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Kokouspaikka Kaupungintalon Terassikabinetti / Sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Hamid, Jasmin (etänä) varapuheenjohtaja

saapui 16:54, poissa: 31 - 37 §
Hakola, Juha (etänä)
Honkasalo, Veronika (etänä)
Kiesiläinen, Mikko (etänä)
Raatikainen, Mika (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
Sevander, Tomi (etänä) kaupunginhallituksen 2. varapu-

heenjohtaja
Urho, Ulla-Marja (etänä)

Muut

Kivekäs, Otso (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arhinmäki, Paavo (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Malmström, Atte (etänä) konserniohjauksen päällikkö
Katajamäki, Paula (etänä) viestintäasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
31 - 39 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
31 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
32 - 39 §
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Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
31 - 39 §
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§ Asia

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

32 Asia/2 Suomi-Rata Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja hallituksen jä-
senen nimeäminen

33 Asia/3 Turun Tunnin Juna Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja hallituk-
sen jäsenen nimeäminen

34 Asia/4 Edustajan nimeäminen Nuuksiokeskus Oy:n hallitukseen

35 Asia/5 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous

36 Asia/6 Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus -nimisen yhtiön varsinainen yhtiöko-
kous vuonna 2020

37 Asia/7 Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 
2020

38 Asia/8 Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020

39 Asia/9 Yhteisöraportti 2019
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§ 31
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 Veronika 
Honkasalon ja Mikko Kiesiläisen sekä varatarkastajiksi Mika Raatikai-
sen ja Juha Hakolan.

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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§ 32
Suomi-Rata Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja hallituksen 
jäsenen nimeäminen

HEL 2019-002824 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

 hyväksyä Helsingin kaupungin osalta Suomi-Rata Oy:n osakasso-
pimuksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti ja

 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoit-
tamaan osakassopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa tek-
nisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia. 

Samalla konsernijaosto päätti nimetä Suomi-Rata Oy:n hallituksen jä-
seneksi liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkosen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos
2 Osakassopimusluonnos_liite 1.2
3 Osakassopimusluonnos_liite 12.4.1

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomi-Rata Oy

Kaupunginvaltuusto päätti 25.3.2020 hyväksyä kaupungin osallistumi-
sen Suomi-Rata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen. 

Perustettavan yhtiön tarkoituksena on edistää Helsingin ja Tampereen 
välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden 
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suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Yhteyden suunnittelu koostuu 
eri osista, joita ovat Pasilan ja Keravan välinen Lentorata sekä jatkoyh-
teys Tampereelle. 

Osakkaiden tahtotilana on tätä taustaa vasten luoda edellytyksiä no-
pealle junayhteydelle Helsingin ja Tampereen välillä sekä varmistaa riit-
tävä kapasiteetin kasvattaminen tämän yhteysvälin liikenteelle.

Osakassopimus

Suomi-Rata Oy:n ja sen omistajien kesken solmitaan osakassopimus, 
jossa sovitaan keskeisistä tavoitteista yhtiölle ja Suomi-rata-hankkeelle. 

Osakassopimuksessa sovitaan muun muassa tarkemmin hankeyhtiön 
hallinnosta, rahoituksesta ja päätöksenteosta, osakkeiden omistukses-
ta ja luovutuksesta sekä niihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista 
sekä osakkeenomistajien oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa näh-
den. Osakassopimusluonnos on liitteenä. 

Keskeisiä osakassopimuksen ehtoja ovat seuraavat:

 yhtiön tarkoitus (sisältäen Lentoradan suunnittelun),

 valtio omistaa yhtiöstä aina vähintään 51 %,

 osapuolet sitoutuvat rahoittamaan yhtiötä yhteensä enintään 154,72 
miljoonalla eurolla (alv 0),

 yhtiön hallitus laatii tarkemman rahoitussuunnitelman, johon osa-
puolten perustamisvaiheen jälkeiset rahoitussuoritukset perustuvat,

 kunkin osakkaan osalta rahoitussitoumus on enimmäismäärä, eikä 
osakkailla ole osakassopimuksen nojalla velvollisuutta rahoittaa yh-
tiötä enimmäismäärää enempää,

 hankeyhtiön arvonlisäverotukselliseen kohteluun liittyvä epävar-
muus pyritään ratkaisemaan siten, että tosiasiallinen kustannusvas-
tuu hankeyhtiön rahoituksesta valtion ja kuntaosakkaiden välillä to-
teutuu mahdollisimman pitkälle rahoituskustannusten jaosta sovitun 
mukaisesti,

 osakkaiden rahoitus yhtiölle on oman pääoman ehtoista ja yhtiö ke-
rää sen osakkailta siten kuin hallitus tarkemmin päättää,

 yhtiö hakee ja pyrkii saamaan täysimääräisesti Euroopan Unionin 
Verkkojen Eurooppa -rahoitusta ja mahdollisia muita saatavilla ole-
via taloudellisia tukia ja avustuksia,
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 yhtiökokous päättää mahdollisen tukirahoituksen vaikutuksesta 
osakkaiden rahoitussitoumuksiin, lähtökohtana tukea vastaavien 
rahoitusosuuksien palauttaminen, jos yhtiöllä ei ole rahoitusvajetta 
tai vastaavasti rahoitusvajeen kattaminen, jos yhtiöllä sitä on,

 jos yhtiö havaitsee kattamatonta rahoitusvajetta, se kutsuu osak-
keenomistajat neuvottelemaan tilanteen ratkaisemisesta,

 mikäli osakkeenomistajat eivät kuuden kuukauden kuluessa tai ra-
hoitusvajeen ratkaisemisen edellyttämässä lyhyemmässä ajassa 
löytäneet ratkaisua vajeen kattamiseen tai sopineet muusta etene-
mistavasta, yhtiöllä tai sen määräämällä taholla on oikeus lunastaa 
muiden kuin valtion omistamat osakkeet yhden euron vastiketta 
vastaan,

 yhtiö ei saa ottaa pitkäaikaista, maturiteetiltaan yli yhden vuoden 
mittaista vierasta pääomaa, eikä sen toimintaa muutenkaan saa ra-
hoittaa vieraan pääoman ehtoisesti,

 mahdolliseen rakentamisvaiheeseen siirtyminen ja sen rahoitukses-
ta sopiminen edellyttävät erillisiä neuvotteluja ja päätöksiä,

 jos vuoden kuluessa viimeisen suunnitelman lainvoimaisuudesta ei 
ole sovittu yhtiön jatkavan hankkeen toteutusvaiheeseen tai päätet-
ty myydä yhtiötä tai sen tekemiä suunnitelmia ulkopuoliselle taholla 
hankkeen toteuttamista varten, muiden kuin valtion tulee luovuttaa 
osakkeensa yhtiölle tai sen määräämälle taholle yhden euron vasti-
ketta vastaan,

 jos yhtiö jatkaa rakentamisvaiheeseen, sillä tai sen osoittamalla ta-
holla on oikeus lunastaa yhden euron vastiketta vastaan sellaisen 
osakkeenomistajan osakkeet, joka ei osallistu toteutusvaiheen ra-
hoitukseen,

 mahdollisten uusien osakkaiden mukaan tulo vähentää kaikkien 
osakkaiden rahoitusosuuksia niiden rahoitussitoumusten suhteessa, 
jos kyseessä ei ole kunta, ja jos yhtiöllä ei ole rahoitusvajetta,

 jos uusi osakas on kunta, sen mukaan tulo vähentää muiden kun-
taosakkaiden ja Finavia Oyj:n rahoitusosuuksia niiden keskinäisten 
rahoitusosuuksien mukaisessa suhteessa edellyttäen, että yhtiöllä 
ei ole rahoitusvajetta,

 jos yhtiöllä on rahoitusvajetta, uuden osakkaan mukaan tulo käyte-
tään ensisijaisesti kattamaan ko. rahoitusvaje,

 yhtiö ei lähtökohtaisesti jaa osinkoa osakkaille,
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 yhtiön toiminnan kannalta kaikkein keskeisimmistä asioista pääte-
tään yhtiökokouksessa 4/5-määräenemmistöllä, tämä koskee muun 
muassa uusien osakkaiden hyväksymistä sekä Lentorata-Tampere-
jatkoyhteyden suunnitteluratkaisusta päättämistä,

 yhtiön hallitukseen kuuluu enintään yhdeksän hallituksen jäsentä, 
joista valtio nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä 
kolme muuta jäsentä ja neljä muuta suurinta osakkeenomistajaa 
(ml. Helsinki) nimeää kukin yhden hallituksen jäsenen, ellei muiden 
omistajien kesken muuta sovita,

 osakkaat sitoutuvat nimeämään hallituksen jäseniksi yhtiön toimia-
lan edellyttämän riittävän talouden ja liiketoiminnan asiantuntemuk-
sen omaavia henkilöitä,

 toimitusjohtajan valinta tai erottaminen edellyttävät vähintään seit-
semän hallituksen jäsenen kannatusta,

 yhtiöllä on toimitusjohtaja ja hallitus valitsee ensimmäisen toimitus-
johtajan tarkoituksenmukaiseksi katsomansa ajan kuluessa yhtiön 
perustamisesta,

 osakkeiden luovuttaminen on sallittua vain osakassopimuksessa 
määritellyissä tilanteissa,

 osakassopimus on julkinen,

 osapuolet sitoutuvat pitämään saamansa luottamukselliset tiedot 
luottamuksellisena lainsäädännön, erityisesti julkisuuslain, määräys-
ten asettamissa rajoissa,

 yhtiön hallitus on velvollinen toimittamaan osakkeenomistajille nii-
den pyytämät tiedot, ellei luovuttaminen ole kiellettyä lain pakotta-
van säännöksen nojalla,

 keskeisimpiä osakassopimuksen ehtoja, kuten rahoitusosuudet, 
voidaan muuttaa vain kaikkien osapuolien suostumuksella,

 mikäli joku osapuoli ei voi sopimukseen sitoutumista koskevan pää-
töksen kumoutumisesta johtuen jatkaa sopimuksen osapuolena, 
osakkeenomistajat pyrkivät ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin 
poistamaan aiheutuneen oikeudellisen esteen,

 mahdolliset sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan väli-
miesmenettelyssä.

Helsingin kaupungin enimmäisrahoitusosuus, johon osakassopimuksel-
la sitoudutaan, on yhteensä noin 22,2 miljoonaa euroa. Osuus sisältää 
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kaupungin osuuden arvioiduista suunnittelukustannuksista sekä han-
keyhtiön toiminnanaikaisista kustannuksista. Rahoitusosuus jakautuu 
osakassopimuksessa esitetyn karkean arvion mukaan noin 11 vuodel-
le, mutta on riippuvainen siitä, kuinka paljon nopeammin hankkeen 
suunnittelua pystytään käytännössä viemään eteenpäin. 

Valtion, kaupunkien ja kuntien sekä Finavia Oyj:n rahoitusosuuksissa ei 
ole otettu huomioon hankkeeseen mahdollisesti saatavaa EU-tukea. 
Tuki pienentää rahoitusosuuksia edellyttäen, että suunnittelukustan-
nukset eivät olennaisesti kasva arvioidusta.

Osakassopimusluonnoksen sisällöstä päästiin yhteiseen neuvottelutu-
lokseen neuvottelijoiden kesken 13.2.2020. 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi osakassopimuksen val-
tion osalta kokouksessaan 3.3.2020. Kaupunkien ja kuntien sekä Fina-
via Oyj:n osalta tarvitaan erilliset viralliset päätökset hankeyhtiöön osal-
listumisesta. Päätökset on arvioitu tehtävän kunkin tahon omien toimie-
limien kokousaikataulujen mukaisesti maalis-huhtikuussa.

Hallituksen jäsenen nimeäminen

Suomi-Rata Oy:n hallituksen toimikausi on yhtiöjärjestyksen mukaan 
yksi vuosi. Hallitukseen valitaan enintään yhdeksän jäsentä.

Osakassopimuksen perusteella Helsingillä on hankeyhtiön toiseksi suu-
rimpana omistajana oikeus nimetä yksi jäsen Suomi-Rata Oy:n halli-
tukseen. 

Osakassopimuksessa kukin osakkeenomistaja sitoutuu osaltaan siihen, 
että ne nimeävät hallituksen jäseniksi ainoastaan sellaisia henkilöitä, 
joilla on yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan 
asiantuntemus ja jotka ovat ominaisuuksiltaan muutoin sopivia hallituk-
sen jäseniksi. 

Edellä mainitut osakassopimuksen kirjaukset ja yhtiön toimiala huo-
mioon ottaen on kaupungin tarkoituksenmukaista nimetä yhtiön halli-
tuksen jäseneksi liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni-
jaosto päättää muun muassa jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämi-
sestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin sekä osakassopimusten ja 
muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä 
muutoksista.

Esittelijä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2020 7 (36)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/2
06.04.2020

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

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos
2 Osakassopimusluonnos_liite 1.2
3 Osakassopimusluonnos_liite 12.4.1

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 187

09.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 25.03.2020 § 96

HEL 2019-002824 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä, että 

 kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Helsingin ja Tampereen väli-
sen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden 
suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Suomi-Rata Oy), ja että

 kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten 
pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 24 miljoonalla eurolla. 
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 33
Turun Tunnin Juna Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja halli-
tuksen jäsenen nimeäminen

HEL 2019-002808 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

 hyväksyä Helsingin kaupungin osalta Turun Tunnin Juna Oy:n osa-
kassopimuksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti ja

 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoit-
tamaan osakassopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa tek-
nisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia. 

Samalla konsernijaosto päätti nimetä Turun Tunnin Juna Oy:n hallituk-
sen jäseneksi maankäyttöjohtaja Rikhard Mannisen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos
2 Osakassopimusluonnos_liite 1.2
3 Osakassopimusluonnos_liite 12.4.1

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Turun Tunnin Juna Oy

Kaupunginvaltuusto päätti 25.3.2020 hyväksyä kaupungin osallistumi-
sen Turun Tunnin Juna Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen. 

Hankeyhtiön perustamisen taustalla on tavoite edistää Helsingin ja Tu-
run välisen raideyhteyden suunnittelua. 
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Hankeyhtiön perustamisen tarkoituksena on edistää Espoo-Salo-
oikoradan sekä Salo-Turku-ratavälin suunnittelua rakentamisvalmiu-
teen asti. Espoo-radan sekä Turun ratapihan nopean ratayhteyden ke-
hittämiseen liittyvät hankkeet ovat hankevaiheistuksen osalta selvästi 
edellä hankeyhtiön toimialaan ja tehtäviin kuuluviksi mainittuja tehtäviä, 
eivätkä näin ollen kuulu hankeyhtiön toimialaan.

Osakassopimus

Turun Tunnin Juna Oy:n ja sen omistajien kesken solmitaan osakasso-
pimus, jossa sovitaan keskeisistä tavoitteista yhtiölle ja Turun tunnin 
juna -hankkeelle. 

Osakassopimuksessa sovitaan muun muassa tarkemmin hankeyhtiön 
hallinnosta, rahoituksesta ja päätöksenteosta, osakkeiden omistukses-
ta ja luovutuksesta sekä niihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista 
sekä osakkeenomistajien oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa näh-
den. Osakassopimusluonnos on liitteenä. 

Keskeisiä osakassopimuksen ehtoja ovat seuraavat:

 yhtiön tarkoitus,

 valtio omistaa yhtiöstä aina vähintään 51 %,

 osapuolet sitoutuvat rahoittamaan yhtiötä yhteensä enintään 77,35 
miljoonalla eurolla (alv 0),

 yhtiön hallitus laatii tarkemman rahoitussuunnitelman, johon osa-
puolten perustamisvaiheen jälkeiset rahoitussuoritukset perustuvat,

 kunkin osakkaan osalta rahoitussitoumus on enimmäismäärä, eikä 
osakkailla ole osakassopimuksen nojalla velvollisuutta rahoittaa yh-
tiötä enimmäismäärää enempää,

 hankeyhtiön arvonlisäverotukselliseen kohteluun liittyvä epävar-
muus pyritään ratkaisemaan siten, että tosiasiallinen kustannusvas-
tuu hankeyhtiön rahoituksesta valtion ja kuntaosakkaiden välillä to-
teutuu mahdollisimman pitkälle rahoituskustannusten jaosta sovitun 
mukaisesti,

 osakkaiden rahoitus yhtiölle on oman pääoman ehtoista ja yhtiö ke-
rää sen osakkailta siten kuin hallitus tarkemmin päättää,

 yhtiö hakee ja pyrkii saamaan täysimääräisesti Euroopan Unionin 
Verkkojen Eurooppa -rahoitusta ja mahdollisia muita saatavilla ole-
via taloudellisia tukia ja avustuksia,
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 yhtiökokous päättää mahdollisen tukirahoituksen vaikutuksesta 
osakkaiden rahoitussitoumuksiin, lähtökohtana tukea vastaavien 
rahoitusosuuksien palauttaminen, jos yhtiöllä ei ole rahoitusvajetta 
tai vastaavasti rahoitusvajeen kattaminen, jos yhtiöllä sitä on,

 jos yhtiö havaitsee kattamatonta rahoitusvajetta, se kutsuu osak-
keenomistajat neuvottelemaan tilanteen ratkaisemisesta,

 mikäli osakkeenomistajat eivät kuuden kuukauden kuluessa tai ra-
hoitusvajeen ratkaisemisen edellyttämässä lyhyemmässä ajassa 
löytäneet ratkaisua vajeen kattamiseen tai sopineet muusta etene-
mistavasta, yhtiöllä tai sen määräämällä taholla on oikeus lunastaa 
muiden kuin valtion omistamat osakkeet yhden euron vastiketta 
vastaan,

 yhtiö ei saa ottaa pitkäaikaista, maturiteetiltaan yli yhden vuoden 
mittaista vierasta pääomaa, eikä sen toimintaa muutenkaan saa ra-
hoittaa vieraan pääoman ehtoisesti,

 mahdolliseen rakentamisvaiheeseen siirtyminen ja sen rahoitukses-
ta sopiminen edellyttävät erillisiä neuvotteluja ja päätöksiä,

 jos vuoden kuluessa viimeisen suunnitelman lainvoimaisuudesta ei 
ole sovittu yhtiön jatkavan hankkeen toteutusvaiheeseen tai päätet-
ty myydä yhtiötä tai sen tekemiä suunnitelmia ulkopuoliselle taholla 
hankkeen toteuttamista varten, muiden kuin valtion tulee luovuttaa 
osakkeensa yhtiölle tai sen määräämälle taholle yhden euron vasti-
ketta vastaan,

 jos yhtiö jatkaa rakentamisvaiheeseen, sillä tai sen osoittamalla ta-
holla on oikeus lunastaa yhden euron vastiketta vastaan sellaisen 
osakkeenomistajan osakkeet, joka ei osallistu toteutusvaiheen ra-
hoitukseen,

 mahdollisten uusien osakkaiden mukaan tulo vähentää kaikkien 
osakkaiden rahoitusosuuksia niiden rahoitussitoumusten suhteessa, 
jos kyseessä ei ole kunta, ja jos yhtiöllä ei ole rahoitusvajetta,

 jos uusi osakas on kunta, sen mukaan tulo vähentää muiden kun-
taosakkaiden rahoitusosuuksia niiden keskinäisten rahoitusosuuk-
sien mukaisessa suhteessa edellyttäen, että yhtiöllä ei ole rahoitus-
vajetta,

 jos yhtiöllä on rahoitusvajetta, uuden osakkaan mukaan tulo käyte-
tään ensisijaisesti kattamaan ko. rahoitusvaje,

 yhtiö ei lähtökohtaisesti jaa osinkoa osakkaille,
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 yhtiön toiminnan kannalta kaikkein keskeisimmistä asioista pääte-
tään yhtiökokouksessa 2/3-määräenemmistöllä, tämä koskee muun 
muassa uusien osakkaiden hyväksymistä sekä olennaisesti raken-
tamiskustannuksiin vaikuttavia suunnitteluratkaisuja,

 yhtiön hallitukseen kuuluu enintään kolmetoista hallituksen jäsentä, 
joista valtio nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä viisi 
muuta jäsentä ja kuusi muuta suurinta osakkeenomistajaa (ml. Hel-
sinki) nimeää kukin yhden hallituksen jäsenen, ellei muiden omista-
jien kesken muuta sovita,

 kuntaosakkailla, jotka eivät nimeä hallitusjäsentä (Kirkkonummi), on 
oikeus nimetä asiantuntijajäsen, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus 
hallituksen kokouksissa,

 osakkaat sitoutuvat nimeämään hallituksen jäseniksi yhtiön toimia-
lan edellyttämän riittävän talouden ja liiketoiminnan asiantuntemuk-
sen omaavia henkilöitä,

 toimitusjohtajan valinta tai erottaminen edellyttävät vähintään kym-
menen hallituksen jäsenen kannatusta,

 yhtiöllä on toimitusjohtaja ja hallitus valitsee ensimmäisen toimitus-
johtajan tarkoituksenmukaiseksi katsomansa ajan kuluessa yhtiön 
perustamisesta,

 osakkeiden luovuttaminen on sallittua vain osakassopimuksessa 
määritellyissä tilanteissa,

 osakassopimus on julkinen,

 osapuolet sitoutuvat pitämään saamansa luottamukselliset tiedot 
luottamuksellisena lainsäädännön, erityisesti julkisuuslain, määräys-
ten asettamissa rajoissa,

 yhtiön hallitus on velvollinen toimittamaan osakkeenomistajille nii-
den pyytämät tiedot, ellei luovuttaminen ole kiellettyä lain pakotta-
van säännöksen nojalla,

 keskeisimpiä osakassopimuksen ehtoja, kuten rahoitusosuudet, 
voidaan muuttaa vain kaikkien osapuolien suostumuksella,

 mikäli joku osapuoli ei voi sopimukseen sitoutumista koskevan pää-
töksen kumoutumisesta johtuen jatkaa sopimuksen osapuolena, 
osakkeenomistajat pyrkivät ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin 
poistamaan aiheutuneen oikeudellisen esteen,
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 mahdolliset sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan väli-
miesmenettelyssä.

Helsingin kaupungin enimmäisrahoitusosuus, johon osakassopimuksel-
la sitoudutaan, on yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa. Osuus sisältää 
kaupungin osuuden arvioiduista suunnittelukustannuksista sekä han-
keyhtiön toiminnanaikaisista kustannuksista. Rahoitusosuus jakautuu 
osakassopimuksessa esitetyn karkean arvion mukaan noin viidelle 
vuodelle, mutta on riippuvainen siitä, kuinka paljon nopeammin hank-
keen suunnittelua pystytään käytännössä viemään eteenpäin. 

Valtion sekä kaupunkien ja kuntien rahoitusosuuksissa ei ole otettu 
huomioon hankkeeseen mahdollisesti saatavaa EU-tukea. Tuki pienen-
tää rahoitusosuuksia edellyttäen, että suunnittelukustannukset eivät 
olennaisesti kasva arvioidusta.

Osakassopimusluonnoksen sisällöstä päästiin yhteiseen neuvottelutu-
lokseen neuvottelijoiden kesken 13.2.2020. 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi osakassopimuksen val-
tion osalta kokouksessaan 3.3.2020. Kaupunkien ja kuntien osalta tar-
vitaan erilliset viralliset päätökset hankeyhtiöön osallistumisesta. Pää-
tökset on arvioitu tehtävän kunkin tahon omien toimielimien kokousai-
kataulujen mukaisesti maalis-huhtikuussa.

Hallituksen jäsenen nimeäminen

Turun Tunnin Juna Oy:n hallituksen toimikausi on yhtiöjärjestyksen 
mukaan yksi vuosi. Hallitukseen valitaan enintään kolmetoista jäsentä.

Osakassopimuksen perusteella Helsingillä on hankeyhtiön neljänneksi 
suurimpana omistajana oikeus nimetä yksi jäsen Turun Tunnin Juna 
Oy:n hallitukseen. 

Osakassopimuksessa kukin osakkeenomistaja sitoutuu osaltaan siihen, 
että ne nimeävät hallituksen jäseniksi ainoastaan sellaisia henkilöitä, 
joilla on yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan 
asiantuntemus ja jotka ovat ominaisuuksiltaan muutoin sopivia hallituk-
sen jäseniksi. 

Edellä mainitut osakassopimuksen kirjaukset ja yhtiön toimiala huo-
mioon ottaen on kaupungin tarkoituksenmukaista nimetä yhtiön halli-
tuksen jäseneksi maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni-
jaosto päättää muun muassa jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämi-
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sestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin sekä osakassopimusten ja 
muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä 
muutoksista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos
2 Osakassopimusluonnos_liite 1.2
3 Osakassopimusluonnos_liite 12.4.1

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 25.03.2020 § 97

HEL 2019-002808 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä, että 

 kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Helsingin ja Turun välisen 
raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Turun Tun-
nin Juna Oy), ja että

 kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten 
pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 5,9 miljoonalla eurolla. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 188

HEL 2019-002808 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että 

 kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Helsingin ja Turun välisen 
raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Turun Tun-
nin Juna Oy), ja että

 kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten 
pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 5,9 miljoonalla eurolla. 

Käsittely

16.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Anna Vuorjoki
Esteellisyyden syy: intressijääviys (hallintolaki 28.1 § 3 kohta)

09.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 34
Edustajan nimeäminen Nuuksiokeskus Oy:n hallitukseen

HEL 2020-002924 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Nuuksiokeskus Oy:n 
hallituksen jäseneksi toistaiseksi jatkuvaksi toimikaudeksi Helsingin 
kaupungin edustajana kaupunkiympäristön toimialan projektipäällikkö 
Risto Heikkisen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Nuuksiokeskus Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuuksiokeskus Oy

Metsähallitus sekä Solvalla-Finns Ab, Espoon, Helsingin, Vantaan ja 
Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen ja Vihdin kunnat ovat sopi-
neet Nuuksiokeskus -nimisen luontokeskuksen rakentamisesta Nuuk-
sion Espoon Pitkäjärvelle Solvallan urheiluopiston läheisyyteen.

Luontokeskuksen toimintaa varten on vuonna 2008 perustettu Nuuk-
siokeskus Oy -niminen osakeyhtiö. Helsingin kaupunki ei ole Nuuksio-
keskus Oy:n osakas. Sen sijaan 23.11.2007 allekirjoitetun sopimuksen 
(Sopimus Nuuksiokeskuksen toiminnan järjestämisestä) perusteella 
Nuuksiokeskus Oy:n osakkaat ovat sitoutuneet nimeämään hallituk-
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seen Helsingin kaupungin edustajan. Uusi 2.12.2013 allekirjoitettu so-
pimus luontokeskus Haltian toiminnan järjestämisestä, joka korvaa em. 
sopimuksen, ei muuta 23.11.2007 päivätyssä sopimuksessa määritelty-
jä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. Näin ollen kaupunki voi edel-
leen nimetä edustajansa hallitukseen.

Nuuksiokeskus Oy:n osakkaita ovat Metsähallitus, Espoon kaupunki ja 
Solvalla Nedre Ab. Yhtiön hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yh-
tiökokouksessa huhtikuussa 2020.

Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsen-
tä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Nykyinen hallituksen jäsen Arto Hiltunen on jäämässä eläkkeelle.

Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita 
kaupunkiympäristön toimialan projektipäällikkö Risto Heikkinen hänen 
tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

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
Nuuksiokeskus Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Nimettävä
Kaupunginkanslia
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§ 35
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäko-
kous

HEL 2020-003929 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oi-
keuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 24.4.2020 klo 9.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan 
ehdotuksen tiedoksi. 

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta liittyen tilintarkastus-
kertomukseen, tilinpäätökseen ja vastuuvapauteen. 

3. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden alijäämä 4 758 
324,02 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.  

4. kannattamaan hallituksen esitystä, 

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2019.

b) kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkun-
nille korkoa vuoden 2019 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuo-
den ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivi-
nen. 

5. kannattamaan hallituksen esitystä, että Alviina Alametsälle myönne-
tään ero hallituksen jäsenyydestä kuntalain 70 §:n perusteella sekä 
esittämään, että Alviina Alametsän tilalle valitaan Amanda Pasanen 
uudeksi hallituksen jäseneksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

6. kannattamaan hallituksen esitystä lainanottovaltuuksien myöntämi-
sestä toimitusjohtajalle kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2020 19 (36)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/5
06.04.2020

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

1 Kokouskutsu, kokous 24.4.2020, liite, esityslista
2 Kokouskutsu, kokous 24.4.2020, liite, ääniluettelo
3 Kokouskutsu, kokous 24.4.2020, liite, tilinpäätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 
24.4.2020. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan ar-
viointikertomus, vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen, koron 
maksaminen HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle 
ja koron periminen kuntakohtaiselle ylijäämälle vuodelta 2019, eron 
myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta 
sekä lainanottovaltuuden myöntäminen toimitusjohtajalle kuntayhtymän 
maksuvalmiuden turvaamiseksi. 

Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 4,8 milj. euroa ali-
jäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 35,8 milj. euron alijää-
mään. Yleisen taloustilanteen hyvä kehitys, kustannustason alhaisuus, 
hyvin kehittyneet lipputulot ja säästöt operointikustannuksissa, saattoi-
vat tuloksen talousarviossa arvioitua paremmaksi.

Toimintatuotot kasvoivat 2,8 % ja toimintakulut 3,8 % edellisestä vuo-
desta. Toimintatuotot olivat 10,6 milj. euroa (1,4 %) yli talousarvion. 
Toimintakate oli 13,0 milj. euroa pienempi kuin edellisenä vuotena. 
Toimintakuluista 54,4 % voitiin kattaa muilla toimintatuotoilla, kun tuot-
toihin ei lasketa jäsenkuntien maksamia kuntaosuuksia.

Lipputulot olivat yhteensä 383,1 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvioin 
10,3 milj. eurolla (2,8%). Vuoden aikana siirryttiin uuteen vyöhykkeisiin 
perustuvaan tariffiin. Aikaisemman tariffin lipputulot olivat 127,3 milj. 
euroa ja ne ylittivät talousarvion 2,9 milj. eurolla (2,3 %). Vyöhykemallin 
tariffin lipputulot olivat 255,8 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion 7,4 
milj. eurolla (3 %). Talousarviossa vyöhykemalliin arvioitiin siirryttävän 
huhtikuun alussa, kun siihen siirryttiin 27.4.2019. 
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Kuntaosuudet olivat talousarvion mukaiset 348,1 milj. euroa ja toimin-
takuluista niillä voitiin kattaa 47,3 %.

Joukkoliikenteen operointikustannukset olivat 514,6 milj. euroa (70 % 
toimintakuluista). Säästöjä operointikustannuksissa kertyi talousarvioon 
verrattuna yhteensä 20,5 milj. euroa (3,8 %). Joukkoliikenteen kustan-
nustaso nousi keskimäärin 1,3 % kun talousarviossa oli varauduttu 
keskimäärin 2,9 %:n nousuun. Poltto- ja voiteluaineiden sekä muun 
energian hinnat nousivat vähemmän kuin talousarviossa arvioitiin. 

Vuosikate oli 13,5 milj. euroa, 6,2 milj. euroa edellistä vuotta pienempi. 
Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointei-
hin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku 
arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Tulorahoitus on riittävä, kun 
vuosikate on vähintään siitä vähennettävien poistojen suuruinen. vuo-
sikate ei aivan riittänyt kattamaan HSL:n poistoja, jotka olivat yhteensä 
18,3 milj. euroa. 

Investointimenot olivat 11,1 milj. euroa.

Hallituksen jäsen Alviina Alametsä on pyytänyt 28.1.2020 eroa HSL:n 
hallituksen jäsenen tehtävästä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 24.4.2020, liite, esityslista
2 Kokouskutsu, kokous 24.4.2020, liite, ääniluettelo
3 Kokouskutsu, kokous 24.4.2020, liite, tilinpäätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 36
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus -nimisen yhtiön varsinainen yh-
tiökokous vuonna 2020

HEL 2020-002926 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 2.3.2020, § 16 te-
kemäänsä päätöstä ja kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toi-
mimaan Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus -nimisen yhtiön kevään 2020 
varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön eläkkeelle jäävän 
hallituksen jäsenen Jukka Forsmanin tilalle ei valita uutta jäsentä halli-
tuksen seuraavaksi toimikaudeksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Myllypuron Kam-
pus

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita
maanvuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungin 45.
kaupunginosan korttelissa 45165 tonttia nro 3 sekä omistaa ja
hallita sillä olevaa rakennusta.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja 
osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.
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Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen pe-
riaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ym-
päristöä säästävään 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 100,0 %. 

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huo-
lehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jä-
sentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että
toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yh-
tiökokouksen päättyessä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 2.3.2020, 16 § kehottaa 
kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan päätöksen liitteessä 1 
mainitun Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus -nimisen yhtiön vuoden 
2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että hallitusten jäseniksi 
valitaan nykyiset viisi jäsentä myös seuraavaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen jälkeen on selvinnyt, 
että hallituksen jäseneksi nimettävä Jukka Forsman on jäämässä eläk-
keelle.

Yhtiön rakennushanke on valmistunut ja otettu käyttöön vuoden 2020 
alusta lukien. Yhtiön hallitukseen on tässä tilanteessa arvioitu riittävän 
neljä jäsentä, eikä hallitukseen ole tarkoituksenmukaista valita kevään 
varsinaisessa yhtiökokouksessa uutta jäsentä Forsmanin tilalle.

Lopuksi

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Myllypuron Kam-
pus

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 37
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 
2020

HEL 2020-002184 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 2.3.2020, § 16 te-
kemäänsä päätöstä ja kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toi-
mimaan Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n 29.4.2020 varsinaisessa 
yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi seuraavaksi 
toimikaudeksi valitaan aiemmin päätettyjen Suvi Aholan ja Martti Talli-
lan lisäksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n aluejohtaja Jasi Kuokka-
nen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kruunuvuorenrannan Palvelu 
Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy on kaupunginhallituksen 12.5.2014, § 
568 päätöksellä perustettu palveluyhtiö, jonka tehtävänä on keskitetysti 
toteuttaa ja ylläpitää omakustannusperusteisesti Kruunuvuorenrantaan
asukkaiden käyttöön tarkoitettuja yhteistiloja, pysäköintilaitoksia ja yh-
teispihoja. Palvelukonseptien toteuttaminen rahoitetaan siten, että pal-
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veluja käyttävät osakasyhteisöt (asuntotonttien vuokralaiset tai omista-
jat) tulevat myös palveluyhtiön osakkaiksi.

Palveluyhtiön A-osakkeenomistajina ovat perustamissopimuksen teh-
neet rakennuttajat (rakennusliikkeet) ja Helsingin kaupunki. Osakasyh-
teisöt merkitsevät käyttämiensä palvelukonseptien mukaisesti äänival-
lattomia osakkeita sekä suorittavat investointimaksuja ja käyttömaksuja 
yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n nykyisten omistajien hallussa olevat 
A-osakkeet tullaan luovuttamaan alueen osakastaloyhtiöille Kruunuvuo-
renrannan alueen rakentamisen loppuvaiheessa arviolta 30-luvulla.

Palveluyhtiö voi yhtiöjärjestyksen mukaan laajentaa toiminta-aluettaan 
sopimusalueelta 1 vaiheittain asemakaavoituksen ja rakentamisen ete-
nemisen mukaan Kruunuvuorenrannan muille asemakaava-alueille eli 
sopimusalueille.

Hallitus

Yhtiön nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toimin-
nan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 
vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) varsinais-
ta jäsentä niin kauan kun Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana 
yhtiössä. Käytännössä yhtiön hallituksessa on ollut kolme kaupungin 
nimeämää hallituksen jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että
toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan varsinaisen yhtiöko-
kouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja va-
rapuheenjohtajan.

Nykyisin hallituksessa on A-osakkeenomistajien eli rakennuttajien ja 
Helsingin kaupungin edustajia yhteensä 7 henkilöä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 2.3.2020, § 16 kehottaa 
kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan päätöksen liitteessä 1 
mainitun Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n vuoden 2020 varsinaisissa 
yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäseneksi valitaan kolme jäsentä 
seuraavaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen jälkeen hallituksen 
jäseneksi nimettävä Mikko Ahola on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 
29.4.2020 alkaen, koska toimiminen yhtiön hallituksen jäsenenä ja 
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aluerakentamisprojektin asukasvaikuttamisen mahdollisuuksien edis-
täminen ovat osittain ristiriidassa keskenään.

Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n aluejohtaja Jasi Kuokkanen hänen 
tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen. 

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
Kruunuvuorenrannan Palvelu 
Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Nimettävät
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 02.03.2020 § 14

HEL 2020-002184 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n tulevassa yhtiöko-
kouksessa 2020 hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestysmuutoksen hallituk-
sen ehdotuksen mukaisesti.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
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§ 38
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020

HEL 2020-003752 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 2.3.2020, § 16 te-
kemäänsä päätöstä ja kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toi-
mimaan Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n kevään 2020 varsinaisessa yh-
tiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi seuraavaksi toi-
mikaudeksi valitaan aiemmin päätettyjen Outi Säntin, Ilkka Aaltosen, 
Mia Kajanin ja Ville Vastamäen lisäksi kaupunkiympäristötoimialan tii-
mipäällikkö Riitta Eloranta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy

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.
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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 mah-
dollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja ke-
hittämiseen.

Yhtiö voi harjoittaa vuorottaispysäköintiin liittyvää toimintaa.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön äänivaltaisesta osakekannasta 
100 % ja yhtiö on kaupungin tytäryhtiö.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huo-
lehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) var-
sinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi 
päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 2.3.2020, § 16 kehottaa 
kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan päätöksen liitteessä 1 
mainitun Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n vuoden 2020 varsinaisissa yh-
tiökokouksissa siten, että hallitusten jäseneksi valitaan viisi jäsentä 
seuraavaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen jälkeen hallituksen 
jäseneksi nimettävän Jouni Mettiäisen työsuhde on päättynyt Helsingin 
kaupungilla.  

Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita 
kaupunkiympäristötoimialan tiimipäällikkö Riitta Eloranta hänen tehtä-
vänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen. 

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
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Nimettävä
Kaupunginkanslia
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§ 39
Yhteisöraportti 2019

HEL 2019-006060 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä vuoden 2019 yhtei-
söraportin tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityisuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteisöraportti 2019
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kansliapäällikkö toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien kon-
serniohjeiden mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa 
tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seu-
rantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuo-
delta 2019. Raportissa esitetään vuonna 2019 kaupunginhallituksen 
konsernijaostolle raportoitavat merkittävimmät tytär- ja osakkuusyhtei-
söt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden 
toimittamien vuosikatsausten ja tilinpäätösten perusteella vuoden 2019 
toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot. Seurantaraportti on 
esityslistan tämän asiakohdan liitteenä 1.

Raportissa esitetyt yhtiöt ja säätiöt on jaoteltu seuraaviin ryhmiin: elin-
voima-ja markkinointi, toimitilat, asunnot, alueelliset ja infra, koulutus ja 
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kulttuuri, liikunta, sosiaali- ja terveysala sekä tukipalvelut ja muut. Liit-
teessä 2 esitetään markkinaehtoiset yhtiöt.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityisuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteisöraportti 2019
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.11.2019 § 118

HEL 2019-006060 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi yhteisöraportin 
ajalta 1-9/2019.

Käsittely

25.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan viiden-
nen esityksen kokouksen viimeisenä asiana.

30.09.2019 Ehdotuksen mukaan

03.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
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tiina.leinonen(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 31 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ja 39 §: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 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä 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, 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2020 35 (36)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

06.04.2020

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

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

Mikko Kiesiläinen Mika Raatikainen

Juha Hakola

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 16.04.2020.


