
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2018 1 (29)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/6
05.03.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Aleksanterinkatu 22-24 +358 9 310 36106 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki PL 1 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia 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 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2018 17 (29)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/6
05.03.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Aleksanterinkatu 22-24 +358 9 310 36106 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki PL 1 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

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. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2018 22 (29)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/6
05.03.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Aleksanterinkatu 22-24 +358 9 310 36106 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki PL 1 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

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


