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§ 28
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 
2020

HEL 2020-002900 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa

1

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:n kevään 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että 
yhtiön hallitukseen valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi 
seuraavat henkilöt:

- hallituksen puheenjohtaja Jasmin Hamid (Vihr.)
- hallituksen jäsen Jorma Bergholm (SDP)
- hallituksen jäsen Sebastian Franckenhaeuser 
- hallituksen jäsen Mari Randell
- hallituksen jäsen Tuula Saxholm
- hallituksen jäsen Timo Tossavainen (Kok.)
- hallituksen jäsen Anne Vuori 
- hallituksen varajäsen Kari Pudas
- hallituksen varajäsen Susanna Svartsjö.

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 
vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa

- toimimaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille pääte-
tään maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen 
hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti,

- hyväksymään yhtiökokouksessa yhtiön yhtiöjärjestysmuutoksen, mi-
käli yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista 
ja muutos on olennaisilta osin kaupungin hyvään hallinto- ja johtamis-
tapaan perustuva.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Nimettävät Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin alu-
eella omistaa, hankkia omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita 
tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia 
asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja 
osuuksien ostamista, myyntiä, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ym-
päristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mu-
kaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä sääs-
tävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen 
osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan 
tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat ta-
voitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huo-
lehtii hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi 
(2) varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenten 
ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi 
päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä.
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 2.3.2020, 16 § panna pöy-
dälle edustajien nimeämisen Helsingin kaupungin asunnot Oy:n halli-
tukseen.

Lopuksi

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Nimettävät Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia


