nimeämisesitykset liitteen 1 mukaisesti kaupungin osakkuus- 
ym. yhteisöjen ja -säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosiko-
kouksiin liittyen. 

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettavien vuosi-/kokous-
palkkioiden osalta kaupungin kannalta on perusteltua noudattaa osak-
kuus- ym. yhteisöissä ja säätiöissä yhtiöjärjestys- tai sääntömääräyksiä 
ja mahdollisia osakassopimuksen tai vastaavan kirjauksia taikka viime 
kädessä kunkin yhteisön tai säätiön vakiintuneita palkkiokäytäntöjä.

Konsernijaosto päätti 9.3.2015, § 45, ettei kaupunki käytä päätöksessä 
määritellyissä pysäköintiyhtiöissä yhtiöjärjestyksen sille antamaa oi-
keutta nimetä edustajansa yhtiön hallintoon. Päätöksessä ei mainittu 
Viikinmäen Pysäköinti Oy:tä. Kaupungilla ei ole suoraa omistusta yh-
tiössä, eikä kaupunki ole tosiasiassa käyttänyt nimeämisoikeuttaan sen 
osalta. Konserniohjauksen kannalta on tarkoituksenmukaista ottaa yh-
tiö osaksi sitä pysäköintiyhtiöiden ryhmää, jossa kaupunki ei käytä ni-
meämisoikeuttaan. Kaupunkikonsernin kannalta olennaiset näkökulmat 
tulevat otetuksi huomioon kyseisessä yhtiössä ja sen hallitustyöskente-
lyssä kaupungin tytäryhteisöjen omistuksen ja hallitusnimeämisten 
kautta. 

Hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta nimeää 
ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilin-
tarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta 
lautakunnan puheenjohtajalle. Vastaavasti tarkastuslautakunta ottaa 
kantaa osakkuusyhteisöjen ym. tilintarkastajiin siltä osin kuin kaupungil-
la on yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin perustuva oikeus nimetä tilintar-
kastaja tai tilintarkastajia.

Siltä osin kuin yhtiökokousedustajille ei ole annettu erityisiä toimiohjei-
ta, yhtiökokousedustajat hyväksyvät kokouksissa käsiteltävät asiat hal-
lituksen ehdotusten mukaisesti, mikäli kyseinen kanta on lain säännös-
ten mukainen. Menettelytapa perustuu kaupungin voimassa oleviin joh-
tamisen ja hallinnon keskeisiin periaatteisiin eli ns. hyvän hallintotavan 
ohjeistukseen.

Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området
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Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 4,9 %.

Suomessa on kahdeksan alueellista sosiaalialan osaamiskeskusta ja 
yksi ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus ruotsinkielistä väestöä 
varten. Osaamiskeskukset vastaavat sosiaalialan kehittämistyöstä ja 
siihen liittyvästä alueellisesta yhteistyöstä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään yhdeksän ja enintään viisitoista 
varsinaista jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Helsinki ni-
meää yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle varajäsenen.

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ammattienedistämislaitosta, jonka ni-
mi AEL ja jonka tehtävänä on edistää ihmisten, yritysten ja yhteisöjen 
tekniikan osaamista ja hallintaa. AEL ei pyri taloudellisen hyödyn saa-
vuttamiseen vaan käyttää kaiken toiminnastaan syntyvän taloudellisen 
tuloksen toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu vähintään yh-
deksän ja enintään kolmetoista jäsentä. Kaupungilla on oikeus nimetä 
hallitukseen yksi jäsen. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta.

Arabian Palvelu Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 0 %. Helsingin kaupungin asun-
not Oy:n omistusosuus Arabian Palvelu Oy:stä on noin 19 %.

Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokrata sekä hallita ja ylläpitää Hel-
singin kaupungin 23. kaupunginosan kortteleita 1001 1191 1201 124 ja 
27. kaupunginosan korttelia 671 palvelevia pysäköintialueita tai tiloja 1 
yhteispiha-alueita ja niiden taidehankkeita ja kerhotiloja. Yhtiö antaa 
vuokralle pysäköintipaikkoja ja kerhotiloja. Lisäksi yhtiön toimialana on 
omistaa ja ylläpitää osakkaiden käytössä olevaa alueellista tietoverk-
koa. Toiminnassa osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa, omakustan-
nusperiaatetta. Yhtiö voi tarjota toimialansa mukaisia palveluja myös 
muille kuin yhtiön osakkaille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osak-
kaille. Perittävien korvausten suuruudesta päättää tällöin yhtiön hallitus. 
Yhtiöllä on myös oikeus hankkia ja omistaa sekä myydä muiden yhtiöi-
den osakkeita ja arvopapereita.

Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan varsinaista jäsentä ja 
heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunki on luovuttanut 
30.11.2015 omistamansa Arabian Palvelu Oy:n osakkeet (Khs 
7.9.2015, § 840). Kaupungilla on edelleen yhtiön yhtiöjärjestyksen mu-
kainen oikeus nimittää yksi varsinainen hallituksen jäsen ja hänelle 
henkilökohtainen varajäsen.
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Konsernijaosto päätti 14.9.2015, § 126, oikeuttaa Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:n käyttämään kaupungille Arabian Palvelu Oy:n yhtiöjärjes-
tyksen 6 §:n mukaan kuuluvaa oikeutta nimetä yhtiön hallitukseen yksi 
varsinainen ja yksi varajäsen. Vastaavaa menettelyä on noudatettu 
myös vuosien 2016 ja 2017 osalta. Konserniohjauksen kannalta on tar-
koituksenmukaista päättää tämän käytännön noudattamisesta toistai-
seksi.

Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 25,1 %.

Yhtiön toimialana on maanvuokrasopimuksen nojalla hallita osaa Hel-
singin kaupungin 4. kaupunginosan korttelin nro 194 olevasta tontista 
nro 1 (kiinteistötunnus 91-4-194-1) ja omistaa sillä sijaitsevat rakennuk-
set ja rakennelmat. Yhtiö voi harjoittaa hallinnassaan olevissa tiloissa ja 
alueilla vuokraustoimintaa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jä-
sentä. Kaupungilla on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen, jos hallituk-
sen jäsenten määrä on enintään neljä, kaksi jäsentä jos hallituksen jä-
senten määrä on viisi tai kuusi, ja kolme jäsentä, jos hallituksen jäsen-
ten määrä on seitsemän. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, 
vaan vakiintuneesti noudatettu palkkiokäytäntö on ollut, että hallituksen 
jäsenten kokouspalkkio on 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle on 
lisäksi maksettu 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio.

Helmi Liiketalousopisto Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 16,5 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää toisen asteen oppilaitosta sekä ammatti-
korkeakoulua. Yhtiö voi omistaa ja hallita tarkoitusperiään varten kiin-
teistöjä, osakkeita tai osuuksia. Yhtiö voi ylläpitää oppilaitoksia omista-
malla toisen asteen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun osakkeita. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsen-
tä. 

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen puheenjohtajalle mak-
setaan 1 200 euron kuukausipalkkio ja jäsenille 300 euron suuruinen 
kuukausipalkkio. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 450 
euron suuruinen kokouspalkkio ja jäsenille 350 euron suuruinen ko-
kouspalkkio jokaisesta kokouksesta.

Helsingin Musiikkitalo Oy
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Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 41,7 %.

Yhtiön toimialana on tarjota Helsingin Musiikkitalon käyttöön liittyviä 
palveluita, järjestää tilaisuuksia Helsingin Musiikkitalossa, markkinoida 
Helsingin Musiikkitaloa, harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuok-
raustoimintaa, omistaa ja hallita Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Manner-
heimintie 13a -nimisen yhtiön hallinnassa olevien tilojen irtokalustusta 
ja toimintavarustusta sekä hallinnoida vuokrasopimuksen perusteella 
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a yhtiöjärjestyksen 4 
§:n mukaisia tiloja 1-13. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita 
osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata 
niitä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsen-
tä. Kukin yhtiön kolmesta omistajatahosta nimeää osakassopimuksen 
mukaan yhtä suuren määrän hallituksen jäseniä, vähintään yhden ja 
enintään kaksi jäsentä. Lisäksi osapuolet voivat yhdessä valita hallituk-
seen enintään kolme muuta jäsentä esimerkiksi osakkeenomistajien ni-
mitystoimikunnan ehdotuksen pohjalta.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, 
vaan nykyinen palkkiokäytäntö on ollut, että hallituksen jäsenten ja pu-
heenjohtajan kokouspalkkio on 250 euroa per kokous. Hallituksen pu-
heenjohtajalle maksetaan 2 500 euron vuosipalkkio ja jäsenille 1 000 
euron vuosipalkkio.

Helsinki Business Hub Ltd Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 45,0 %.

Yhtiön toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin 
seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymi-
sen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittä-
minen seudulla.

Yhtiön hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä, joista Helsinki nimeää pu-
heenjohtajan. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, 
vaan vakiintuneesti noudatettu palkkiokäytäntö on ollut, että hallituksen 
jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkio on 200 euroa per kokous.

Kalasataman Palvelu Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 36,45 %.

Yhtiö toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee ja ylläpitää/uudis-
taa Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupun-
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ginosan (Hermanni) uusilla asuntoalueilla (Kalasatama) asuntotontteja 
ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia 
pysäköintialueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha-alueita ja yhteisker-
hotiloja.

Lisäksi yhtiön toimialana on perustaa alueportaali mainittujen tonttien 
käyttöön sekä ylläpitää ja uudistaa sitä. Yhtiö voi toimintaansa varten 
omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja ra-
kenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita 
ja arvopapereita. Yhtiö voi myös omistaa ympäristötaidetta ja siihen liit-
tyviä rakenteita ja tiloja, kuten kontteja. Yhtiö voi hoitaa myös jätehuol-
toa, kierrätystä ja muuta 2 §:n 1 momentissa mainittuja tontteja palvele-
vaa neuvontatoimintaa sekä erilaisia ympäristötaiteen ylläpitoon ja/tai 
niihin liittyviä/rinnastettavia tehtäviä, kuten konttien, muiden tilojen ja 
rakenteiden luovuttamista. Yhtiö voi laajentaa toimintaansa vaiheittain 
Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavan nro 11650 mu-
kaista aluetta vastaavalle lopulliselle toiminta-alueelle (Kalasatama). 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsen-
tä.

Kalasataman Palvelu 2 Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 41,7 %.

Yhtiö toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee, ylläpitää ja uu-
distaa Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kau-
punginosan (Hermanni) uusilla asuntoalueilla (Kalasatama) asuntotont-
teja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuoli-
sia pysäköintialueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha-alueita ja yhteis-
kerhotiloja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia 
palveluja osakkeenomistajilleen.

Lisäksi yhtiön toimialana on perustaa alueportaali mainittujen tonttien 
vuokralaisina ja/tai omistajina olevien osakkeenomistajien käyttöön se-
kä omakustannusperusteisesti ylläpitää ja uudistaa sitä. 

Yhtiö voi myös vähäisissä määrin tuottaa palveluja muille kuin yhtiön 
osakkeenomistajille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkeeno-
mistajille. 

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, 
kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamien-
sa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita.

Yhtiö voi myös omistaa ympäristötaidetta ja siihen liittyviä rakenteita ja 
tiloja. Yhtiö voi hoitaa myös jätehuoltoa, kierrätystä ja muuta 2 §:n 1 
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momentissa mainittuja tontteja palvelevaa neuvontatoimintaa sekä eri-
laisia ympäristötaiteen ylläpitoon ja/tai niihin liittyviä/rinnastettavia teh-
täviä. 

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

Yhtiö voi laajentaa toimintaansa vaiheittain toiminta-alueellaan.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsen-
tä, joista Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä kaksi niin kauan, kun 
kaupunki on osakkeenomistajana yhtiössä.

Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 35,7 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 40.kaupunginosan 
korttelissa 40118 olevia pysäköintitontteja nrot 10 ja 11 pysäköintilai-
toksen rakentamista varten sekä rakentaa, varustaa ja ylläpitää sillä py-
säköintilaitokseen kuuluvaa pysäköintialuetta, pysäköintihallia ja niihin 
liittyviä ajoluiskia ja kulkuteitä. Yhtiö voi omistaa ja hallita toimintaansa 
varten tarpeellisia tiloja ja omistaa niiden hallintaan oikeuttavia osakkei-
ta. Toiminnassa osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannus-
periaatetta. Yhtiö voi tarjota toimialansa mukaisia palveluksia myös ul-
kopuolisille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkaille.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että halli-
tuksen jäsenille maksetaan kaupunkikonsernin palkkioperusteiden mu-
kaiset palkkiot. 

Kiinteistö Oy Biomedicum Helsinki

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 6,05 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 15. kaupun-
ginosan korttelissa 15.526 sijaitsevia tontteja 5 ja 6 sekä niillä olevia ra-
kennuksia sekä muita kiinteistöjä ja niillä olevia rakennuksia Helsingin 
kaupungin 15. kaupunginosassa. Lisäksi yhtiön toimialana on välittää 
vuokralle yhtiön omistamissa rakennuksissa olevia osakkaiden hallitse-
mia tiloja ja antaa vuokralle yhtiön hallinnassa olevia tiloja. Yhtiö voi 
vuokrata tiloja yhtiön käyttöön.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jä-
sentä.
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Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, 
vaan vakiintuneesti noudatettu palkkiokäytäntö on ollut, että hallituksen 
jäsenten kokouspalkkio on 250 euroa per kokous ja puheenjohtajan ko-
kouspalkkio 320 euroa per kokous.

Kiinteistö Oy Espoon Terminaali

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 50,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin Kampin keskuksen 
alueella Helsingin kaupungin Kampin kaupunginosan korttelin 7 tontin 8 
sekä Fredrikinkadun, Salomonkadun ja Jaakonkadun maanalaisilla ta-
soilla sijaitsevia Espoon bussien terminaalitiloja liikennöintialueineen. 
Yhtiön tarkoituksena on tarjota terminaalitoimintaan liittyviä palveluja. 
Tämän tarkoituksensa yhtiö toteuttaa luovuttamalla terminaalitilojen 
käyttöoikeuden korvausta vastaan Espoon kaupungille ja Helsingin 
kaupungille sekä tarvittaessa muille tahoille. Tarkoituksensa toteuttami-
seksi yhtiö voi lisäksi olla osakkaana hallinnointi-, palvelu- ja markki-
nointiyhtiöissä sekä omistaa, ostaa, myydä ja vuokrata palveluita, 
maaalueita, tiloja ja autopaikkoja. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa 
voittoa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu neljä jäsentä. Helsingillä on oikeus nimetä 
kaksi hallituksen jäsentä. Puheenjohtaja nimetään vuorovuosin Espoon 
kaupungin kanssa. Helsinki nimesi puheenjohtajan edellisenä toimikau-
tena, joten nyt alkavalle toimikaudelle puheenjohtajan nimeää Espoo. 

Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkki

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 9,2 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita maanalaista osaa 
Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelin 796 tontista n:o 3 ja 
omistaa ja hallita alueella olevaa pysäköintilaitosta, joka käsittää raken-
nuksen viisi alinta maanalaista kerrosta sekä sisään- ja ulosajoliittymät. 
Yhtiö voi omistaa, ostaa ja myydä sekä vuokrata osakkeita, osuuksia ja 
oikeuksia sekä koneita ja laitteita sekä harjoittaa pysäköintilaitostoimin-
taa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jä-
sentä.

Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin hallituksen jäsenille ei va-
kiintuneesti ole maksettu palkkioita.

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 24,9 %.
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Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin 
kaupungin 21. kaupunginosan korttelin nro 274 tontilla nro 3 olevaa 
aluetta sekä omistaa alueelle rakennettavia elintarviketeollisuuden, ja-
lostuksen ja tukkukaupan toimitiloja sekä vuokrata niitä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän var-
sinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja hänen varajä-
senensä.

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun hallituksen jäsenille ei vakiintuneesti 
ole maksettu palkkioita.

Kiinteistö Oy Maatullinaukio

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 48,7 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 40. kaupun-
ginosan korttelissa n:o 40117 sijaitsevaa tonttia n:o 10, osoite Maatulli-
naukio 10, sekä tontille rakennettua liiketaloa. Yhtiön jokainen osake 
yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita määrättyä 
rakennuksessa olevaa liike, toimisto- tai varastotilaa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä, ja mikäli varajäseniä valitaan, enintään kolme varajäsentä.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin maksaa 
puheenjohtajalle kokouspalkkiota 130 euroa per kokous ja jäsenille 123 
euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti so-
vittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti nouda-
tettuun palkkiokäytäntöön.

Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskus

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 28,5 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 35. kaupunginosassa 
korttelissa no 35054 olevaa tonttia n:o 9 sekä omistaa ja hallita sillä 
olevia rakennuksia. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten 
osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrät-
tyä yhtiön rakennuksessa olevaa huoneistoa tai muuta osaa yhtiön ra-
kennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, 
vaan vakiintuneesti noudatettu palkkiokäytäntö on ollut, että hallituksen 
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jäsenten kokouspalkkio on 200 euroa per kokous.  Puheenjohtajalle on 
lisäksi maksettu 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio.

Kiinteistö Oy Säterintie 2

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 22,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 37. kaupun-
ginosan korttelissa 37041 sijaitseva tontteja n:ot 10 ja 9 sekä niille ra-
kennettuja rakennuksia ja pysäköintipaikkoja.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, 
vaan vakiintuneesti noudatettu palkkiokäytäntö on ollut, että hallituksen 
jäsenten kokouspalkkio on 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle on 
lisäksi maksettu 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio.

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 49,0 %.

Yhtiön toimialana on omistus- tai vuokraoikeuden nojalla hallita tonttia 
nro 3 korttelissa nro 40101 Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa 
sekä omistaa tälle tontille rakennettavia rakennuksia.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, 
joista kaupunki nimeää yhden. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, 
vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkio-
käytäntöön. Hallituksen jäsenen kokouspalkkio on ollut 100 euroa per 
kokous ja puheenjohtajan palkkio 120 euroa per kokous. 

Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 20,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokran nojalla hallita Helsingin kaupungin omis-
tamaa, Helsingin kaupungin 46. kaupunginosan korttelissa 46162 sijait-
sevaa tonttia n:o 1 sekä omistaa sillä olevia rakennuksia.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, 
joista kaupunki nimeää yhden. 

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituk-
sen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjär-
jestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot pe-
rustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.
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Kiinteistö Oy Vuosaaren nuorisokylä

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 0 %.

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kau-
pungin 54. kaupunginosan korttelissa 54100 sijaitsevaa tonttia numero 
3 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettuja asuinrakennuksia, joiden 
huoneistot luovutetaan vuokralle.

Yhtiön hallitukseen kuuluu neljä jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Yhtiö-
järjestyksen mukaan Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen sekä 
yhden varajäsenen. Nimeämisoikeutta ei ole konserniohjauksen näkö-
kulmasta tarkoituksenmukaista käyttää ottaen huomioon, että yhtiö 
kuuluu Nuorisosäätiö-konserniin, jonka tiiviissä ohjauksessa yhtiö on. 
Yhtiön hallituksen kaupungin toimesta nimettävällä jäsenellä tai varajä-
senellä ei ole ollut riittävää tosiasiallista mahdollisuutta vaikuttaa yhtiötä 
koskevaan päätöksentekoon.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 26,2 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 2. kaupunginosan 
(Kluuvi) korttelin nro 2013 tonttia nro 1 ja omistaa sillä oleva musiikkita-
lo- ja oppilaitosrakennus. Yhtiön toimialana on lisäksi harjoittaa hallin-
nassaan olevissa tiloissa vuokraustoimintaa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsi-
naista jäsentä. Hallituksen varsinaisille jäsenille valitaan henkilökohtai-
set varajäsenet. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, 
vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkio-
käytäntöön. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiona on ollut 200 euroa 
per kokous. Puheenjohtajalle on maksettu lisäksi 2 185 euron suurui-
nen vuosipalkkio.

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 39,3 %.

Yhtiö toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee, ylläpitää ja uu-
distaa Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) uudella 
asuntoalueella (Kruunuvuorenranta) asuntotontteja ja muilla tonteilla si-
jaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintilaitoksia ja 
-alueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha- alueita ja yhteiskerhotiloja 
sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja 
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osakkeenomistajilleen. Yhtiö voi laajentaa toimintaansa vaiheittain toi-
minta-alueellaan. 

Lisäksi yhtiön toimialana on perustaa alueportaali mainittujen tonttien 
vuokralaisina ja/tai omistajina olevien osakkeenomistajien käyttöön se-
kä omakustannusperusteisesti ylläpitää ja uudistaa sitä. Yhtiö voi myös 
vähäisissä määrin tuottaa palveluja muille kuin yhtiön osakkeenomista-
jille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi 
toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, 
rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden 
yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita. 

Yhtiö voi myös omistaa ympäristötaidetta ja siihen liittyviä rakenteita ja 
tiloja. Yhtiö voi hoitaa myös jätehuoltoa, kierrätystä ja muuta tontteja 
palvelevaa neuvontatoimintaa sekä erilaisia ympäristötaiteen ylläpitoon 
ja/tai niihin liittyviä/rinnastettavia tehtäviä. 

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

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsen-
tä. Helsinki nimeää hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä niin kauan 
kun Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana yhtiössä.

Lehtisaaren Huolto Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 27,5 %.

Yhtiön toimialana on huolehtia yhteenliittymänä Helsingin kaupungin 
Lehtisaaren katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä mahdollisesta 
muustakin huoltotoiminnasta sekä hallita ja käyttää Lehtisaaressa sijait-
sevaa kallioväestönsuojaa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hel-
sinki nimeää yhden jäsenen. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, 
vaan vakiintuneesti noudatettu palkkiokäytäntö on ollut, että hallituksen 
jäsenten kokouspalkkio on 80 euroa per kokous ja puheenjohtajan 100 
euroa per kokous.

Länsimetro Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 15,6 %.

Yhtiön toimialana on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, 
omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta 
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Espoon Matinkylään ("Rataosuus 1") ja Espoon Matinkylästä Espoon 
Kivenlahteen ("Rataosuus 2") ulottuvan metrolinjan metroliikennettä 
palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja 
muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Erikseen tode-
taan, että tällaisia rakennelmia eivät ole osin asemarakennusten liiketi-
lat ym. rakennelmat ja laitteet, joka eivät välittömästi palvele metrolii-
kennettä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa osakkeita ja osuuksia 
yhteisöissä. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeeno-
mistajille. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Osakassopimuksen mu-
kaan Helsinki nimeää kaksi hallituksen jäsentä. Espoon kaupungin 
kanssa on käynnistetty neuvottelut osakassopimuksen muuttamisesta 
siten, että Helsingin kaupunki nimeää jatkossa yhtiön hallitukseen vain 
yhden jäsenen. Muutos on perusteltu ottaen huomioon yhtiön omistu-
sosuudet sekä toiminnan keskittymisen kokonaan Espoon alueelle to-
teutettavaan Länsimetron kakkosvaiheeseen.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että halli-
tuksen jäsenille maksetaan palkkiota 200 euroa kokoukselta. Lisäksi 
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan joko 2185 euron vuosikorvaus 
tai kuukausittain 182,02 euroa. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakasso-
pimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot pe-
rustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Malmin Pysäköintitalo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 44,6 %.

Yhtiön toimialana on Malmin aluekeskuksessa omistaa ja hallita tontte-
ja sekä niille rakennuttamiaan asemakaavan mukaisia pysäköinti- ja 
muita tiloja ja autopaikkoja sekä antaa niitä vuokralle samoin kuin huo-
lehtia liike- ja asuintonttien yhteisjärjestelyinä toteutettavista hälytys- ja 
ohjausjärjestelmistä, huoltopalveluista ja väestönsuojista. Lisäksi yhtiö 
voi harjoittaa tiedonvälitystä kaapeliverkoston avulla ja ylläpitää verkos-
toa tähän tarkoitukseen.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsen-
tä. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, 
vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkio-
käytäntöön. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiona on ollut 200 euroa 
per kokous. Puheenjohtajalle on maksettu lisäksi 2 185 euron suurui-
nen vuosipalkkio. 

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
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Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 42,0 %.

Yhtiön toimiala on ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien 
hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikor-
keakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Toimintaansa var-
ten yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä 
käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Lisäksi yhtiö voi ottaa vastaan 
avustuksia ja lahjoituksia. Yhtiön tarkoitus on muu kuin voiton tuottami-
nen osakkeenomistajille. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman 
toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän 
jäsentä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomai-
sesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti 
noudatettuun palkkiokäytäntöön. Käytäntönä on ollut hallituksen jäsen-
ten ja varapuheenjohtajan kokouspalkkio 200 euroa per kokous ja pu-
heenjohtaja 250 euroa per kokous. Lisäksi vuosipalkkiona on maksettu 
puheenjohtajalle 4 375 euroa ja varapuheenjohtajalle 1 875 euroa.

Oy Apotti Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 38,0 %.

Oy Apotti Ab toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa 
mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on 
tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen 
määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaran-
na yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän 
jäsentä, joista Helsinki nimeää vähintään kaksi. Hallituksen puheenjoh-
tajan nimeää Helsinki. 

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituk-
sen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Hallituksen pu-
heenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 2 185 euroa ja kuukausittain 
maksettuna 182,08 euroa. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopi-
muksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot pe-
rustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön. Yhtiön 
pääomistajien kesken on keskusteltu hallituksen palkkioiden korottami-
sesta kevään 2018 yhtiökokouksessa hallitustyöskentelyn vaativuus 
huomioon ottaen. Yhtiön toteuttaman laajan tietojärjestelmähankkeen 
etenemisen myötä hallitustyöskentelyn vaativuus on kasvanut.

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy
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Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 49,5 %.

Yhtiö harjoittaa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston hankinta-, 
omistus-, hallinta- ja vuokraustoimintaa sekä kalustoon liittyvää huolto- 
ym. palvelutoimintaa ja näihin kaikkiin liittyvien tilaaja- ja konsulttipalve-
lujen tuottamista. Lisäksi yhtiö harjoittaa edellä mainittuihin liittyvää 
muuta liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistö-
jä, käydä niillä kauppaa sekä olla osakkaana yhtiöryhmissä ja konsor-
tioissa, joiden toiminta liittyy läheisesti yhtiön toimialaan. Yhtiö voi ottaa 
lainoja ja myöntää takauksia päätoimialansa puitteissa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsen-
tä, joista Helsinki nimeää yhden.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituk-
sen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle 
maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjär-
jestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu 
palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatet-
tuun palkkiokäytäntöön.

Siltakeskus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 26,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tontteja n:ot 5, 8, ja 9 Helsingin 
kaupungin 40. kaupunginosan korttelissa n:o 40005 sekä niille raken-
nettuja neljää rakennusta.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista 
jäsentä sekä kolme varajäsentä. Helsinki nimeää hallitukseen yhden 
varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen. 

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että halli-
tuksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 200 euroa per kokous ja 
puheenjohtajalle 250 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei 
ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiös-
sä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Startup Maria Oy

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 34,0 %.

Yhtiön tarkoituksena on luoda edellytyksiä uudelle kasvuyrittäjyydelle, 
tukea kasvuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Yhtiö kehittää ja yl-
läpitää kasvuyrityskeskittymiä sekä niiden tilaratkaisuja ja palvelukon-
septeja, tukee tiloissa toimivia yritysyhteisöjä, tarjoaa yritysneuvontaa 
ja palveluita sekä toteuttaa tapahtumia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuot-
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taa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on 
käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä. 
Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio on ollut sama 
kuin Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä 
tarkoitetun johtosääntöön perustuvan jaoston puheenjohtajan kokous-
palkkio, joka tällä hetkellä on 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajan 
vuosipalkkio on puolet saman palkkiosäännön 4 §:n kohdassa "muut 
lautakunnat" mainitusta vuosipalkkiosta. Hallituksen puheenjohtajan 
vuosipalkkio on tällä hetkellä 2 185 euroa ja kuukausittain maksettuna 
182,08 euroa.

Suomen Messut Osuuskunta

Suomen Messut osuuskunnan tarkoituksena on tukea jäsentensä elin-
keinoa järjestämällä heitä palvellen messuja ja näyttelyitä sekä tuotta-
malla niihin liittyviä palveluja edistääkseen samalla maamme elinkei-
noelämän kilpailukykyä Suomessa ja ulkomailla. Osuuskunnan palve-
luksia saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin sen jäsenet.

Osuuskunnan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään viisitoista ja enin-
tään kaksikymmentäseitsemän jäsentä. Käytäntönä on ollut, että Hel-
singin kaupunki nimeää hallintoneuvoston puheenjohtajan ja kolme jä-
sentä.

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 19,0 %.

Yhtiön toimialana on toimia ruotsinkielisen ammattikoulutuksen järjestä-
jänä pääkaupunkiseudulla. Lisäksi yhtiö harjoittaa muuta koulutustehtä-
väänsä liittyvää toimintaa. Yhtiö toimii yleishyödyllisesti eikä tavoittele 
toiminnassaan voittoa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jä-
sentä. 

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio on ollut 100 eu-
roa per kokous ja puheenjohtajan vuosipalkkio 1 000 euroa.

Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 15,3 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia n:o 11 Helsingin kaupun-
gin XXII kaupunginosan korttelissa n:o 700 ja tontilla sijaitsevia raken-
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nuksia sekä varata rakennuksissa olevien eri kerrosten lattiapinta-alas-
ta suurimman osan osakkeenomistajille pienteollisuushuoneistoiksi.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä, 
joista Helsinki nimeää yhden.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, 
vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkio-
käytäntöön. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiona on ollut 140 euroa 
per kokous ja puheenjohtajan kokouspalkkio 180 euroa per kokous.

Urhea-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on tukea ja kehittää Metropolialueella opiskele-
van urheilijan opiskelun ja urheilun yhteensovittamista. Säätiö luo edel-
lytyksiä, kehittää ja tukee erityisesti huipulle tähtäävien ja huipulla ole-
vien urheilijoiden päivittäistä valmentautumista ja kokonaisvaltaista ke-
hittymistä lajissaan sekä edistää urheilun ja liikunnan tutkimusta.

Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 25 ja enintään 50 jäsentä, 
joista Helsinki nimeää yhden. Säätiön hallintoneuvoston nykyinen toimi-
kausi tulee päättymään keväällä 2018 vireillä olevan sääntömuutoksen 
tullessa voimaan.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 30,1 %.

Yhtiön toimiala on pesulatoiminta, tekstiilien huolto ja vuokraus. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsen-
tä. Helsingillä on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä. 

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) halli-
tuksen 25.3.2013 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten 
palkkiot määräytyvät HUSin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mu-
kaan.

Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiö

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 15,9 %.

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kau-
pungilta vuokrattua tonttia n:o 13, osoite Aleksis Kiven katu 10 b, kort-
telissa n:o 359 Helsingin kaupungin XII kaupunginosassa sekä omistaa 
ja hallita tontille rakennettua rakennusta, jonka huoneistojen yhteenlas-
ketusta lattiapinta-alasta suurin osa on varattu osakkeenomistajien 
asunnoiksi.
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Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista ja kolme varajäsentä, 
joista Helsinki nimeää yhden jäsenen ja yhden varajäsenen.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, 
vaan vakiintuneesti noudatettu palkkiokäytäntö on ollut, että hallituksen 
jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkio on 100 euroa per kokous.

Y-Säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on terveyden sekä vanhus-, invalidi- ja muun so-
siaalihuollon tukemiseksi toimia ihmisarvoisten asuntojen saamiseksi 
asuntovaikeuksissa oleville normaaliin tai lähes normaaliin itsenäiseen 
asumiseen kykeneville ihmisille. 

Säätiö voi muullakin tavalla osallistua edellä tarkoitettujen ihmisten so-
siaalisten ja taloudellisten elämän edellytysten parantamiseen samoin 
kuin myös tukea ja suorituttaa sellaista tutkimustyötä, mikä lähinnä pal-
velee näitä tarkoitusperiä.

Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä.

Hallituksen jäsenille voidaan säätiön sääntöjen mukaan maksaa koh-
tuullinen kokouspalkkio ja kulut. Hallituksen puheenjohtajalle ja varapu-
heenjohtajalle voidaan maksaa kokouspalkkioiden lisäksi kohtuullinen 
vuosipalkkio säätiön hyväksy tehdystä työstä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimielimiin nimettävät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Nimetyt henkilöt
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§ 20
Helen-konsernin varsinaiset yhtiökokoukset vuonna 2018

HEL 2018-001962 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa toimimaan Helen Oy:n varsinaisessa yhtiökokoukses-
sa 23.3.2018 siten, että

 osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin 
kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ja kansliapäällikkö Sami Sar-
vilinna asemansa perusteella sekä lisäksi kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Tuuli Kousa, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja 
Paavo Arhinmäki ja kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen To-
mi Sevander,

 hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille pääte-
tään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,

 tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintar-
kastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintar-
kastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mu-
kaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,

 hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen 
määrä hallituksen jäseniä,

 hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yh-
tiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdo-
tuksen mukaisesti,

 yhtiöjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukai-
sesti,

 yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helen Oy:tä sen tytäryhtiöi-
den vuoden 2018 varsinaisissa yhtiökokouksissa edustaville henki-
löille menetellä siten, että Helen Oy:n tytäryhtiöiden yhtiökokouksis-
sa tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmääristä, hallituksiin valittavista 
henkilöistä ja hallitusten palkkioista päätetään osakkeenomistajan 
nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,

 yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helen Oy:tä sen osakkuus-
yhtiöiden Liikennevirta Oy:n ja Voimapiha Oy:n vuoden 2018 varsi-
naisissa yhtiökokouksissa edustaville henkilöille menetellä siten, et-
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tä osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa hallitukseen valitaan osak-
keenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset henkilöt,

 yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että Kemijoki Oy:n 
hallintoneuvoston jäseneksi kevään 2018 varsinaisessa yhtiöko-
kouksessa valitaan Marko Ekqvist (PS),

 yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että Helen Oy:n tytä-
ryhtiöille annetaan soveltuvin osin edelleen noudatettaviksi vastaa-
vat konserniohjauksen periaatteet, jotka koskevat Helen Oy:tä,

 yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen 
päätösehdotusten mukaisesti. 

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa

 kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Helsingin Energiatun-
nelit Oy:n vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa, että Hel-
singin Energiatunnelit Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan yhtiöjär-
jestyksen mukaiseksi toimikaudeksi konserniohjauksen päällikkö At-
te Malmström,

 kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Helsingin Energia-
tunnelit Oy:n yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hallituksen 
päätösehdotusten mukaisesti.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohta-
jan ehdotuksesta valita kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tuuli Kou-
san, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäen sekä 
kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Tomi Sevanderin osakkee-
nomistajan nimistötoimikunnan jäseniksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa toimimaan Helen Oy:n varsinaisessa yhtiökokoukses-
sa 23.3.2018 siten, että

 osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin 
kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ja kansliapäällikkö Sami Sar-
vilinna asemansa perusteella sekä lisäksi ____________________, 
____________________ ja ____________________,

 hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille pääte-
tään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,

 tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintar-
kastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintar-
kastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mu-
kaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,

 hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen 
määrä hallituksen jäseniä,

 hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yh-
tiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdo-
tuksen mukaisesti,

 yhtiöjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukai-
sesti,

 yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helen Oy:tä sen tytäryhtiöi-
den vuoden 2018 varsinaisissa yhtiökokouksissa edustaville henki-
löille menetellä siten, että Helen Oy:n tytäryhtiöiden yhtiökokouksis-
sa tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmääristä, hallituksiin valittavista 
henkilöistä ja hallitusten palkkioista päätetään osakkeenomistajan 
nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,

 yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helen Oy:tä sen osakkuus-
yhtiöiden Liikennevirta Oy:n ja Voimapiha Oy:n vuoden 2018 varsi-
naisissa yhtiökokouksissa edustaville henkilöille menetellä siten, et-
tä osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa hallitukseen valitaan osak-
keenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset henkilöt,

 yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että Kemijoki Oy:n 
hallintoneuvoston jäseneksi kevään 2018 varsinaisessa yhtiöko-
kouksessa valitaan Marko Ekqvist (PS),
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 yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että Helen Oy:n tytä-
ryhtiöille annetaan soveltuvin osin edelleen noudatettaviksi vastaa-
vat konserniohjauksen periaatteet, jotka koskevat Helen Oy:tä,

 yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen 
päätösehdotusten mukaisesti. 

Lisäksi konsernijaosto päättää kehottaa

 kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Helsingin Energiatun-
nelit Oy:n vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa, että Hel-
singin Energiatunnelit Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan yhtiöjär-
jestyksen mukaiseksi toimikaudeksi konserniohjauksen päällikkö At-
te Malmström,

 kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Helsingin Energia-
tunnelit Oy:n yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hallituksen 
päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Helen-konserni

Helen Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Energia -liikelaitoksen 
yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toi-
mialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä 
energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu 
energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja 
osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Helen Oy:n tytäryhtiöitä ovat Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit 
Oy, Helen Sähköverkko Oy ja Suomen Energia-Urakointi Oy. 

Oy Mankala Ab:n päätoimialana on rakentaa ja hyväksikäyttää Kymi-
joen vesivoimaa sekä asettaa täten saatava sähkö ensi sijassa osak-
kaittensa käytettäväksi. Helen Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 100 %. 
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan 
varsinaista jäsentä.

Helsingin Energiatunnelit Oy:n päätoimialana on omistaa ja hallita 
energialiiketoimintaa palvelevia tunneleita ja niihin liittyviä rakennelmia 
sekä vuokrata tunnelitiloja kolmansille. Helen Oy:n omistusosuus yh-
tiöstä on 90 %, loput osakkeet omistaa kaupunki. Osakassopimuksen 
mukaan hallitukseen valitaan kolme varsinaista jäsentä, joista Helen 
Oy nimeää kaksi jäsentä ja kaupunki yhden. 

Helen Sähköverkko Oy:n päätoimialana on sähköverkkotoiminnan har-
joittaminen ja sähköverkkotoimintaan liittyvien palvelujen myynti. Helen 
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Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan halli-
tukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä.

Suomen Energia-Urakointi Oy:n toimialana on harjoittaa sähkö- ja tie-
donsiirtoverkkojen ja niihin liittyvien rakennusten, teknisten laitteiden ja 
laitteistojen suunnittelu-, rakennus-, kunnossapito- ja ylläpitotoimintaa 
sekä urakoida ja kunnossapitää voimalaitoksia ja niihin liittyviä raken-
nuksia ja laitteistoja. Yhtiö harjoittaa niihin liittyvää muutakin käyttö-, 
huolto- ja kunnossapitopalvelua, perusparannus- ja asennustoimintaa 
sekä kokoaa ja toimittaa järjestelmäkokonaisuuksia. Helen Oy:n omis-
tusosuus yhtiöstä on 60,4 %. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen 
kuuluu kuusi varsinaista jäsentä, joista Helen Oy nimeää kaksi.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Helen Oy:llä on pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka 
tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsen-
ten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä 
heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuk-
sen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. 

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yh-
teydessä. Nimitystoimikunnan voimassaolevan työjärjestyksen mukaan 
toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan 
asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kanslia-
päällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa 
kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston pu-
heenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Päättyvällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäseninä ovat toimineet 
12.6.2017 alkaen pormestari Jan Vapaavuori, kansliapäällikkö Sami 
Sarvilinna, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tuuli Kousa, kaupun-
ginhallituksen varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäki sekä kaupunginhal-
lituksen konsernijaoston jäsen Tomi Sevander.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiöko-
koukselle ehdotukset Helen Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi, 
hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valitta-
viksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi. 

Nimitystoimikunta on tehnyt ehdotukset myös Helen Oy:n tytäryhtiöiden 
hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi, tytäryhtiöiden hallitusten 
jäsenten lukumääräksi ja hallituksiin valittaviksi henkilöiksi sekä Helen 
Oy:n osakkuusyhtiöiden hallituksiin valittaviksi henkilöiksi. 
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Lisäksi nimitystoimikunta on tehnyt ehdotuksen Helen Oy:n yhtiöjärjes-
tyksen muuttamisesta. 

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Ehdotus Helen Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valit-
taviksi henkilöiksi

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 15 §, että Helen Oy:n osalta voidaan 
poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunki-
konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkiope-
rusteista ja -käytännöistä. 

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helen Oy:n hallitukselle maksetta-
viksi palkkioiksi on otettu huomioon yhtiön omistuspohja sekä tehdyn 
työn ja vastuun määrä hallitustyöskentelyssä. Palkkioesitys vastaa voi-
massaolevia hallituspalkkioita. 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helen Oy:n hallituksen jäsenten luku-
määräksi päätetään yhdeksän jäsentä. Lukumäärä vastaa yhtiön halli-
tuksen nykyistä jäsenmäärää.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helen Oy:n hallituksen puheenjohta-
jaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon toimikun-
nan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä asiantunte-
mus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan 
kuuluvissa asioissa). 

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Helen Oy:n hallituk-
seen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilan-
netta.

Ehdotus Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten lukumääräksi ja hallituksiin 
valittaviksi henkilöiksi

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan kuu-
luu sitovan toimiohjeen antaminen yhtiötä sen tytäryhtiön yhtiökokouk-
sessa edustavalle henkilölle tytäryhtiön hallituksen jäsenen valintaa 
koskevassa asiassa.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle vuosit-
tain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle Helen Oy:n tytäryhtiöiden 
hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi 
henkilöiksi.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan esitys Helen Oy:n tytäryhtiöille 
maksettavista hallituspalkkioista vastaa valmistelussa olevaa kaupunki-
konsernin uutta palkkiokäytäntöä Oy Mankala Ab:n, Helsingin Energia-
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tunnelit Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n osalta. Hallituksen puheen-
johtajien vuosipalkkioissa on korotusta 2,5 % (2 185 euroa -> 2 240 eu-
roa) ja hallituksen kokouspalkkioissa 12,5 % (200 euroa -> 225 euroa).

Suomen Energia-Urakointi Oy:n osalta kokous- ja vuosipalkkioista ei 
ole sovittu osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Yhtiössä on 
maksettu hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille konsernijaoston pää-
töksen 14.5.2012, 111 § mukaiset palkkiot. Päätöksen mukaan hallituk-
sen puheenjohtajan vuosipalkkio on 3 000 euroa ja kokouspalkkio 200 
euroa, sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkio 2 500 euroa ja kokous-
palkkio 150 euroa. Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan palkkioeh-
dotus Suomen Energia-Urakointi Oy:n osalta on edellä mainitun kon-
sernijaoston päätöksen mukainen.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Helen Oy:n tytäryhtiöi-
den hallituksiin valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa ole-
vaa tilannetta.

Ehdotus Helen Oy:n osakkuusyhtiöiden hallituksiin valittaviksi henkilöiksi

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan kuu-
luu myös sitovan toimiohjeen antaminen yhtiötä sen osakkuusyhtiön 
yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle osakkuusyhtiön toimielimen jä-
senen valintaa koskevassa asiassa, jos yhtiöllä on yhtiöjärjestykseen 
tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäsen tai jäseniä osakkuus-
yhtiön toimielimiin.

Helen Oy:llä on osakkuusyhtiön osakassopimuksen mukainen hallitus-
ten jäsenten nimeämisoikeus Liikennevirta Oy:n (kaksi jäsentä) ja Voi-
mapiha Oy:n (kaksi jäsentä) osalta.

Nimitystoimikunta valmistelee ehdotukset hallituksen jäseniksi valitta-
viksi henkilöiksi myös niiden Helen Oy:n osakkuusyhtiöiden osalta, joi-
hin yhtiöllä on oikeus nimetä hallituksen tai muun toimielimen jäsen tai 
jäseniä yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen tai muun vastaavan sopi-
muksen perusteella.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Liikennevirta Oy:n ja 
Voimapiha Oy:n hallituksiin valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään 
voimassa olevaa tilannetta.

Ehdotus Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta esittää Helen Oy:n yhtiöjärjestyk-
sen muuttamista. Muutoksessa otetaan huomioon soveltuvin osin kau-
pungin uusi malliyhtiöjärjestys. Lisäksi ehdotuksessa luovutaan käytän-
nöstä, jossa Helen Oy:n osakkuusyhteisöjen hallituksen jäsenten ni-
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meämistä käsitellään Helen Oy:n yhtiökokouksessa. Konserniohjauk-
sen kannalta on tarkoituksenmukaista muuttaa nykyistä toimintamallia 
osakkuusyhteisöjen osalta Helen Oy:n perustamisen jälkeiset käytän-
nön kokemukset huomioon ottaen. 

Helen Oy:n tilintarkastaja

Voimassa olevan hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslau-
takunta nimeää ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ti-
lintarkastajiksi. 

Tarkastuslautakunta päätti 14.12.2016, § 112, nimetä Helen Oy:n ja 
sen tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (pää-
vastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Kaija Pakkanen).

Kemijoki Oy:n hallintoneuvosto

Aiemmin Helsingin kaupungilla ja sittemmin Helen Oy:llä on sopimuk-
sen ja käytännön perusteella oikeus nimetä yksi jäsen Kemijoki Oy:n 
hallitukseen ja yksi jäsenhallintoneuvostoon. Vakiintuneen käytännön 
mukaan Helen Oy nimeää hallituksen jäsenen ja kaupunki nimeää hal-
lintoneuvoston jäsenen.

Talousarviotavoitteet 2018

Kaupunginvaltuusto päätti 29.11.2017, § 407 kaupungin talousarviosta 
vuodelle 2018. Talousarviossa asetettiin Helen Oy:lle seuraavat tavoit-
teet:

 Omistajan päätöksen mukaisen kehitysohjelman toteuttaminen 
suunnitelman mukaisesti (sitova tavoite),

 Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan (voitto ennen tilinpää-
tössiirtoja – maksettu tulovero) noin 50 % osinkona, vähintään 25 
milj. euroa (muu tavoite), 

 Sijoitetun pääoman tuotto vähintään edellisen vuoden tasolla (muu 
tavoite).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja konserniohjaus
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§ 21
Helsingin Satama -konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2018

HEL 2018-001963 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa toimimaan Helsingin Satama Oy:n varsinaisessa yh-
tiökokouksessa 29.3.2018 siten, että

 osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin 
kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ja kansliapäällikkö Sami Sar-
vilinna asemansa perusteella sekä lisäksi kaupunginvaltuuston va-
rapuheenjohtaja Pentti Arajärvi, kaupunginhallituksen konsernijaos-
ton varapuheenjohtaja Jasmin Hamid ja kaupunginhallituksen kon-
sernijaoston jäsen Veronika Honkasalo, 

 hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille pääte-
tään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,

 tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintar-
kastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintar-
kastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mu-
kaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,

 hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen 
määrä hallituksen jäseniä,

 hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yh-
tiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdo-
tuksen mukaisesti,

 yhtiöjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukai-
sesti,

 yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että Helsingin Sata-
ma Oy:n tytäryhtiölle annetaan soveltuvin osin edelleen noudatetta-
viksi vastaavat konserniohjauksen periaatteet, jotka koskevat Hel-
singin Satama Oy:tä,

 yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helsingin Satama Oy:tä Lo-
viisan Satama Oy:n vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa 
edustavalle henkilölle toimiohjeeksi menetellä siten, että Loviisan 
Satama Oy:n yhtiökokouksessa tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmää-
rästä, hallitukseen valittavista henkilöistä ja hallituksen palkkioista 
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päätetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mu-
kaisesti,

 yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen 
päätösehdotusten mukaisesti. 

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohta-
jan ehdotuksesta valita kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Pentti 
Arajärven, kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja 
Jasmin Hamidin ja kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Veroni-
ka Honkasalon osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa toimimaan Helsingin Satama Oy:n varsinaisessa yh-
tiökokouksessa 29.3.2018 siten, että

 osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin 
kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ja kansliapäällikkö Sami Sar-
vilinna asemansa perusteella sekä lisäksi ____________________, 
____________________ ja ____________________,

 hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille pääte-
tään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,

 tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintar-
kastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintar-
kastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mu-
kaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,
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 hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen 
määrä hallituksen jäseniä,

 hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yh-
tiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdo-
tuksen mukaisesti,

 yhtiöjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukai-
sesti,

 yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että Helsingin Sata-
ma Oy:n tytäryhtiölle annetaan soveltuvin osin edelleen noudatetta-
viksi vastaavat konserniohjauksen periaatteet, jotka koskevat Hel-
singin Satama Oy:tä,

 yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helsingin Satama Oy:tä Lo-
viisan Satama Oy:n vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa 
edustavalle henkilölle toimiohjeeksi menetellä siten, että Loviisan 
Satama Oy:n yhtiökokouksessa tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmää-
rästä, hallitukseen valittavista henkilöistä ja hallituksen palkkioista 
päätetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mu-
kaisesti,

 yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen 
päätösehdotusten mukaisesti. 

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama -konserni

Helsingin Satama Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Satama -lii-
kelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. 

Yhtiön toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa 
sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toiminto-
ja. 

Helsingin Satama Oy osti 2.1.2017 toteutetulla osakekaupalla Loviisan 
Satama Oy:n osake-enemmistön. Loviisan Satama Oy:n toimialana on 
sataman ylläpitäminen ja yleisen satamatoiminnan harjoittaminen, ke-
hittäminen, sekä siihen liittyvä muu liiketoiminta.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Helsingin Satama Oy:llä on pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimi-
kunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset halli-
tuksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henki-
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löiksi sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmiste-
lee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. 

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yh-
teydessä. Nimitystoimikunnan voimassaolevan työjärjestyksen mukaan 
toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan 
asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kanslia-
päällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa 
kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston pu-
heenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Päättyvällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäseninä ovat toimineet 
12.6.2017 alkaen pormestari Jan Vapaavuori, kansliapäällikkö Sami 
Sarvilinna, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Pentti Arajärvi, kau-
punginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja Jasmin Hamid 
sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Veronika Honkasalo.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiöko-
koukselle ehdotukset Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten luku-
määräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäse-
niksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi. 

Nimitystoimikunta on myös tehnyt ehdotukset Helsingin Satama Oy:n 
tytäryhtiön, Loviisan Satama Oy:n, hallitukselle maksettaviksi palkkioik-
si, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallituksen jäseniksi valitta-
viksi henkilöiksi.

Lisäksi nimitystoimikunta on tehnyt ehdotuksen Helsingin Satama Oy:n 
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jä-
seniksi valittaviksi henkilöiksi

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 16 §, että Helsingin Satama Oy:n 
osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättä-
mistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitus-
ten palkkioperusteista ja -käytännöistä. 

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helsingin Satama Oy:n hallitukselle 
maksettaviksi palkkioiksi on otettu huomioon yhtiön omistuspohja sekä 
tehdyn työn ja vastuun määrä hallitustyöskentelyssä. Palkkioesitys vas-
taa voimassaolevia hallituspalkkioita. 
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Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helsingin Satama Oy:n hallituksen jä-
senten lukumääräksi päätetään yhdeksän jäsentä. Lukumäärä vastaa 
yhtiön hallituksen jäsenten nykyistä määrää. 

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helsingin Satama Oy:n hallituksen 
puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon 
toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä 
asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoi-
mintaan kuuluvissa asioissa). 

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Helsingin Satama 
Oy:n hallitukseen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa 
olevaa tilannetta yhtä muutosta lukuun ottamatta. Seppo Kanervan tilal-
le ehdotetaan Markku Saarikangasta.

Ehdotus Loviisan Satama Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jä-
seniksi valittaviksi henkilöiksi

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen toimi-
valtaan kuuluu sitovan toimiohjeen antaminen yhtiötä sen tytäryhtiön 
yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle tytäryhtiön hallituksen jäsenen 
valintaa koskevassa asiassa.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle vuosit-
tain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle Helsingin Satama Oy:n tytä-
ryhtiöiden hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi va-
littaviksi henkilöiksi.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan esitys Helsingin Satama Oy:n 
tytäryhtiölle maksettavista hallituspalkkioista vastaa valmistelussa ole-
vaa kaupunkikonsernin uutta palkkiokäytäntöä. Hallituksen puheenjoh-
tajan vuosipalkkioissa on korotusta 2,5 % (2 185 euroa -> 2 240 euroa) 
ja hallituksen kokouspalkkioissa 12,5 % (200 euroa -> 225 euroa).

Nimitystoimikunta ehdottaa Helsingin Satama Oy:n varsinaiselle yhtiö-
kokoukselle, että Loviisan Satama Oy:n hallitukseen valitaan viisi jä-
sentä, joista Helsingin Satama Oy nimeää kolme.

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta esittää Helsingin Satama Oy:n 
yhtiöjärjestyksen muuttamista. Muutoksessa otetaan huomioon soveltu-
vin osin kaupungin uusi malliyhtiöjärjestys.

Helsingin Satama Oy:n tilintarkastaja
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Voimassa olevan hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslau-
takunta nimeää ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ti-
lintarkastajiksi. 

Tarkastuslautakunta päätti 12.12.2017, § 125, nimetä ehdolle Helsingin 
Satama Oy:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävas-
tuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Heikki Ruosteenoja).

Talousarviotavoitteet 2018

Kaupunginvaltuusto päätti 29.11.2017, § 407 kaupungin talousarviosta 
vuodelle 2018. Talousarviossa asetettiin Helsingin Satama Oy:lle seu-
raavat tavoitteet:

 Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona, 
vähintään 2,5 milj. euroa. (muu tavoite),

 Sijoitetun pääoman tuotto vähintään edellisen vuoden tasolla (muu 
tavoite).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja konserniohjaus
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§ 22
Tytäryhtiöiden malliyhtiöjärjestysten ja tytärsäätiöiden mallisääntö-
jen hyväksyminen

HEL 2018-000778 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä kaupungin tytä-
ryhtiöiden malliyhtiöjärjestykset liitteiden 1 ja 2 mukaisina sekä tytär-
säätiöiden mallisäännöt liitteen 3 mukaisena. 

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä kansliapäällikön 
kolmannen esityksen kokouksen kahdeksantena asiana.

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että perusteluosan toiseksi viimei-
seksi kappaleeksi lisätään seuraavaa:

"Tietojensaantioikeutta koskevan yhtiöjärjestysmääräyksen rekisteröin-
nin edellytysten selvittämistä jatketaan. Asiaa koskeva päätös esitel-
lään konsernijaostolle tänä keväänä."

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun eh-
dotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhtiöjärjestysluonnos_osakeyhtiö_päivitetty
2 Yhtiöjärjestysluonnos_kiinteistöosakeyhtiö_päivitetty
3 Mallisääntöluonnos_päivitetty

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää hyväksyä kaupungin tytä-
ryhtiöiden malliyhtiöjärjestykset liitteiden 1 ja 2 mukaisina sekä tytär-
säätiöiden mallisäännöt liitteen 3 mukaisena. 
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Esittelijän perustelut

Tausta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 21.9.2009, § 203 hyväksyä 
johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet -ohjeen. Kyseessä on oh-
jeistus, jossa määritetään kaupungin ja sen tytäryhteisöjen väliset sekä 
yhteisöjen sisällä noudatettavat hyvän hallinto- ja johtamistavan peri-
aatteet sekä niiden mukaiset menettelytavat.

Ohjeen liitteenä ovat kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden malliyhtiö-järjes-
tykset (tavallinen osakeyhtiö ja kiinteistöosakeyhtiö) sekä tytärsäätiöi-
den mallisäännöt. 

Kaupunkikonsernin hyvän hallinto- ja johtamistavan ohjeistusta ollaan 
uudistamassa. Uudistuksessa otetaan huomioon kaupunginvaltuuston 
17.5.2017, § 241 hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen linjauk-
set. Konserniohjeen mukaan hyvän hallinto- ja johtamistavan ohjeistuk-
sesta päättää konsernijaosto.

Malliyhtiöjärjestyksiä ja -sääntöjä hyödynnetään tulevissa osakeyhtiöi-
den ja säätiöiden perustamistilanteissa. Sen lisäksi niiden sisältö ote-
taan soveltuvin osin huomioon jo olemassa olevien yhtiöiden ja säätiöi-
den yhtiöjärjestysten/sääntöjen tarkoituksenmukaisuuden ja ajantasai-
suuden varmistamisessa. 

Jotta hyvän hallintotavan ohjeistuksen valmistelulle ja päätöksenteolle 
voidaan varata riittävä aika, on tarkoituksenmukaista päättää etukäteen 
erikseen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden malliyhtiöjärjestyksistä ja ty-
tärsäätiöiden mallisäännöistä. Mallien hyväksymisen jälkeen niihin pe-
rustuvat muutokset päätetään muodollisesti yksittäisten tytäryhtiöiden 
yhtiökokouksissa ja tytärsäätiöiden vuosikokouksissa.

Kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden ja -säätiöiden suuri lukumäärä huo-
mioon ottaen on tarkoituksenmukaista, että olemassa olevien yhtiöiden 
yhtiöjärjestyksiin ja säätiöiden sääntöihin tehtävät muutokset toteute-
taan keskitetysti. Muutokset on tarkoituksenmukaista toteuttaa kevään 
2018 varsinaisissa yhtiökokouksissa ja vuosikokouksissa, jolloin muun 
muassa yhtiöiden ja säätiöiden hallitusten kaksivuotisiksi muutettavat 
toimikaudet ovat mahdollisimman yhtenevät kuntavaalien rytmityksen 
kanssa. Tällöin vaaleihin liittyvät hallitusvaihdokset pystytään toteutta-
maan paremmin tavanomaisessa yhtiökokoustahdissa. 

Nyt hyväksyttävät malliyhtiöjärjestykset ja -säännöt liitetään osaksi hy-
vän hallintotavan ohjeistusta sen tultua hyväksytyksi konsernijaostossa.

Uudet malliyhtiöjärjestykset ja -säännöt
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Kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden malliyhtiöjärjestysten ja tytärsäätiöi-
den malliyhtiöjärjestysten ja -sääntöjen tarkoituksena on toimia pohjana 
kaupungin omistamien yhteisöiden yhtiöjärjestyksille ja säännöille.  Pe-
rustellusta yhteisön toimintaan tai tarkoitukseen liittyvästä syystä mal-
liyhtiöjärjestysten ja -sääntöjen määräyksistä voidaan yksittäistapauk-
sessa poiketa ja/tai niitä voidaan täydentää tarvittaessa yhteisön tai 
säätiön erityispiirteistä johtuvilla määräyksillä. Esimerkiksi hallituksen 
jäsenten lukumäärän osalta voidaan määritellä malliyhtiöjärjestystä 
suurempi hallituskoko, jos se on tarpeen ja perusteltua.

Mallisääntöjen uudistamisessa on lähdetty siitä, että niissä otetaan 
huomioon voimassaolevan konserniohjeen linjaukset sekä vuonna 
2015 uudistetun säätiölain määräykset. Lisäksi tavoitteena on ollut, että 
kaupungin toistuvaa päätöksentekoa yhtiö- ja vuosikokouksiin liittyen 
voidaan keventää, kun yhtiöjärjestyksissä ja säännöissä on tarvittavat 
konserniohjaukseen liittyvät määräykset. 

Alla mainitut malleihin tehdyt keskeiset muutokset koskevat pääosin 
asioita, joita yhtiöt ja säätiöt ovat noudattaneet jo tähän mennessä kon-
serniohjeen ja niille vuosittain annettujen erillisten kehotusten ja toi-
miohjeiden perusteella.

Keskeiset muutokset malleissa ovat seuraavat:

 toimialaan/tarkoitukseen lisätään maininta toimimisesta osana Hel-
singin kaupunkikonsernia,

 hallituksen kokoonpanoksi määritellään konserniohjeen mukaan vä-
hintään kolme ja enintään viisi jäsentä, ellei jäsenten määrästä poik-
keamiseen ole yksittäistapauksessa erityinen syy,

 hallituksen ja tilintarkastajan toimikaudeksi määritellään kaksi vuot-
ta,

 taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toi-
minnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat määrätään 
käsiteltäväksi yhtiökokouksessa,

 yhtiöjärjestyksessä/säännöissä todetaan, että toiminnassa noudate-
taan kulloinkin voimassa olevaa Helsingin kaupungin konserniohjet-
ta sekä Helsingin kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta. 

 yhtiöjärjestyksessä/säännöissä todetaan, että toiminnassa otetaan 
huomioon Helsingin kaupunkistrategian yhtiötä/säätiötä ja sen toi-
mintaa koskevat osat, kaupungin talousarviossa mahdollisesti ase-
tetut sitovat ja muut tavoitteet sekä kaupungin yksittäistapauksessa 
määrittelemä kaupunkikonsernin kokonaisetu,
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 säätiöiden sääntöihin on lisätty uuteen säätiölakiin perustuvat toimi-
tusjohtajaa, hallituksen jäsenten erottamista, erityisen tarkastuksen 
suorittamista sekä säätiön tarkoituksen muuttamista koskevat kir-
jaukset.

Aiemman käytännön mukaisesti on tarkoituksenmukaista vahvistaa eril-
liset malliyhtiöjärjestykset tavanomaisille osakeyhtiöille ja osittain tai ko-
konaan keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille. Osittain tai kokonaan kes-
kinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä on erilliset määräykset erityisesti 
huoneistojen hallintaan ja niistä perittäviin vastikkeisiin liittyen.

Markkinaehtoisesti toimiville tytäryhteisöille ei esitetä erillistä malliyhtiö-
järjestystä niiden vähäisen lukumäärän vuoksi. Tarkoituksena on hyö-
dyntää perusmalliyhtiöjärjestystä soveltuvin osin konserniohjeessa 
määritellyt niitä koskevat muista poikkeavat linjaukset huomioon ottaen.

Lopuksi

Malliyhtiöjärjestysten ja -sääntöjen pohjalta kaupunginkanslia käy ole-
massa olevien tytäryhtiöiden ja -säätiöiden kanssa keskustelut niistä 
muutoksista, jotka kunkin yhtiön/säätiön osalta on tarkoituksenmukaista 
tehdä. Muutoksista päätetään tytäryhtiöiden varsinaisissa yhtiökokouk-
sissa ja tytärsäätiöiden vuosikokouksissa pääosin kevään 2018 aikana.

Konsernijaoston kokouksen 12.2.2018 jälkeen malliyhtiöjärjestysluon-
noksia ja mallisääntöluonnosta on muutettu siten, että niistä on poistet-
tu luottamushenkilöiden tietojensaantioikeutta koskeva kohta. Kaupun-
ginkanslian oikeuspalvelut on selvittänyt rekisteriviranomaisen, Patent-
ti- ja rekisterihallituksen, kanssa kyseisen uuden kirjauksen ottamista 
malliyhtiöjärjestyksiin. Patentti- ja rekisterihallitus on ilmoittanut kanta-
naan, että tietojensaantioikeutta koskeva yhtiöjärjestysmääräys ei ole 
rekisteröitävissä. 

Malliyhtiöjärjestyksiin perustuvien muiden muutosten toteuttamiseksi on 
tarkoituksenmukaista jättää tietojensaantioikeutta koskeva määräys 
tässä vaiheessa pois malliyhtiöjärjestyksistä ja -säännöistä. Näin voi-
daan saavuttaa yhtiökokousprosessin tehostamistavoitteita erityisesti 
hallitusten toimikausien pidentämisen myötä. Lisäksi tytäryhteisöjen yh-
tiöjärjestyksiin ja sääntöihin saadaan luonnoksiin perustuvien muutos-
ten myötä määräykset kaupungin konserniohjeen noudattamisesta. 
Konserniohjeessa on edelleen luottamushenkilöiden tietojensaantioi-
keutta koskevat tarvittavat kirjaukset.

Tietojensaantioikeutta koskevan muutoksen lisäksi kiinteistöosakeyh-
tiön malliyhtiöjärjestyksen 16 §:ään (lunastuslauseke) on tehty teknis-
luonteinen täsmennys, jotta ei synny epäselvyyttä, miten lunastustilan-
teessa menetellään osakeryhmien kanssa. Täsmennyksen mukaan 
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osakeryhmän, joka tuottaa oikeuden hallita tiettyä huoneistoa tai tilaa 
yhtiön omistamassa rakennuksessa tai kiinteistössä, osakkeita ei jaeta 
erikseen vaikka lunastukseen halukkaita tahoja olisi enemmän kuin yk-
si.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhtiöjärjestysluonnos_osakeyhtiö_päivitetty
2 Yhtiöjärjestysluonnos_kiinteistöosakeyhtiö_päivitetty
3 Mallisääntöluonnos_päivitetty

Oheismateriaali

1 Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet_2009

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.02.2018 § 11

HEL 2018-000778 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

12.02.2018 Pöydälle

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Jasmin Hamidin ehdotuksesta.

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

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 23
Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2018-001935 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Palmia 
Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä kansliapäällikön 
toisen esityksen kokouksen yhdeksäntenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila 
ja hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen. Asiantuntijat poistuivat 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palmia Oy perustettiin 3.12.2014. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 
100 %. Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, 
siivous- ja turvapalvelutoimintaa.

Yhtiö tuottaa palveluja noin tuhannessa eri kohteessa kuten toimistoti-
loissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, vanhusten palvelu-
taloissa, lounasravintoloissa, juhlatiloissa, yleisötapahtumissa ja liiken-
nevälineissä. 
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Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2018 
seuraavat tavoitteet:

Sitovat tavoitteet: 

 Yhtiön toiminta sopeutuu kilpailutuksiin kannattavuutta heikentämät-
tä

 Valmistautuminen kaupungin tuleviin palvelukilpailutuksiin.

Muut tavoitteet:

 Yhtiön markkinaosuus kasvaa Helsingissä

 Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona, 
vähintään 2 milj. euroa 

 Sijoitetun pääoman tuotto vähintään edellisen vuoden tasolla.

Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila antaa konsernijaoston ko-
kouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouk-
sessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 15, 16, 17 ja 23 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 18, 19, 20, 21 ja 22 §: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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

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

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tomi Sevander Ulla-Marja Urho

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 14.03.2018.


