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Kokousaika 08.02.2021 17:10 - 18:25

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan (etänä) pormestari
Hamid, Jasmin (etänä) varapuheenjohtaja
Hakola, Juha (etänä)
Honkasalo, Veronika (etänä)
Kiesiläinen, Mikko (etänä)
Raatikainen, Mika (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
Sevander, Tomi (etänä)
Urho, Ulla-Marja (etänä)

Muut

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

johtaja
poistui 18:15, läsnä: 8 - 15 §

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

Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja

poistui 17:58, läsnä: 8 - 10 §
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Malmström, Atte (etänä) konserniohjauksen päällikkö
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi (etänä) hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Kuokkanen, Ari (etänä) Stadion-säätiön toimitusjohtaja

asiantuntija
saapui 17:13, poistui 17:34, läsnä: 
osa 9 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
8 - 15 §

Esittelijät
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Jan Vapaavuori pormestari
8 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
9 - 15 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
8 - 15 §
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§ Asia

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

9 Asia/2 Stadion-säätiön sr:n ajankohtaiskatsaus

10 Asia/3 Tilannekatsaus Helsingin kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa 
tukevan organisaatiomuutoksen tavoitteisiin ja valmisteluun

11 Asia/4 Vuoden 2020 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle rapor-
toitavat tavoitteet

12 Asia/5 Kaupunkiympäristön toimialan edustus kaupungin asunto- ja kiinteis-
töosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa

13 Asia/6 Jääkenttäsäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen

14 Asia/7 Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n yhtiökokous

15 Asia/8 Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 ylimääräinen yhtiökokous
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§ 8
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 Ulla-Marja 
Urhon ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Juha Hakolan ja Mik-
ko Kiesiläisen.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita 
varatarkastajaksi Nasima Razmyarin sijasta Juha Hakolan.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

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

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ulla-
Marja Urhon ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Nasima Raz-
myarin ja Mikko Kiesiläisen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 9
Stadion-säätiön sr:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2021-000913 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Stadion-
säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Stadion-säätiön toimitusjohta-
ja Ari Kuokkanen ja hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar. Asian-
tuntija Kuokkanen poistui kuulemisen jälkeen kokouksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadion-säätiö sr:n tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen tu-
keminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Hel-
singin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä kor-
vausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin 
sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla 
niitä. Toiminta muodostuu viidestä kokonaisuudesta: ulkokenttäkauden 
toiminta, sisäliikuntatilojen vuokraus, toimistotilojen vuokraus, kokous-
palvelut ja turismi.

Säätiön hallinnossa ovat edustettuina Helsingin kaupunki sekä keskei-
set urheilujärjestöt. Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin. 

Vuoden 2020 aikana Stadion-säätiön merkittävin tehtävä oli valmistella 
Olympiastadionin palvelut, kumppanuudet ja toimintakokonaisuus vii-
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delle eri toimintasektorille siten, että stadion oli valmis yhteistyökump-
paneiden kanssa toiminnan käynnistymiseen elokuussa 2020. 

Olympiastadionin avautumisen, Avajaisviikkojen ja uuden aikakauden 
markkinointiviestintä käynnistyi kansallisilla ja kansainvälisillä monika-
navaisilla toimenpiteillä elokuun alussa 2020, kun rakennuttaja oli vah-
vistanut heinäkuun aikana hankkeen valmistumisen Stadion-säätiölle. 
Olympiastadion avautui 22.8.2020. 

Koronapandemian johdosta alkuvuonna 2020 tehdyt suunnitelmat jou-
duttiin mukauttamaan vallitsevien viranomaismääräysten ja rajoitusten 
mukaisiksi kevään ja syksyn 2020 aikana.

Helsingin Olympiastadionin ja perusparannus- ja uudistamishankkeen 
kokonaiskustannukset vahvistuivat. Lopulliset kokonaiskustannukset 
olivat enintään 336,873 miljoonaa euroa. Hankkeen aikana tapahtu-
neen kustannusten nousun taustalla on erityisesti voimakkaan nousu-
suhdanteen myötä kallistuneet rakennusurakoiden hinnat.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2020 säätiölle asetettu kaupungin-
valtuustolle raportoitava tavoite on: 

 Olympiastadionin avaaminen ja toiminnan käynnistäminen vaiheit-
tain vuoden 2020 aikana hankkeen valmistumisen aikataulun mu-
kaisesti

Stadion-säätiön toimitusjohtaja Ari Kuokkanen antaa säätiötä koskevan 
suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Ko-
kouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 10
Tilannekatsaus Helsingin kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoi-
maa tukevan organisaatiomuutoksen tavoitteisiin ja valmisteluun

HEL 2020-014331 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi tilannekat-
sauksen Helsingin kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa tukevan 
organisaatiomuutoksen tavoitteista ja valmistelusta.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli konserniohjauksen päällikkö Atte 
Malmström.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkistrategian mukaan Helsingin visiona on olla maail-
man toimivin kaupunki. Strategiassa todetaan, että Helsingin vetovoi-
man vahvistaminen edellyttää kaupungin määrätietoista kansainvälis-
tämistä. Vaikka Helsinki pärjää monissa kansainvälisissä vertailuissa, 
houkuttelevat Tukholma ja Kööpenhamina huomattavasti enemmän 
osaajia, pääomia ja matkailijoita. Helsingin tavoitteena on jatkossa 
varmistaa, että osaajien, pääomien ja matkailijoiden kasvu on sosiaali-
sesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla.

Helsinki Business Hub Oy (aikaisemmin Greater Helsinki Promotions 
Ltd Oy) toimi vuosina 2006–2020 Helsingin kaupungin, Espoon kau-
pungin, Vantaan kaupungin, Kauniaisten kaupungin ja Uudenmaan lii-
ton omistamana elinvoima- ja markkinointiyhtiönä. Helsingin kaupun-
ginhallitus päätti kokouksessaan 1.6.2020 (§21) hankkia yhtiön osak-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 5 (29)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/3
08.02.2021

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

keet muilta omistajilta niin, että osakkeiden omistusoikeus siirtyi Hel-
singin kaupungille vuoden 2020 lopussa. Aikaisemmin Helsingin kau-
pungin omistusosuus yhtiöstä oli 45 %. 

Helsinki Business Hub Oy:n (HBH) tavoitteena on ollut houkutella ul-
komaalaisia investointeja Suomeen, vauhdittaa kasvuhakuisten yritys-
ten liiketoimintaa ja kansainvälistymistä sekä kehittää Helsingin seutua 
kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttelevana liiketoiminta- ja inno-
vaatioympäristönä. Uudella järjestelyllä kunkin pääkaupunkiseudun 
kaupungin on mahdollisuus keskittyä invest-in-toiminnoissa omiin vah-
vuuksiinsa, ja tehdä järjestelyitä, jotka mahdollistavat kaupunkien si-
säisten synergioiden paremman hyödyntämisen. 

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen käynnistettiin selvitystyö siitä, 
miten kaupungin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämi-
seen liittyvät toiminnot tulisi järjestellä niin, että toiminta tukisi parhaalla 
mahdollisella tavalla kaupungin kunnianhimoista strategiaa ja tavoitteita 
sekä pärjäämistä yhä kovenemassa kansainvälisellä kilpailussa kau-
punkien välillä. Selvitystyön tavoitteena oli ymmärtää kaupungin kilpai-
lukyvyn kehittämisen nykytilaa ja arvioida nykyistä kaupungin kilpailu-
kyvyn rakentamisen toimintamallia ja tehdä ehdotuksia toimintamallin 
uudistamisesta.

Selvitystyön johtopäätöksenä esitettiin Helsinki Business Hub Oy:n, 
Helsinki Marketing Oy:n ja Helsinki Abroad Oy:n toimintojen ja osaami-
sen yhdistämistä uudeksi kaupunkimarkkinointi- ja invest-in-yhtiöksi, 
joka toteuttaa kansainväliseen vetovoimaan ja elinkeinotoimintaan liit-
tyviä tavoitteita tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa. Sittemmin val-
mistelun aikana on päädytty siihen, että tässä vaiheessa on tarkoituk-
senmukaista selvittää nimenomaisesti Helsinki Business Hubin ja Hel-
sinki Marketingin yhdistämistä.

Toimintojen yhdistymisen toteutuessa henkilöstö, noin 100 henkilöä, 
siirtyy uuteen yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä. Uuden yhtiön toimin-
tamallin pohjaa kaupungin vahvoihin ja selkeisiin strategisiin tavoittei-
siin, Helsingin brändin ja tunnettuuden rakentamiseen ulkomaisille 
kohderyhmille, kohdennettuun kansainväliseen markkinointiin ja viestin-
tään, kansainvälisten investointien, osaajien, BtoB-tapahtumien ja 
kongressien sekä vierailijoiden houkutteluun. Tavoitteena on, että ket-
terästi, joustavasti ja asiakaslähtöisesti toimiva uusi yhtiö pystyisi entis-
tä paremmin reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin.

Valmistelu uuden organisaation perustamiseksi on aloitettu loppuvuon-
na 2020. Uuden organisaation perustaminen on tarkoitus tuoda kau-
pungin päätöksentekoon alkuvuonna 2021, jolloin yhtiö aloittaisi ylös-
ajovaiheen toimintansa keväällä 2021. Toimintojen yhdistäminen uu-
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teen yhtiöön on suunniteltu toteutettavan sulautumismenettelyjen avul-
la. Sulautumisten täytäntöönpanon myötä uusi yhtiö aloittaisi varsinai-
sen toimintansa syksyllä 2021.

Kansliapäällikkö päätti 12.1.2021 perustaa muutostyöryhmän, jonka 
tehtävänä on yhteisen toimintakulttuurin kehittämisen kautta vahvistaa 
henkilöstön sitoutumista valmistelussa olevaan muutokseen, rakentaa 
näkymää tulevaan yhteiseen organisaatioon, taata tasa-arvoinen ja yh-
denvertainen toimintakulttuurin rakentamisen pohja sekä valmistella 
uuden yhtiön toiminnan käynnistämistä siirtymävaiheen ajan. Uuden 
yhtiön muodostamiseen liittyvää juridista ja taloudellista selvitystyötä 
tehdään puolestaan yhteistyössä Ernst & Young Oy:n asiantuntijoiden 
kanssa. Uuden yhtiön perustaminen tuodaan myöhemmin erikseen 
päätöksentekoon, arviolta maaliskuussa.

Konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström antaa asian valmistelua 
koskevan suullisen katsauksen konsernijaoston kokouksessa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 14.01.2021 § 11

HEL 2020-014331 T 00 00 00

Päätös

Kansliapäällikkö asetti Helsinki Business Hub Ltd Oy:n (HBH), Helsinki 
Marketing Oy:n ja Helsinki Abroad Ltd Oy:n sulautumiseen liittyvän työ-
ryhmän seuraavasti:

Työryhmän nimi on kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman edistä-
misen muutostyöryhmä.
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Työryhmän toimikausi on 13.1.–31.5.2021.

Työryhmän tehtävänä on yhteisen toimintakulttuurin kehittämisen kaut-
ta vahvistaa HBH:n, Helsinki Marketingin ja Helsinki Abroadin henkilös-
tön sitoutumista valmistelussa olevaan muutokseen, rakentaa näkymää 
tulevaan yhteiseen organisaatioon, taata tasa-arvoinen ja yhdenvertai-
nen toimintakulttuurin rakentamisen pohja sekä valmistella uuden yh-
tiön toiminnan käynnistämistä siirtymävaiheen ajan. 

Työryhmän jäsenet:

 toimitusjohtaja Laura Aalto, Helsinki Marketing, puheenjohtaja
 vt. toimitusjohtaja Miska Hakala, HBH, varapuheenjohtaja
 konsernilakimies Miia Aho, kaupunginkanslia
 toimitusjohtaja Martti Huttunen, Helsinki-keskus Pietarissa
 Marketing Communications Director Johanna Huurre, HBH
 Venture and Talent Advisor Panu Maula, HBH
 Account Manager Aino Pursiainen, Helsinki Marketing
 Director, Partnerships and Development Jenny Taipale, Helsinki 

Marketing

Työryhmä voi nimetä itselleen sihteerin ja tarvittaessa käyttää työnsä 
tukena ulkopuolisia asiantuntijoita.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Helsingin kaupunki on tehnyt selvitystyötä kansainvälisen tunnettuu-
den, kilpailukyvyn ja vetovoiman rakentamiseen liittyvistä toiminnoista. 
Selvitysten pohjalta valmistellaan HBH:n, Helsinki Marketingin ja Hel-
sinki Abroadin toimintojen yhdistämistä. 

Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämiseen 
keskittyvät yhtiöitetyt toiminnot kootaan uudessa toimintamallissa yh-
teen kaupungin kokonaan omistamaan myynti- ja markkinointiyhtiöön, 
joka toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita. 

Toimintojen yhdistäminen on suunniteltu toteutettavaksi niin, että Hel-
sinki Abroad, HBH ja Helsinki Marketing sulautuvat kaupungin uuteen 
myynti- ja markkinointiyhtiöön. Sulautumistilanteessa yhtiöiden työnte-
kijöiden työsuhteet siirtyvät automaattisesti entisin ehdoin vastaanotta-
vaan yhtiöön osana yleistä varojen ja velkojen siirtymistä. 

Järjestelyn tavoitteena on parantaa Helsingin kansainvälistä tunnettuut-
ta ja houkutella entistä enemmän ulkomaisia vierailijoita, yrityksiä, in-
vestointeja ja osaamista Helsinkiin. Tavoitteena on, että ketterästi, 
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joustavasti ja asiakaslähtöisesti toimiva uusi yhtiö pystyy entistä pa-
remmin reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Yhtiö toteuttaa tii-
vistä verkostoyhteistyötä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Selvitys toimintojen yhdistämisen ja yhtiöiden sulautumisen juridisiin 
sekä taloudellisiin reunaehtoihin liittyen on käynnistynyt loppuvuodesta 
2020. Selvityksessä laaditaan tarkempi aikataulu ja suunnitelma Hel-
sinki Abroadin, Helsinki Business Hubin ja Helsinki Marketingin toimin-
tojen yhdistämiseksi uuteen yhtiöön.

Muutostyöryhmän tehtävät

Kaupunki valmistelee HBH:n, Helsinki Marketingin ja Helsinki Abroadin 
toimintojen yhdistämistä. Oikeudellisen ja kaupungin päätöksenteon 
prosessien rinnalla käynnistetään yhdistettävien yhtiöiden toimintakult-
tuurin muutosprosessi. Siirtymävaiheen operatiivista prosessia vetä-
mään asetetaan muutostyöryhmä, joka kootaan kolmen yhtiön henki-
löstöstä.

Muutostyöryhmän tavoitteena on yhteisen toimintakulttuurin kehittämi-
sen kautta vahvistaa henkilöstön sitoutumista muutokseen, rakentaa 
näkymää tulevaan yhteiseen organisaatioon, taata tasa-arvoinen ja yh-
denvertainen toimintakulttuurin rakentamisen pohja sekä valmistella 
uuden yhtiön toiminnan käynnistämistä siirtymävaiheen ajan.

Muutosryhmä toteuttaa tavoitetta käytännön projektien kautta ainakin 
kartoittamalla yhtiöiden päällekkäistä tekemistä ja osaamista, suoravii-
vaistamalla ja yhtenäistämällä yhtiöiden suunnittelu- ja toteutusproses-
seja, vahvistamalla henkilöstön ymmärrystä yhdistettävistä toiminnoista 
ja organisaatiokulttuureista ja hallitsemalla henkilöstön odotuksia uu-
den kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin yhtiön perustamiseen liit-
tyen.

Muutostyöryhmä huolehtii myös siitä, että henkilöstön kuuleminen var-
mistetaan yhdistymisprosessin kaikissa vaiheissa, henkilöstölle tarjo-
taan ajantasaista tietoa muutosprosessin etenemisestä sekä ennakoi-
daan ja reagoidaan nopeasti esiin nouseviin käytännön työhön liittyviin 
kysymyksiin. 

Muutostyöryhmän toiminta on käytännönläheistä ja organisaatioiden it-
sensä määrittelemää ja se vahvistaa organisaatioiden omaa omista-
juutta muutoksesta. Toiminnan tulee kaikilta osin tukea kolmen organi-
saation operatiivista nykyisen strategiansa mukaista työtä sekä enna-
koida, tunnistaa ja yhdessä käsitellä organisaatioiden yhdistämiseen 
liittyviä kysymyksiä. Muutostyöryhmän toiminnan tarkoitus on sujuvoit-
taa siirtymää uuteen yhtiöön ja se ennakoi uuden yhtiön toimivan joh-
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don ja hallituksen järjestäytymistä. Muutostyöryhmän tehtävä ei ole uu-
den yhtiön strategian tai liiketoimintasuunnittelun tekeminen.

Muutosohjelmaan sisältyy mm seuraavia kokonaisuuksia:

 Yhteisen arvopohjan ja kulttuurin tunnistaminen sekä luottamuksen 
ja tekemisen tavan rakentaminen läpi organisaatioiden.

 Yhteisen ymmärryksen rakentaminen omistajan tahtotilasta ja odo-
tuksista uudelle yhtiölle ja sen tulevalle toiminnalle ennakoiden uu-
den yhtiön toimivan johdon ja hallituksen järjestäytymistä.

 Asiakasvuoropuhelun käynnistäminen nykyisten ja tunnistettujen tu-
levien asiakas- ja sidosryhmien kanssa sekä asiakaskeskeisen ajat-
telun vahvistaminen läpi organisaatioiden. 

 Yhteisten pilottiprojektien sekä temaattisten kokonaisuuksien kautta 
yhteistyön käynnistäminen läpi organisaatioiden.

 Yhtiöiden keskeisten suunnittelu- ja toimintaprosessien suoraviivais-
taminen ja yhtenäistäminen sen mukaan, mikä siirtymävaiheessa 
on tarkoituksenmukaista.

 Ajantasainen ja avoin viestintä muutosprosessin etenemisestä sekä 
oikeudellisen että toimintakulttuurin prosessin osalta.  

Lopuksi

Työryhmä raportoi työn etenemisestä kaupunginkanslian konsernioh-
jausyksikölle sekä sulautumisprosessin valmistelua ohjaavalle ryhmäl-
le, ja antaa selvitystyöstään loppuraportin 31.5.2021 mennessä.

Työryhmään nimettävät jäsenet on valittu asemansa ja asiantuntemuk-
sensa perusteella.

Hallintosäännön 12 luvun 1 pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kansliapäällikkö asettaa 
kahta tai useampaa toimialaa käsittelevät työryhmät.

Lisätiedot
Sanna-Mari Jäntti, yhteysjohtaja, puhelin: 310 20015

sanna-mari.jantti(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 11
Vuoden 2020 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle 
raportoitavat tavoitteet

HEL 2021-000968 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa: 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

 tytäryhteisöjen vuoden 2020 talousarviossa asetettujen kaupungin-
valtuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Kiinteistö Oy 
Helsingin Toimitilojen ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

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

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Muille tytäryhteisöille asetetut tavoitteet vuodelle 2020
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin vuoden 2020 talousarviossa (Kvsto 27.11.2019) 
asetettiin markkinaehtoisesti toimiville tytäryhteisöille sekä muille kau-
pungin merkittävimmille tytäryhteisöille taloudellisia ja/tai toiminnallisia 
tavoitteita, joilla pyritään varmistamaan, että yhteisöjen toiminta on  
kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaista. Asetettavilla tavoitteilla py-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 11 (29)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/4
08.02.2021

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

ritään myös varmistamaan kaupungin omistaja-arvon positiivinen kehit-
tyminen.

Esityslistan liitteessä 1. on lueteltu muille tytäryhteisöille talousarviossa 
2020 asetetut kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet ja niiden to-
teumatiedot. Liitteessä 2. on esitetty vastaavat tiedot markkinaehtoisten 
yhtiöiden osalta. Yhteisöjen oman seurannan ja raportoinnin perusteel-
la tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet ovat to-
teutuneet Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloja ja Seure Henkilöstöpalvelut 
Oy:tä lukuun ottamatta. 

Tarkempi selvitys muiden talousarviotavoitteiden toteutumisesta esite-
tään konsernijaostolle Yhteisöraportissa 4/2020. 

Yhteenveto toteutumattomista kaupunginvaltuustolle raportoitavista tavoitteista

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Tavoite:

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m2) nousu enintään ylläpitokus-
tannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuo-
den keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannu-
sindeksi).

Toteuma:

Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden muutoksen 
keskiarvo oli 10,52 prosenttia, mikä oli 9,22 prosenttiyksikköä suurempi 
kuin indeksin kolmen vuoden muutoksen keskiarvo raportointijaksolla. 
Yhtiön toiminta on ollut voimakkaassa muutosvaiheessa ja yhtiössä on 
ollut osittaisjakautumisia ja kiinteistöjen kehittämishankkeita. Raken-
nuskannan neliöt vähentyivät jakson aikana edellisvuodesta 14,78 pro-
senttia kiinteistöjen kehittämishankkeista johtuen. Samanaikaisesti on 
ollut käynnissä toiminnan volyymin tulevaan kasvuun valmistautuminen 
ja yhtiön toimintojen monipuolista kehittämistä. Yhtiön kiinteät kustan-
nukset (€/m2) kasvoivat raportointijaksolla rakennuskannan muutosten 
takia, mutta toiminnan tulevat muutokset vaikuttanevat tunnusluvussa 
lähivuosina toiseen suuntaan. Yhtiön kiinteistöjen hoitokulujen tunnus-
luvun vuosittaisiin muutoksiin (€/m2) kokonaisuutena ovat vaikuttaneet 
paitsi edellä mainitut rakennuskannan muutokset myös eri tiliryhmien 
alla toteutetut toimenpiteet ja niiden vuosittaiset volyymit.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Tavoite:
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Kiinteät kulut ja poistot yhteensä yhtä täytettyä työvuoroa kohden ale-
nevat 4 % vuodesta 2019.

Toteuma:

Yhtiön vuoden 2019 katsantokauden luku oli 19,57 euroa/täytetty työ-
vuoro. Vuoden 2020 luvuksi tuli 23,16 euroa/täytetty työvuoro. Tavoite-
luku kasvoi 18 %. Tavoite ei täyttynyt, koska yhtiö oli tehnyt merkittäviä 
panostuksia henkilökunnan määrään, jotta yhtiö olisi pystynyt vastaa-
maan voimakkaasti kasvavaan kysyntään. Koronatilanteen vuoksi ky-
syntä kuitenkin laski merkittävästi samalla laskien täytettyjen työvuoro-
jen määrä. Lomautusten avulla saavutettiin säästöjä henkilöstökuluis-
sa, mutta suhteessa vähemmän kuin kysyntä aleni.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

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

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Muille tytäryhteisöille asetetut tavoitteet vuodelle 2020
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 12
Kaupunkiympäristön toimialan edustus kaupungin asunto- ja kiin-
teistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa

HEL 2021-001015 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:

 oikeutti kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden tilat -palvelun tilaomaisuus-yksikön edusta-
maan kaupunkia niiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiöko-
kouksissa, joiden osakehuoneistoja on kaupunkiympäristön toimia-
lan omistajahallinnossa, lukuun ottamatta niitä yhtiökokouksia, jois-
sa käsitellään yhtiön hallituksen tai tilintarkastajan valitsemista ja 
kaupungilla on yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuva oikeus 
nimetä jäseniä yhtiön hallitukseen tai tilintarkastajaksi

 oikeutti tilaomaisuus-yksikön tarvittaessa nimeämään yhtiökokouk-
sessa hallitukseen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa 
yhtiöjärjestyksen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten 
saada kokoon tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia 
pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Koja 30.10.2017 § 148
2 Yhtiökokousedustus yhtiöt KYMP

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupungin omistamat erilaisten palvelutilojen hallintaan oikeuttavat 
asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet ovat kaupunkiympäristön 
toimialan tilaomaisuus-yksikön omistajahallinnossa.

Joidenkin yhtiöiden yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksissa on 
määräyksiä, joiden mukaan kaupungilla on oikeus nimetä henkilö tai 
henkilöitä yhtiön hallitukseen ja tilintarkastajaksi. Näissä tapauksissa 
kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustaa kaupunkia yhtiökokoukses-
sa hallintosäännön 12 luvun 5 § 2 momentin perusteella.

Edellä mainittujen yhtiöiden lisäksi tilaomaisuus-yksikön omistajahallin-
nossa on sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden yhtiöjärjestyksessä ei 
ole määräystä kaupungin edustuksesta yhtiön hallintoelimissä. Näiden 
yhtiöiden osalta kaupungin yhtiökokousedustaja on saattanut olla yh-
tiön hallintoelimissä, mikäli kaupungin edunvalvonta yhtiössä on sitä 
vaatinut ja kaupungin yhtiökokousedustaja on tullut valituksi tehtävään 
yhtiökokouksessa. 

Tilaomaisuus-yksikkö on edustanut kaupunkia näissä yhtiöissä konser-
nijaoston 30.10.2017 § 148 tekemän päätöksen perusteella. Päätös on 
liitteenä 1.

Kaupunkiympäristölautakunta on 1.12.2020 § 698 päättänyt muuttaa 
kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden seuraavan tason organisaatiota siten, että tilat -
palvelu vastaa toimitilojen ja asuntojen järjestämisestä kaupungin omiin 
tarpeisiin, tilaomaisuuden hallinnasta sekä kaupungin hallinnoimien tilo-
jen vuokraamisesta yrityksille. Organisaatiomuutos tuli voimaan 
1.1.2021.

Kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja on 17.12.2020 § 49 päät-
tänyt tarkistaa kaupunkiympäristön toimialan toimintasääntöä, siten että 
tilat -palvelun tilaomaisuus-yksikkö vastaa tilaomaisuuden ja tilainves-
tointien taloudellisesta tarkastelusta ja ohjauksesta, tilatiedon oikeelli-
suudesta ja ajantasaisuudesta, ylläpidon ja tilaturvallisuuden tavoittei-
den ja toimintatapojen määrittelystä sekä järjestelmien ja tietomallin-
nuksen koordinoinnista. Yksikön vastuulla ovat myös toimialan valmius-
tehtävät. 

Organisaatiomuutoksesta johtuen on tarpeen, että konsernijaosto päät-
tää uuden organisaation mukaisesti kaupunkiympäristön toimialan 
edustusoikeudesta yhtiöissä. Edustusoikeus on voimassa toistaiseksi.

Liitteenä 2 on ajantasainen ja jatkossa täydentyvä luettelo yhtiöistä, joi-
den yhtiökokouksissa tilaomaisuus-yksikkö on tämän päätöksen perus-
teella oikeutettu edustamaan kaupunkia ja tarvittaessa nimeämään jä-
seniä niiden hallituksiin. Tilaomaisuus-yksikkö pitää luettelon ajan ta-
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salla ja toimittaa sen kaupungin kirjaamoon edelleen kaupunginkans-
lian konserniohjausyksikölle, oikeuspalveluille ja kaupunkiympäristön 
toimialan kaupunginsihteereille toimitettavaksi. 

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kaupun-
ginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden 
nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Koja 30.10.2017 § 148
2 Yhtiökokousedustus yhtiöt KYMP

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Konserniohjaus
Oikeuspalvelut
Kirjaamo
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§ 13
Jääkenttäsäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2021-000674 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Hanna-Leena Laitisen 
Jääkenttäsäätiön hallituksen jäseneksi keväällä 2022 päättyvän toimi-
kauden loppuun.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Jääkenttäsäätiö Esitysteksti
Hallitukseen nimettävä Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jääkenttäsäätiön hallituksen jäsen ********** on menehtynyt. Konserni-
jaosto on 2.3.2020 § 16 nimennyt hänet säätiön hallitukseen kaksivuo-
tiseksi toimikaudeksi. Hänen tilalleen tulee nimetä uusi jäsen toimikau-
den loppuun.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan konsernijaosto 
päättää jäsenten nimeämisestä säätiöiden toimielimiin. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Jääkenttäsäätiö Esitysteksti
Hallitukseen nimettävä Esitysteksti
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§ 14
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n yhtiökokous

HEL 2020-003752 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n tulevassa yhtiökokouk-
sessa hyväksymään hallituksen yhtiöjärjestysmuutosta koskevan pää-
tösehdotuksen liitteen mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhtiökokouskutsumateriaali

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yhtiö Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy on vuonna 2012 perustettu yhtiö, joka kuu-
luu Helsingin kaupunkikonserniin. 

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-
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paa korttelia palvelevia yhteispysäköintilaitoksia sekä niihin mahdolli-
sesti sijoittuvia yhteisväestönsuoja- ja muita tiloja. Yhtiö voi lisäksi jär-
jestää näihin liittyviä alueellisia palveluita ja harjoittaa vuorottaispysä-
köintiin liittyvää toimintaa. 

Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella eikä sen tarkoituksena ole tuot-
taa voittoa. Yhtiö ei jaa osakkeenomistajilleen osinkoa vaan mahdolli-
nen voitto käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämi-
seen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön yhtiöjärjestystä on tarkoitus päivittää vastaamaan soveltuvin 
osin kaupungin malliyhtiöjärjestystä ja muun muassa sisällyttämään 
siihen konserniohjausta, tietojensaantia ja uusia osakesarjoja koskevat 
pykälät. 

Konsernijaosto on päätöksessään 16.11.2021, § 102 antanut asiasta 
toimiohjeen yhtiökokousedustajalle, ja yhtiökokous on 19.11.2020 hy-
väksynyt uuden yhtiöjärjestyksen.  

Hyväksyttyyn yhtiöjärjestykseen on uutena pykälänä sisältynyt myös 
lunastuslauseke (yhtiöjärjestykseen jo aikaisemminkin sisältyneen 
suostumuslausekkeen lisäksi). Rekisteröintivaiheessa on huomattu lu-
nastuslausekkeen yhtiöjärjestykseen sisällyttämisen vaativan kaikkien 
osakkeenomistajien (alueen asunto-osakeyhtiöt) nimenomaisen suos-
tumuksen. 

Tämän osalta on katsottu tarkoituksenmukaisimmaksi muuttaa yhtiöjär-
jestysluonnosta poistamalla lunastuslauseke ottaen huomioon suostu-
muksen saamiseen yhtiön lukuisilta osakkeenomistajilta liittyvät käy-
tännön kysymykset. Uuteen yhtiöjärjestykseen sisältyy edelleen nykyi-
seen tapaan suostumuslauseke. 

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen 
konsernijaoston tehtävänä on päättää toimiohjeiden antamisesta kau-
punkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ot-
tamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti 
merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
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Liitteet

1 Yhtiökokouskutsumateriaali

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yhtiö Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.11.2020 § 102

HEL 2020-003752 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n tulevassa yhtiökokouk-
sessa hyväksymään hallituksen päätösehdotukset liitteen mukaisesti.

06.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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§ 15
Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2020-013854 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokouse-
dustajaa Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n tulevassa ylimääräisen yh-
tiökokouksen jatkokokouksessa 12.2.2021:

1) hyväksymään yhtiön hallituksen päätösehdotuksen yhtiön nykyisen 
ruoantuotantolaitoksen korvaavan uuden ruoantuotantolaitoksen suun-
nittelu aloittamisesta sekä

2) esittämään, että yhtiökokous päättää merkitä tiedoksi seuraavan si-
sältöisen suunnitteluvaihetta koskevan selvityksen: 

"Uuden laitoksen suunnittelu on tarpeen käynnistää nopeasti. Uuden 
laitoksen mitoittaminen edellyttää tarkempia suunnitelmia. Yhtiö käyn-
nistää yhteistyössä palvelukeskuksen ruokahuollon asiantuntijoiden, 
kaupunkiympäristön toimialan ja ateriapalveluja tilaavien toimialojen 
kanssa laitoksen suunnittelun, jotta päätös laitoksen koosta voidaan 
tuoda erikseen päätettäväksi. Laitoksen päiväannosten kapasiteettia on 
arvioitu vaihteluvälillä 30 000 – 90 000 ja tilaavien hallintokuntien tarve 
asettuu vaihteluvälin alapäähän. Lopullisesta mitoituksesta päättämi-
nen edellyttää tarkempaa suunnittelua.

Tuotantolaitoshankkeen kokonaiskustannukset ovat arvion mukaan 55 
–75 miljoonaa euroa. Edellä esitetyn arvion pohjalta suunnitteluvaiheen 
kokonaiskustannukset asettunevat arvion mukaan 5–10 miljoonan eu-
ron haarukkaan. Tästä vuonna 2021 arvioidaan käytettävän 1-2 milj. 
euroa riippuen siitä, milloin suunnittelu vuoden 2021 aikana pääsee 
käyntiin. Suunnitteluvaihe aloitetaan tuotantolaitoksen prosessi- ja lai-
tesuunnittelulla.

Tarkoituksena on, että kiinteistöyhtiö hankkii ensivaiheessa muun 
myöhemmän suunnittelun pohjaksi lähinnä prosessi- ja laitesuunnitte-
luun liittyvää palvelua nykyisen tuotantolaitoksen ruoanvalmistuslait-
teistoon liittyvästä omistuksesta ja kunnossapidosta vastaavalta Työ-
maahuolto Oy Ab:ltä ja rahoittaa palveluoston ensivaiheessa kassava-
roistaan.

Laitoshankkeen mitoituksesta, toteuttamisesta ja rahoituksesta päätök-
set valmistellaan ja tehdään erikseen ja myöhemmin."

Käsittely
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Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Lisätään päätösehdotuksen kappaleeseen 4 yhteis-
työssä sanan jälkeen "Palvelukeskuksen ruokahuollon asiantuntijoi-
den".

Kannattaja: Ulla-Marja Urho

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 2
Juha Hakola, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 6
Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Mikko Kiesiläinen, Nasima Raz-
myar, Tomi Sevander, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi Tomi Sevanderin vas-
taehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 2 - 6 (1 tyhjä).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 22.1.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 
30

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 23 (29)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/8
08.02.2021

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

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokou-
sedustajaa Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n tulevassa ylimääräisen 
yhtiökokouksen jatkokokouksessa 12.2.2021:

1) hyväksymään yhtiön hallituksen päätösehdotuksen yhtiön nykyisen 
ruoantuotantolaitoksen korvaavan uuden ruoantuotantolaitoksen suun-
nittelu aloittamisesta sekä

2) esittämään, että yhtiökokous päättää merkitä tiedoksi seuraavan si-
sältöisen suunnitteluvaihetta koskevan selvityksen: 

"Uuden laitoksen suunnittelu on tarpeen käynnistää nopeasti. Uuden 
laitoksen mitoittaminen edellyttää tarkempia suunnitelmia. Yhtiö käyn-
nistää yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja ateriapalveluja ti-
laavien toimialojen kanssa laitoksen suunnittelun, jotta päätös laitoksen 
koosta voidaan tuoda erikseen päätettäväksi. Laitoksen päiväannosten 
kapasiteettia on arvioitu vaihteluvälillä 30 000 – 90 000 ja tilaavien hal-
lintokuntien tarve asettuu vaihteluvälin alapäähän. Lopullisesta mitoi-
tuksesta päättäminen edellyttää tarkempaa suunnittelua.

Tuotantolaitoshankkeen kokonaiskustannukset ovat arvion mukaan 55 
–75 miljoonaa euroa. Edellä esitetyn arvion pohjalta suunnitteluvaiheen 
kokonaiskustannukset asettunevat arvion mukaan 5–10 miljoonan eu-
ron haarukkaan. Tästä vuonna 2021 arvioidaan käytettävän 1-2 milj. 
euroa riippuen siitä, milloin suunnittelu vuoden 2021 aikana pääsee 
käyntiin. Suunnitteluvaihe aloitetaan tuotantolaitoksen prosessi- ja lai-
tesuunnittelulla.

Tarkoituksena on, että kiinteistöyhtiö hankkii ensivaiheessa muun 
myöhemmän suunnittelun pohjaksi lähinnä prosessi- ja laitesuunnitte-
luun liittyvää palvelua nykyisen tuotantolaitoksen ruoanvalmistuslait-
teistoon liittyvästä omistuksesta ja kunnossapidosta vastaavalta Työ-
maahuolto Oy Ab:ltä ja rahoittaa palveluoston ensivaiheessa kassava-
roistaan.

Laitoshankkeen mitoituksesta, toteuttamisesta ja rahoituksesta päätök-
set valmistellaan ja tehdään erikseen ja myöhemmin."

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 on kaupungin kokonaan omistama yh-
tiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaalla kaupunginosassa 
52 korttelissa 109 sijaitsevaa tonttia n:o 2 sekä sillä olevia rakennuksia 
siten, että yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 24 (29)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/8
08.02.2021

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

tuottaa osakkeenomistajalle oikeuden hallita määrättyä huoneistoa ra-
kennuksessa A, B tai C. 

Yhtiön kiinteistössä toimii Palvelukeskusliikelaitoksen
käytössä oleva ruoantuotantolaitos, joka on laajan peruskorjauksen 
tarpeessa. Yhtiön hallitus on tehtyjen vaihtoehtotarkastelujen perusteel-
la päätynyt siihen, että nykyisen tuotantolaitoksen peruskorjaamisen si-
jaan tulisi rakentaa kokonaan uusi tuotantolaitos.

Ylimääräinen yhtiökokous

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 22.1.2021. Yhtiökokouksessa 
oli tarkoitus käsitellä yhtiön hallitukselle annettavaa valtuutusta ruoka-
tehdasinvestoinnin suunnittelun käynnistämiseen. Asia päätettiin siirtää 
jatkokokoukseen 12.2.2021.

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous päättää hyväksyä, että yhtiön 
nykyisen ruoantuotantolaitoksen korvaavan uuden ruoantuotantolaitok-
sen suunnittelu voidaan aloittaa ja että laitos voidaan suunnitella nykyi-
selle kiinteistölle niin, että hankkeen rakennuttajana ja toteuttajana toi-
mii yhtiö.

Uuden laitoksen suunnittelu on tarpeen käynnistää nopeasti. Uuden lai-
toksen mitoittaminen edellyttää kuitenkin tarkempia suunnitelmia. Yhtiö 
käynnistää yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja ateriapalvelu-
ja tilaavien toimialojen kanssa laitoksen 
suunnittelun, jotta päätös laitoksen koosta voidaan tuoda erikseen pää-
tettäväksi. Laitoksen päiväannosten kapasiteettia on arvioitu vaihtelu-
välillä 30 000–90 000 ja tilaavien hallintokuntien tarve asettuu vaihtelu-
välin alapäähän. Lopullisesta mitoituksesta päättäminen edellyttää tar-
kempaa suunnittelua. 

Tuotantolaitoshankkeen kokonaiskustannukset ovat arvion mukaan 
55–75 miljoonaa euroa. Edellä esitetyn arvion pohjalta suunnitteluvai-
heen kokonaiskustannukset asettunevat arvion mukaan 5–10 miljoo-
nan euron haarukkaan. Tästä vuonna 2021 arvioidaan käytettävän 1-2 
milj. euroa riippuen siitä, milloin suunnittelu vuoden 2021 aikana pää-
see käyntiin.

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n hallitus on esittänyt, että uusi kor-
vaava laitos mitoitetaan noin 100 000 päiväannoksen kapasiteettiin, jol-
loin tuotantolaitoshankkeen kokonaiskustannukset ovat arvion mukaan 
80 –100 miljoonaa euroa. Edelleen tilanteessa, jossa päädyttäisiin pie-
nempään ruoantuotantoon esimerkiksi noin 60 000 päiväannokseen, 
tulevat hankekustannukset pienenemään arviolta muutamalla kymme-
nellä miljoonalla eurolla. 
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Suunnittelun lähtökohdaksi esitetty 100 000 päiväannoksen mitoitus 
voidaan arvioida olevan ylimitoitettu verrattuna nykyiseen tuotantolai-
tokseen sekä tulevaan tarpeeseen ja näin ollen lopullisesta mitoituk-
sesta päättäminen vaatii vielä tarkempaa suunnittelua. 

Kokouskutsu on liitteenä 1.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni-
jaoston tehtävänä on päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri 
yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi kä-
siteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai 
periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 22.1.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 
30

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Konserniohjaus
Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.01.2021 § 6

HEL 2020-013854 T 00 01 05

Päätös
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

18.01.2021 Pöydälle

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Ulla-Marja 
Urhon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 8, 9 ja 10 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 11, 12, 13, 14 ja 15 §: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, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Ulla-Marja Urho Mika Raatikainen

Juha Hakola Mikko Kiesiläinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 18.02.2021.


