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Kokousaika 22.03.2021 17:45 - 17:48

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan (etänä) pormestari
Hamid, Jasmin (etänä) varapuheenjohtaja

saapui 17:47, poissa: 42 §
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
saapui 17:47, poissa: 42 §

Bogomoloff, Harry (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

Arhinmäki, Paavo (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja
saapui 17:47, poissa: 42 §

Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Malmström, Atte (etänä) konserniohjauksen päällikkö
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
42 - 47 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
42 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
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43 - 47 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
42 - 47 §
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§ Asia

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

43 Asia/2 Vuoden 2021 kuntavaalien vaikutus kaupungin hallitusnimeämis- ja 
yhtiökokousprosessiin sekä muutokset vaalien jälkeisiin nimeämispe-
riaatteisiin

44 Asia/3 Edustajien nimeäminen Helsingin Konservatorion säätiön edustajis-
toon nelivuotiskaudeksi 2021−2024

45 Asia/4 Edustajien nimeäminen Tekniikan museon säätiön valtuuskuntaan 
kolmivuotiskaudeksi 2021−2023

46 Asia/5 Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen markki-
naehtoisesti toimiville tytäryhteisöille

47 Asia/6 Kaupungin edustajan nimeäminen Sarastia Oy:n neuvottelukuntaan 
vuodeksi 2021
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§ 42
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 Nasima 
Razmyarin ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Veronika Honka-
salon 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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§ 43
Vuoden 2021 kuntavaalien vaikutus kaupungin hallitusnimeämis- ja 
yhtiökokousprosessiin sekä muutokset vaalien jälkeisiin nimeämis-
periaatteisiin

HEL 2021-002061 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi vuoden 
2021 kuntavaalien ajankohdan vaikutuksen kaupungin hallitusnimeä-
mis- ja yhtiökokousprosessiin.

Samalla kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2021 kun-
tavaalien jälkeiset muutokset kaupungin hallitus- ym. nimeämisperiaat-
teisiin.

Esittelijän perustelut

Voimassa olevan kuntalain (410/2015) mukaan valtuuston nelivuotinen 
toimikausi alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta. 

Kaupungin tytäryhteisöissä ja -säätiöissä pidetään yhtiö- ja vuosiko-
koukset keväisin yhtiöjärjestys- ja sääntömääräysten mukaisesti. Kau-
pungin hyvän hallintotavan ohjeistuksen mukaisesti pääosassa kau-
pungin tytäryhteisöjä hallitusten toimikaudet ovat kaksivuotisia ja päät-
tyvät seuraavan kerran keväällä 2022. 
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Kuntavaalien ja valtuustokauden alkamisen nykyisen ajankohdan huo-
mioon ottaminen yhtiö- ja vuosikokousten pitoajankohdassa ei käytän-
nössä ole mahdollista kaikilta osin.

Edellisten kuntavaalien yhteydessä konsernijaosto linjasi 13.3.2017, § 
32, että alla mainituissa yhtiöissä ja säätiöissä tullaan toimimaan vii-
meistään alkusyksyllä 2017 niin, että hallitusten kokoonpanoihin teh-
dään kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten jäsenten osal-
ta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset:

 Helen Oy,

 Helsingin Leijona Oy,

 Helsingin Satama Oy,

 Helsingin Seniorisäätiö sr,

 Helsingin teatterisäätiö sr,

 Helsinki-viikon säätiö sr (nykyinen Helsingin tapahtumasäätiö sr),

 Jääkenttäsäätiö sr,

 Kiinteistö Oy Kaapelitalo,

 Lasipalatsin Mediakeskus Oy (nykyinen Kaapelin Mediakeskus Oy),

 Oy Asuntohankinta Ab,

 Palmia Oy,

 Stadion-säätiö sr,

 UMO-säätiö sr,

 Urheiluhallit Oy,

 Vantaan Energia Oy sekä

 Vuosaaren Urheilutalo Oy.

Kaupungin hallitusnimitys- ja yhtiökokousprosessi, kaupungin eri halli-
tuksiin ja vastaaviin toimielimiin nimeämien henkilöiden suuri määrä, 
hallitusten varsinaisten toimikausien pääasiallinen päättyminen kevääl-
lä 2022 sekä yhdenmukainen menettely eri vaalikausien välillä luotta-
mushenkilötaustaisten hallitusjäsenten välillä huomioon ottaen on pe-
rusteltua toimia vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen vastaavalla tavalla 
kuin vuoden 2017 vaalien jälkeen. Näin luottamushenkilötaustaisten jä-
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senten osalta toimikausien pituudet vastaavat edellisen valtuustokau-
den aikaisia toimikausia. 

Vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen alla mainituissa yhtiöissä ja sääti-
öissä tullaan toimimaan alkusyksyllä 2021 niin, että hallitusten kokoon-
panoihin tehdään kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten 
jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutok-
set:

 Helen Oy,

 Helsingin Leijona Oy, (riippuen selvitettävänä olevan Tukkutorin 
kanssa toteutettavan yhdistämisen mahdollisista vaikutuksista)

 Helsingin Satama Oy,

 Helsingin Seniorisäätiö sr,

 Helsingin teatterisäätiö sr,

 Helsingin tapahtumasäätiö sr,

 Jääkenttäsäätiö sr,

 Kiinteistö Oy Kaapelitalo,

 Palmia Oy,

 UMO-säätiö sr,

 Urheiluhallit Oy,

 Vantaan Energia Oy sekä

 Vuosaaren Urheilutalo Oy.

Vuoteen 2017 verrattuna muutoksena ovat

 Lasipalatsin Mediakeskus Oy (nykyisin Kaapelitalon Mediakeskus 
Oy), jonka omistus ei ole enää kaupungilla vaan Kiinteistö Oy Kaa-
pelitalolla, eikä yhtiön hallituksessa ole enää luottamushenkilötaus-
taisia jäseniä,

 Oy Asuntohankinta Ab, jonka osalta on käynnissä selvitys yhtiön 
mahdollisesta jakautumisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja 
Kiinteistö Oy Auroranlinnan välillä sekä
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 Stadion-säätiö sr, jonka valtuustokauden aikana toteutetun sääntö-
muutoksen perusteella hallituksen toimikausi päättyy joka tapauk-
sessa alkusyksyllä 2021.

Muilta osin muutokset tehdään yhteisöjen hallitusten toimikausien päät-
tymisen perusteella, pääosin keväällä 2022. 

Helen Oy:llä ja Helsingin Satama Oy:llä on osakkeenomistajan pysyvät 
nimitystoimikunnat, jotka valmistelevat tarvittavat muutokset kaupun-
ginhallituksen konsernijaostolle ja ylimääräisille yhtiökokouksille.

Kaupungin esitykset kyseisiin hallituksiin kuntavaalien jälkeen valitta-
viksi henkilöiksi tuodaan päätöksentekoon vaalien jälkeen erikseen.

Muutokset konserniyhteisöjen hallitusten rakenteeseen

Kaupunki nimeää hallituksen ym. jäseniä merkittävään määrään eri yh-
teisöjä omistuksen, yhtiöjärjestys-/sääntömääräysten ja vakiintuneen 
käytännön perusteella. Nimeämisoikeutta käyttäessään kaupunki hyö-
dyntää nimettävien henkilöjen osalta monipuolista osaamista ja koke-
musta. Kaupunki nimeää tytär- ja muiden yhteisöjen toimielimiin henki-
löitä niin viranhaltijataustalla, luottamushenkilötaustalla kuin emokau-
pungin ulkopuoleltakin. 

Pitkäaikaisena toimintamallina on ollut, että erityisesti kaupungin palve-
lutuotannon operatiivisena jatkeena tai tukena toimivissa tytäryhteisöis-
sä hyödynnetään yhteisöjen toiminnan luonne huomioon ottaen viran-
haltijataustaisia jäseniä. Tällaisia tytäryhtiöitä ovat erityisesti esimerkik-
si kaupungin omistamat lukuisat pienet kiinteistöosakeyhtiöt. Viranhalti-
jataustaisia jäseniä on kaupungin nimeämänä tällä hetkellä noin 315 
hallitus-, edustajisto- ja valtuuskuntatehtävissä. 

Luottamushenkilötaustaisia jäseniä on puolestaan nimetty laajasti mui-
hin kaupungin tytär- ja konserniyhteisöihin sekä yhteisöihin, joihin kau-
pungilla muuten on nimeämisoikeus. Luottamushenkilötaustaisia jäse-
niä on kaupungin nimeämänä tällä hetkellä noin 215 hallitus-, edustajis-
to- ja valtuuskuntatehtävissä kuntayhtymät ja vastaavat mukaan luettu-
na.

Viime vuosien aikana kaupungin konserniohjaukseen liittyvänä kehit-
tämissuuntana on ollut hyödyntää nimeämispolitiikassaan aiempaa 
enemmän kaupungin omissa tytäryhteisöissä olevaa osaamista sekä 
kokonaan kaupunkikonsernin ulkopuolisia henkilöitä, joilla on arvioitu 
olevan tietyssä hallituksessa tarvittavaa osaamista. Tämä kehitys on 
nähty perustelluksi kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta ja kau-
pungin eri yhteisöistä saaman omistaja-arvon kasvattamiseksi. Tällaisia 
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ns. kaupungin ulkopuolisia jäseniä on kaupungin nimeämänä tällä het-
kellä noin 60 hallitustehtävissä.

Kevään 2021 kuntavaalien jälkeen suoritetaan aiempien kuntavaali-
vuosien tapaan luottamushenkilötaustaisiin hallitus- ym. nimeämisiin 
liittyvä ns. paikkajakoneuvottelu. Ko. neuvotteluihin liittyen on perustel-
tua tehdä muutoksia luottamushenkilötaustaisten jäsenten hallitus- ym. 
paikkojen määriin kaupungin konserniohjauksen kehittämiseksi.

Jäljempänä esitettävien muutosten perusteena ovat seuraavat konser-
niohjauksen kehittämiseen liittyvät syyt:

 kuntalaki ja valtuuston vahvistama konserniohje edellyttävät kau-
pungin tytäryhteisöjen hallituksilta monipuolista kollektiivista osaa-
mista ja kokemusta siten, että kullakin hallituksella on yhteisön toi-
mialan ja toiminnan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan 
asiantuntemus ja kyky toimitusjohtajan ohjaamiseen ja tukemiseen,

 edistetään konserniohjeen mukaisesti tehokkaan, tuloksekkaan ja 
kaikkia hallituksen jäseniä aktivoivan hallitustyöskentelyn edellytyk-
siä pienentämällä hallitusten jäsenmääriä hallitusti, missä se on pe-
rusteltua,

 tiiviimmän yhteydenpidon varmistamiseksi kaupunkiorganisaatioon 
sekä toimitusjohtajien riittävän sparrauksen ja tuen edistämiseksi 
nimetään jatkossa tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin vähin-
tään yksi viranhaltijajäsen,

 laajemman ja monipuolisemman osaamispohjan muodostamiseksi 
lisätään hallitusti ulkopuolisten jäsenten käyttöä hallituksissa. Ulko-
puoliset jäsenet tulevat joko kaupungin muiden konserniyhteisöjen 
johdosta tai kokonaan kaupunkikonsernin ulkopuolelta yksinomai-
sena kriteerinä henkilön osaaminen ja kokemus,

 konserniohjeen linjausten perusteella annetaan kaupungin alikon-
sernien emoyhtiöille vastuu niiden alaisten yhteisöjen hallitusten 
nimeämisestä. 

Lisäksi osassa tytär- tai muita yhteisöjä on vaalikauden aikana tapah-
tunut muutoksia, jotka ovat muuttaneet yhteisön toiminnan luonnetta tai 
volyymiä taikka johtavat esimerkiksi toiminnan loppumiseen kokonaan.

Paikkajakoneuvotteluihin liittyen tullaan paikkamääriä koskevien muu-
tosten ohella antamaan tietoja eri yhteisöjen hallituksilta tarvittavasta 
kollektiivisesta osaamisesta sekä kunkin yhteisön toimialasta, tarkoi-
tuksesta ja tehtävästä, jotta luottamushenkilötaustaisten jäsenten ni-
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meämiseen voidaan valmistautua mahdollisimman hyvän tietopohjan 
perusteella.

Ami-säätiö

Säätiön toiminta on muuttunut olennaisesti säätiön hallinnoimien koulu-
tustoimintojen yhdistämisen (AEL-Amiedu) myötä. Säätiön toiminta-
kenttä on kaventunut selvästi, joten säätiössä ei ole tarvetta yhtä laajal-
le hallitukselle kuin nykyisin, eikä myöskään luottamushenkilötaustai-
selle edustukselle hallituksessa. Nykyisin kaupunki nimennyt hallituk-
seen neljä varsinaista ja neljä varajäsentä, kaikki luottamushenkilö-
taustaisia henkilöitä. 

Muutokset hallitusnimityksiin edellyttävät säätiön muiden nimeäjätaho-
jen kanssa käytäviä neuvotteluita. Neuvotteluissa ja tulevissa nimeämi-
sissä on otettava huomioon se, onko säätiöllä tulevaisuudessa ylipää-
tään muuta tehtävää kuin hallinnoida sillä olevaa kiinteistö- ym. omai-
suutta.

Helen Oy ja Helsingin Satama Oy

Molemmissa yhtiöissä on vuoden 2015 alusta voimaan tulleesta yhtiöit-
tämisestä lähtien ollut yhteensä yhdeksän hallituksen jäsentä, joista vii-
si on luottamushenkilötaustaisia, kolme kaupunkikonsernin ulkopuolisia 
henkilöitä ja yksi viranhaltijataustainen henkilö. 

Vuodesta 2015 lähtien saatujen kokemusten perusteella yhdeksänjä-
seninen hallitus on molemmissa yhtiöissä epätarkoituksenmukaisen 
suuri ottaen huomioon muun muassa yhtiöiden toiminta kilpailutilan-
teessa markkinoilla. Yhtiöiden hallituksilta edellytetään erityisen dy-
naamista ja tehokasta toimintaa. Yhtiöiden hallitusten koon olisi perus-
teltua olla jatkossa yhteensä seitsemän jäsentä, joista kolme luotta-
mushenkilötaustaista, kolme kaupunkikonsernin ulkopuolelta nimettyä 
ja yksi viranhaltijataustainen henkilö. Jäljempänä esitetyllä tavalla Van-
taan kaupunki on tehnyt vastaavalla tavalla päätöksen Vantaan Ener-
gia Oy:n hallituksen koon pienentämisestä seitsemään jäseneen.

Kaupungin ohjaus ja valvonta toteutuvat nykyisin yhtiöiden perustamis-
vaihetta paremmin vuonna 2017 uudistetun konserniohjeen sekä viime 
vuosina tehtyjen kaupungin ohjausta tukevien ja varmistavien yhtiöjär-
jestysmuutosten perusteella. Yhtiöiden hallitusten roolin ei siten ole 
tarpeen olla samalla tavalla valvova kuin ehkä oli vuonna 2015.

Helsingin Leijona Oy

Helsingin Leijona Oy:n pääasiallisena tehtävänä on ns. Torikortteleiden 
hallinnointi ja kaupungin vetovoimaan ja elävöittämiseen liittyvien ta-
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voitteiden toteuttaminen. Parhaillaan selvitetään yhtiön ja kaupunkiym-
päristötoimialan Tukkutorin toimintojen yhdistämistä. 

Nykyisin Helsingin Leijonan hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista 
viisi on luottamushenkilötaustaista jäsentä ja kaksi viranhaltijataustaista 
jäsentä. 

Yhtiön nykyisen toiminnan luonne sekä mahdollinen Tukkutorin kanssa 
yhdistyminen huomioon ottaen olisi perusteltua, että yhtiöön nimettäi-
siin jatkossa hallitus, jossa olisi edelleen seitsemän jäsentä, mutta näis-
tä jäsenistä kolme olisi luottamushenkilötaustaisia, kaksi viranhaltija-
taustaisia ja kaksi kaupunkikonsernin ulkopuolelta nimettyä henkilöitä. 
Ns. hybridihallituksista on hyviä kokemuksia tytäryhteisöistä, joissa niitä 
on ollut käytössä.

Helsingin Liikuntahallit Oy

Helsingin Liikuntahallit on kaupunkikonserniin kuuluvan Jääkenttäsää-
tiön omistama osakeyhtiö, joka ylläpitää harjoitusjäähallitoimintaa Hel-
singissä. 

Nykyisin yhtiön hallituksessa on kolme luottamushenkilötaustaista jä-
sentä, samat henkilöt kuin Jääkenttäsäätiön hallituksessa. Jatkossa on 
tarkoituksenmukaista, että kaupungin päätöksissä tai luottamushenki-
löpaikkajakoa koskevissa neuvotteluissa ei käsitellä Helsingin Liikunta-
hallit Oy:n hallitusta. Konserniohjeen mukaisesti kaupunki noudattaa 
omistajaohjauksessaan omistajan, hallituksen ja operatiivisen johdon 
välisiä tehtävä- ja toimivaltasuhteita. Helsingin Liikuntahallit Oy:n halli-
tuksen kokoonpanosta päättäminen kuuluu sen omistavan Jääkenttä-
säätiön hallitukselle. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että yhtiön 
hallitus nimetään tulevaisuudessa tarvittaessa säätiön operatiivisesta 
johdosta ja säätiön hallitus huolehtii koko Jääkenttäsäätiökonsernin oh-
jaamisesta.

Helsingin Seniorisäätiö sr

Säätiö on osa kaupunkikonsernin sote-palvelujen tuotantokokonaisuut-
ta, mutta säätiöllä ei ole riittävän tiivistä yhteyttä kaupunkiin. Lisäksi 
säätiöllä lähivuosina edessä erittäin merkittävä toiminnan muutos, jos 
suunnitelmat Pohjois-Haagaan toteutettavasta palveluasumiskokonai-
suudesta toteutuvat. 

Nykyisellään säätiön koko hallitus, viisi varsinaista jäsentä ja viisi vara-
jäsentä, muodostuu luottamushenkilötaustaisista jäsenistä. Jatkossa 
olisi perusteltua, että hallituksessa olisi sekä varsinaisina että varajä-
seninä kolme luottamushenkilötaustaista jäsentä ja kaksi viranhaltijajä-
sentä. Näin voidaan vahvistaa kaupunkikonsernin sisäistä keskustelu-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2021 9 (31)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/2
22.03.2021

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

yhteyttä ja hyödyntää esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimialan viranhal-
tijoiden substanssiosaamista säätiön hallituksessa. Varajäsenistä luo-
puminen edellyttää säätiön sääntöjen muuttamista.

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr

Kaupungin osalta koulutustoimintaa harjoittavan säätiön hallitukseen 
on nimetty vain luottamushenkilötaustaisia jäseniä (neljä varsinaista jä-
sentä ja neljä varajäsentä). Tulevaisuudessa olisi perusteltua nimetä 
hallitukseen yksi varsinainen ja yksi varajäsen viranhaltijataustalla 
substanssiosaamisen ja kaupunkiyhteyden vahvistamiseksi.

Helsingin teatterisäätiö sr

Kaupunginteatteria ylläpitävän teatterisäätiön seitsemän jäsenisessä 
hallituksessa on nykyisin vain luottamushenkilötaustaisia jäseniä. Tule-
vaisuudessa olisi perusteltua vahvistaa säätiön ja sen hallituksen yh-
teyttä emokaupunkiin ja monipuolistaa hallituksen jäsenten taustoja. 
Teatterisäätiön osalta olisi perusteltua ottaa käyttöön malli, jossa halli-
tukseen nimetään viiden luottamushenkilötaustaisen jäsenen lisäksi 
kaksi viranhaltijataustaista jäsentä.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettäviä tiloja hallinnoivan yhtiön 
hallituksessa on tällä hetkellä kolme luottamushenkilötaustaista jäsentä 
ja kaksi viranhaltijajäsentä. 

Yhtiön tiivis yhteys kaupungin operatiiviseen palvelutuotantoon ja tila-
hallintoon huomioon ottaen olisi perusteltua, että tulevaisuudessa yh-
tiön hallitukseen nimettäisiin viisi jäsentä, jotka olisivat kaikki viranhalti-
jataustaisia.

Kiinteistö Oy Laivalahdentori

Kyseinen yhtiö on nykyisin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistuk-
sessa ja osa Hekan operatiivisen kokonaisuuden johtamista. Yhtiö on 
olemassa erillisenä yhtiönä vain siksi, että Heka ei ole yhtiön ainoa 
omistaja. Kaupungin konserniohjeen perusteella nykyisistä kahdesta 
luottamushenkilötaustaisesta hallituspaikasta on tarpeen luopua ja toi-
mia niin, että Heka nimeää omistukseensa perustuen hallituksen jäse-
net jatkossa itse.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Parhaillaan on käynnissä selvitys mahdollisuuksista yhdistää yhtiön 
omaisuus osin Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön ja osin Kiinteistö 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2021 10 (31)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/2
22.03.2021

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

Oy Auroranlinnaan kaupungin pitkäaikaisena tavoitteena olleen asunto-
omaisuuden tarkoituksenmukaisen järjestelemisen edistämiseksi.

Nykyisin yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, jotka ovat kaikki 
luottamushenkilötaustaisia. Jos em. järjestely toteutuu, yhtiö lakkaa 
olemasta. Jos järjestely ei toteudu, olisi perusteltua siirtyä malliin, jossa 
hallituksessa on viisi luottamushenkilötaustaista jäsentä ja kaksi viran-
haltijataustaista jäsentä.

Oy Mankala Ab

Helen Oy:n yhtiöittämisen yhteydessä Oy Mankala Ab:n osakkeet siir-
tyivät kaupungilta Helenin omistukseen. Kaupungin konserniohjauksen 
periaatteiden mukaisesti on perusteltua, että Helenin ja sen tytäryhtiöi-
den muodostama alikonserni huolehtii Oy Mankala Ab:n ohjauksesta 
sekä hallinnoinnista ja yhtiön hallituksen jäsenet nimetään Helen Oy:n 
toimesta. Oy Mankala Ab:n hallituksessa on tällä hetkellä kaksi kau-
pungin käytännössä nimeämää luottamushenkilötaustaista jäsentä.

Stadion-säätiö sr

Säätiön hallituksessa on tällä hetkellä kuusi kaupungin nimeämää jä-
sentä, jotka ovat kaikki luottamushenkilötaustaisia. Säätiön edellisen 
vaalikauden aikana voimaan tulleiden nykyisten sääntöjen mukaan 
kaupungilla on suora mandaatti nimetä kuuden sijaan viisi jäsentä halli-
tukseen. Tämä tulee ottaa huomioon kaupungin tulevissa hallitusjäsen-
nimityksissä.

Lisäksi säätiön yhteyttä emokaupunkiin tulisi jatkossa vahvistaa ja ni-
metä hallitukseen kaupungin toimesta yksinomaan luottamushenkilö-
taustaisten jäsenten sijaan kolme luottamushenkilötaustaista jäsentä ja 
lisäksi yhteensä kaksi viranhaltijataustaista ja/tai kaupunkikonsernin ul-
kopuolista jäsentä.

Suomen Messut osuuskunta

Kaupunki on vanhan käytännön perusteella esittänyt jäseniä osuus-
kunnan hallintoneuvostoon, vaikka kaupungilla ei ole osuuskunnan 
sääntöihin perustuvaa nimeämisoikeutta. 

Nykyisen toimikauden osalta kaupunki esitti aikanaan hallintoneuvos-
toon pormestarin sekä kolme luottamushenkilötaustaista jäsentä. Hal-
lintoneuvoston toimikausi on kolme vuotta ja vuosittain erovuorossa on 
lähinnä kolmasosa hallintoneuvoston jäsenistä. Kaupungin esittämien 
jäsenten toimikausi päättyy keväällä 2021.

Tulevaisuudessa Suomen Messut osuuskunnan hallintoneuvostoon liit-
tyviä kaupungin nimeämisehdotuksia tulee tarkastella erikseen toimi-
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kausittain, eikä osuuskunnan hallintoneuvoston paikkoja tulisi siten ot-
taa osaksi kuntavaalien jälkeisiä paikkajakoneuvotteluja vaan ratkaista 
kaupungin mahdolliset esitykset hallintoneuvostoon valittaviksi henki-
löiksi erillisillä konsernijaoston päätöksillä.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy

Yhtiön hallituksessa on ollut tähän asti kaksi kaupungin nimeämää luot-
tamushenkilötaustaista jäsentä. Yhtiön toiminta on päättymässä vuo-
den 2021 aikana alkukesällä 2020 päätetyn sulautumisjärjestelyn myö-
tä. Yhtiön hallituspaikkojen ei siten tule olla enää jatkossa osa paikka-
jakoneuvotteluja. 

Vantaan Energia Oy

Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 % ja Helsinki 40 %. Yhtiön halli-
tuksessa tällä hetkellä yksitoista jäsentä, joista Vantaa nimeää viisi ja 
Helsinki neljä. Lisäksi kaksi kaupunkikonsernien ulkopuolista jäsentä 
on nimetty kaupunkien yhteistyönä. 

Helsingin nimeämistä jäsenistä kolme on luottamushenkilötaustaisia ja 
yksi viranhaltijataustainen.

Yhtiön pääomistaja Vantaalla on tahtotila tiivistää yhtiön hallituksen ko-
koonpanoa tulevien kuntavaalien jälkeen seitsemään jäseneen niin, et-
tä Vantaa nimeää kolme, Helsinki kaksi ja kaupunkien ulkopuolelta ni-
metään kaksi jäsentä. Vantaan valtuusto päätti 25.1.2021 yhtiön omis-
tajapoliittisista linjauksista, joihin sisältyy Vantaan näkemys hallituksen 
jäsenmäärän pienentämisestä ja tulevasta rakenteesta. 

Helsingin osalta hallituksen jäsenmäärää koskeva muutos on tarkoituk-
senmukainen vastaavista syistä kuin Helen Oy:n ja Helsingin Satama 
Oy:n hallitusten kokojen tiivistäminen. Kaupungin nimeämisoikeuden 
osalta on perusteltua säilyttää nykyinen toimintamalli, jossa hallituk-
seen nimetään jäseniä sekä luottamushenkilö- että viranhaltijataustalla. 
Jatkossa Helsinki nimeäisi hallitukseen yhden luottamushenkilötaustai-
sen jäsenen ja yhden viranhaltijataustaisen jäsenen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.03.2021 § 17

HEL 2021-002061 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle 
22.3.2021 kokoukseen.

Käsittely

08.03.2021 Pöydälle

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tomi Sevan-
derin ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 44
Edustajien nimeäminen Helsingin Konservatorion säätiön edustajis-
toon nelivuotiskaudeksi 2021−2024

HEL 2021-002777 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Hannu Elomaan (Vihr.), 
Anita Hellmanin (SDP) ja Mari Kostamon (Vas.) Helsingin Konservato-
rion säätiön edustajistoon nelivuotiskaudeksi 2021−2024.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Konservatorion säätiön nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin Konservatorion säätiö
Edustajistoon nimetyt

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Konservatorio on Ruoholahdessa sijaitseva oppilaitos, joka 
järjestää taiteen perusopetusta ja musiikkialan ammatillista koulutusta. 
Sitä ylläpitää Helsingin Konservatorion säätiö, jonka taustayhteisöjä 
ovat kaupungin lisäksi Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysra-
hasto, Kansanvalistusseura sekä Työväen Sivistysliitto TSL ry.

Säätiön edustajistossa on 12 jäsentä, joista jokainen taustayhteisö ni-
meää kolme. Edustajiston toimikausi on neljä vuotta.
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Säätiö pyytää liitteenä olevalla kirjeellä kaupunkia ilmoittamaan jäse-
nensä edustajistoon seuraavaksi nelivuotiskaudeksi 2021−2024. Han-
nu Elomaa, Anita Hellman ja Mari Kostamo ovat olleet edustajistossa 
myös edellisellä toimikaudella.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 kohdan mukaan konsernijaosto päät-
tää jäsenien nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Konservatorion säätiön nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin Konservatorion säätiö
Edustajistoon nimetyt
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§ 45
Edustajien nimeäminen Tekniikan museon säätiön valtuuskuntaan 
kolmivuotiskaudeksi 2021−2023

HEL 2021-001091 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Pekka Majurin (Kok.) ja 
Elina Voutilaisen (Vihr.) Tekniikan museon säätiön valtuuskuntaan 
kolmivuotiskaudeksi 2021−2023.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Tekniikan museon säätiön nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Tekniikan museon säätiö
Valtuuskuntaan nimetyt

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vanhassakaupungissa sijaitseva Tekniikan museo on tekniikan alan 
valtakunnallinen erikoismuseo ja alansa ainoa yleismuseo Suomessa. 
Sitä ylläpitää yksityinen Tekniikan museon säätiö. 

Tekniikan museon ylläpitämisen lisäksi säätiö tukee ja edistää tekniikan 
ja teknillisten tieteiden historian tutkimusta. Se kerää ja tallentaa alan 
kehitystä kuvaavaa aineistoa, järjestää museossa työskentelytiloja tut-
kijoille, myöntää apurahoja tutkimustoimintaa varten, harjoittaa näytte-
lytoimintaa, edistää tekniikkaan liittyvää opetusta kouluissa, kustantaa 
alaan liittyviä julkaisuja ja edistää tekniikan historian harrastamista. 
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Säätiöllä on valtuuskunta, johon kuuluu vähintään 15 ja enintään 40 jä-
sentä. Valtuuskunnan toimikausi on kolme vuotta. Kaupungilla on sää-
tiön sääntöjen mukaan oikeus nimetä valtuuskuntaan kaksi jäsentä.

Säätiö pyytää liitteenä olevalla kirjeellä kaupunkia ilmoittamaan edusta-
jansa valtuuskuntaan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2021−2023. 
Pekka Majuri ja Elina Voutilainen ovat olleet valtuuskunnassa myös 
edellisellä toimikaudella.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 kohdan mukaan konsernijaosto päät-
tää jäsenien nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Tekniikan museon säätiön nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Tekniikan museon säätiö
Valtuuskuntaan nimetyt
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§ 46
Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen mark-
kinaehtoisesti toimiville tytäryhteisöille

HEL 2020-005509 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä markkinaehtoisesti toimiville tytä-
ryhteisöille omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Finlandia-talo Oy
2 Helsingin Satama -konserni
3 Kaapelitalo-konserni
4 MetropoliLab Oy
5 Palmia-konserni

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen 
mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toi-
miviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin. 

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta 
arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaeh-
toisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkke-
jä:
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 yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista 
luonnetta,

 yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,

 yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,

 yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen 
hinnoittelu),

 yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakas-
kuntaan,

 yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä 
julkiseen rahoitukseen tai tukeen.

Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin 
osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.

Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan so-
veltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimi-
vien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa ole-
ville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia 
raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.

Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuu-
luvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa por-
mestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai 
apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toi-
mialan perusteella.

Markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt

Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella 
kaupungin suorassa omistuksessa olevia markkinaehtoisesti toimivia 
tytäryhteisöjä ovat:

 Finlandia-talo Oy,

 Helen Oy,

 Helsingin Satama Oy,

 Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalo,

 Kiinteistö Oy Kaapelitalo,
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 MetropoliLab Oy sekä

 Palmia Oy.

Loput kaupungin noin 80 tytäryhteisöstä ja -säätiöstä kuuluvat muiden 
kuin markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen salkkuun. 

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Kaupunginhallitus päätti liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevista omis-
tajapoliittisista linjauksista 26.4.2011. Erityisesti omistuksen säilyttämis-
tä koskevia linjauksia on sen jälkeen muutettu tytäryhteisökohtaisesti 
tarvittaessa. 

Nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät enää ole riittävän kattavat 
välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja -säätiöiden 
hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiem-
paa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista 
kehittymistä. Kaupunginkansliassa on valmisteltu uudenlainen tytäryh-
teisökohtaisen omistajastrategian malli, jonka avulla on tarkoituksena 
kuvata tytäryhteisön johdolle kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita 
ja odotuksia yhteisöä kohtaan, jotta yhteisön johto osaa johtaa ja kehit-
tää toimintaa oikean suuntaisesti oman toimivaltansa puitteissa. 

Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan stra-
tegista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista 
hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrate-
giat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryh-
teisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. lin-
jauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudes-
sa.

Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omis-
tukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia 
kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näi-
den linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omis-
tamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omis-
tajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja 
niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yk-
sittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäris-
tön merkittävien muutosten johdosta.

Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä 
vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämis-
tä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoittei-
ta. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan 
perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen 
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omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kau-
pungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia. 
Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yh-
teisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.

Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liit-
tyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.

Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edel-
leen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrate-
gioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisa-
lueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella 
tulisi kollektiivisesti olla, ja jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen 
jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään mihin hallituspalkkioryhmään 
kyseinen yhteisö kuuluu. 

Kaikkien markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen osalta on lähdetty 
siitä, että kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten tulee jatkossa 
suorittaa kaupungin järjestämä hallituskoulutuskokonaisuus tai vastaa-
va muu yhtiön kustantama hallituskoulutus joko ennen hallitukseen va-
litsemista tai ensimmäisen toimikauden aikana. Aikaisempi pitkäaikai-
nen ja vaativuudeltaan vastaava hallituskokemus voi korvata koulutuk-
sen suorittamisen.

Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten 
keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien ali-
konsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole 
otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaises-
ti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavä-
lin näkökulmasta johtuen. 

Kaupunki on valmistellut Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalon osakkei-
den myyntiin tähtäävää prosessia vuoden 2020 aikana, joten ko. yhtiöl-
le ei ole laadittu uutta tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa vaan sen 
osalta noudatetaan myynnin toteutumiseen asti kaupunginhallituksen 
vuonna 2011 päättämiä omistajapoliittisia linjauksia. Jos yhtiön osake-
kannan myynti ei syystä tai toisesta toteudu, tuodaan yhtiötä koskeva 
tytäryhteisökohtainen omistajastrategia myöhemmin erikseen päätettä-
väksi.

Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötaloa lukuun ottamatta omistajastrate-
gioista on käyty keskustelua kunkin markkinaehtoisesti toimivan tytä-
ryhteisön hallituksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.

Tämä päätösesitys ei sisällä Helen-konsernin omistajastrategiaa. Se on 
tarkoitus esitellä myöhemmin erikseen.
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Finlandia-talo Oy

Finlandia-talo Oy:n toimialana on vuokrata tiloja, ulkoalueita sekä myy-
dä tarvittavia palveluja mukaan lukien ravintolapalveluja tilaisuuksien 
järjestäjille sekä järjestää ja tuottaa kokous-, kongressi-, konsertti- ja 
juhlatapahtumia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. 

Kaupungilla on strateginen intressi Finlandia-talo Oy:n omistamiseen. 
Yhtiö palvelee kaupungin kansainväliseen näkyvyyteen ja vetovoimai-
suuteen liittyviä tavoitteita harjoittaen kannattavaa liiketoimintaa kau-
pungin omistamassa kaupunkikuvallisesti merkittävässä rakennukses-
sa. Yhtiön toiminnalla on positiiviset vaikutukset alueen talouteen.

Finlandia-talo Oy:n lähivuosien toimintaan vaikuttaa olennaisesti Fin-
landia-talon peruskorjaus ja siitä johtuva toiminta osittain väistötiloissa. 
Yhtiön omistajastrategiassa on tavoitteeksi asetettu toiminnan palaut-
taminen nopeasti entiselle liikevaihto- ym. tasolle peruskorjauksen jäl-
keen. 

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen 
entisellään. 

Finlandia-talo Oy:n osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset 
tavoitteet liittyvät Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, 
tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen, sijoitetun pääoman tuottoon, yhtiön 
omavaraisuusasteeseen, asiakas- ja kävijäkeskeisyyteen sekä kau-
pungin vetovoimaisuuteen.

Helsingin Satama -konserni

Helsingin Satama -konsernin emoyhtiön, Helsingin Satama Oy:n toi-
mialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tar-
jota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. 

Kaupungilla on sekä strateginen että taloudellinen intressi Helsingin 
Satama -konsernin omistamiseen. Konserni palvelee pääkaupunkiseu-
dun ja koko maan elinkeinoelämää sekä matkustajaliikenteen kuljetus-
tarpeiden täyttämistä. Toiminnalla on huomattavat positiiviset vaikutuk-
set alueen talouteen ja työllisyyteen. Kaupunki saa yhtiön omistamises-
ta suoraa taloudellista hyötyä.

Helsingin Satama -konsernin tavoitteena on olla maailman toimivin 
matkustaja- ja tavarasatama kiinteänä osana kaupunkiympäristöä. Sa-
tama mahdollistaa erinomaisen matkustajakokemuksen ja palvelutason 
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sekä toimii taloudellisesti kannattavasti ja ympäristön kannalta kestä-
vällä tavalla. Helsingin satama kytkee elinkeinoelämän tarpeet sujuvas-
ti osaksi kaupungin ja valtakunnan tulevaisuuden älykästä liikenne-
verkkoa. 

Konserni voi hakea yrityskauppojen tai vastaavien järjestelyjen avulla 
epäorgaanista kasvua, jos se on konsernin strategian ja kannattavan 
toiminnan kannalta perusteltua. Yksittäisten järjestelyjen osalta arvioi-
daan erikseen tarve konserniohjeen mukaiselle ennakkokantamenette-
lylle.

Omistuksen osalta lähtökohtana on konsernin omistuksen säilyttämi-
nen entisellään. 

Helsingin Satama -konsernin osalta omistajastrategiassa määriteltävät 
keskeiset tavoitteet liittyvät Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteut-
tamiseen, tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen, sijoitetun pääoman tuot-
toon, yhtiön omavaraisuusasteeseen, asiakaskeskeisyyteen sekä alue-
taloudellisiin vaikutuksiin.

Kaapelitalo-konserni

Kaapelitalo-konsernin emoyhtiön, Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimialana 
on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 20. kaupungino-
san korttelissa 20001 tonttia nro 5 sekä Helsingin kaupungin 10. kau-
punginosan kortteliin nro 252 muodostettavaa tonttia sekä omistaa ja 
hallita niillä olevia rakennuksia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. 

Kaupungilla on sekä strateginen että taloudellinen intressi Kaapelitalo-
konsernin omistamiseen. Konsernilla on rooli kaupungin tapahtumalli-
suuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen liittyvien strategisten tavoit-
teiden toteuttamisessa. Kaupunki saa Kiinteistö Oy Kaapelitalon omis-
tamisesta taloudellista hyötyä konsernin hallinnoimien kiinteistöjen ar-
vonnousun muodossa.

Kaapelitalo-konsernin osalta kaupungin tavoitteena on, että toimivan 
Tanssin talon sisältävä Kaapelitehdas, Nilsiänkadun kiinteistö ja Suvi-
lahden alue ovat kansainvälisesti merkittäviä kulttuuri- ja tapahtuma-
keskuksia, joissa harjoitetaan monipuolista ja kaupungin strategisia ta-
voitteita tukevaa toimintaa arvokkaissa kiinteistöissä.

Omistuksen osalta lähtökohtana on Kaapelitalo-konsernin omistuksen 
säilyttäminen entisellään. 

Kaapelitalo-konsernin osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskei-
set tavoitteet liittyvät Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttami-
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seen, tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen, toimintakatteeseen, yhtiön 
omavaraisuusasteeseen, asiakas- ja kävijäkeskeisyyteen sekä tilojen 
vuokrausasteeseen.

MetropoliLab Oy

MetropoliLab Oy:n toimialana on elintarvike-, vesi- ja ympäristönäyttei-
den tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen, näytteenotto- ja 
asiantuntijapalveluiden tuottaminen sekä poikkeuksellisissa tilanteissa 
tarvittavan analytiikan, laitteiston ja asiantuntemuksen ylläpitäminen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 69 %. Muut omistajat ovat Es-
poon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit.

Kaupungilla on sekä strateginen että taloudellinen intressi yhtiön omis-
tamiseen. Yhtiö varmistaa ja turvaa laboratorio- ja näytteenottopalvelu-
jen saatavuuden yrittäjille, viranomaisille ja kuntalaisille kaupungin alu-
eella kaikissa olosuhteissa. Lisäksi yhtiö takaa pääkaupunkiseudulla 
kaikissa epidemia- ja muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa laboratorio-
palveluiden saatavuuden sekä omistajilleen että muille toimijoille. Kau-
punki saa yhtiön omistamisesta myös taloudellista hyötyä.

Tavoitteena on, että MetropoliLab Oy on Suomen paras ympäristölabo-
ratoriopalveluiden tarjoaja.

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen 
entisellään. 

MetropoliLab Oy:n osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset 
tavoitteet liittyvät Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, 
tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen, sijoitetun pääoman tuottoon, yhtiön 
omavaraisuusasteeseen, asiakaspohjan laajentamiseen sekä varautu-
misvelvoitteen täyttämiseen.

Palmia-konserni

Palmia-konsernin emoyhtiön, Palmia Oy:n toimialana on harjoittaa ruo-
ka-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. 

Kaupungilla on taloudellinen intressi Palmia-konsernin omistamiseen ja 
kaupunki tavoittelee konsernin omistamisella taloudellista hyötyä. Li-
säksi Palmia-konserni tuottaa kaupungille merkittävän määrän ruoka-, 
turvallisuus-, kiinteistö- ja siivouspalveluja. Yhtiöittämisvaiheessa solmi-
tut siirtymävaiheen palvelusopimukset kilpailutetaan vaiheittain vuosien 
2017–2021 aikana.
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Kaupunkistrategian ja konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistus-
ten tulee tukea ja palvella palvelujen järjestämistä tai kaupungin talout-
ta, omistaminen ei ole itsetarkoitus. Kaupungilla ei ole strategista int-
ressiä Palmia-konsernin omistamiseen, varsinkaan siirtymävaiheen 
palvelusopimusten päättymisen jälkeen, joten omistajastrategisena lin-
jauksena on, että kaupungin omistusta Palmia-konsernista voidaan vä-
hentää taikka siitä tai sen osista voidaan kokonaan luopua, jos se on 
taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua. Mahdollinen omistuk-
sesta luopuminen edellyttää erillistä päätöksentekoa.

Tavoitteena on, että Palmia-konserni on valituilla maantieteellisillä 
markkinoillaan joustavin ja tehokkain tukipalvelujen tuottaja vastaa-
maan erityisesti kunta- sekä sote-sektorin asiakkaiden tarpeisiin. Kon-
serni hyödyntää teknologiaa ja automaatiota asiakastarpeisiin kohdiste-
tun, kestävän ja luotettavan palvelukokemuksen kehittämiseen.

Palmia-konserni voi hakea yrityskauppojen tai muiden vastaavien jär-
jestelyjen avulla epäorgaanista kasvua, jos se on konsernin strategian 
ja kannattavan toiminnan kannalta perusteltua. Toisaalta konserni voi 
tarvittaessa luopua yhdestä tai useammasta nykyisestä palveluryhmäs-
tä, jos se on kannattavuuden ja kilpailukyvyn kannalta perusteltua. Yk-
sittäisten järjestelyjen osalta arvioidaan erikseen tarve konserniohjeen 
mukaiselle ennakkokantamenettelylle.

Palmia-konsernin omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoit-
teet liittyvät Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, tu-
loksellisuuteen ja tehokkuuteen, sijoitetun pääoman tuottoon, yhtiön 
omavaraisuusasteeseen, asiakaskeskeisyyteen sekä vastuullisuuteen 
työnantajana.

Palmia Oy:n hallituksen valitsemisen osalta esityksenä on, että tulevai-
suudessa tultaisiin muodostamaan nimitystoimikunta tekemään ehdo-
tuksia yhtiön hallitukseen nimettävistä henkilöistä. Tällä hetkellä osak-
keenomistajan nimitystoimikunnat on perustettu vain Helen Oy:öön ja 
Helsingin Satama Oy:öön.

Lopuksi

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän 
aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on 
oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjän-
teisiä. Omistajastrategioissa asetetaan markkinaehtoisille tytäryhteisöil-
le keskipitkälle aikavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset 
tavoitteet/kehityssuunnat ja niiden avainmittarit. 

Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotui-
sesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioi-
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den tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kau-
punkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoit-
teet. 

Yhtiöiden vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja ja/tai 
tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännölli-
sesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista 
raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1-2 
kertaa vuodessa. 

Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole ta-
voitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konsernioh-
jauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voi-
daan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetet-
tavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla. 

Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden 
ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupun-
kistrategiakausittain. 

Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrate-
gioista konsernijaoston esityksen pohjalta.
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§ 47
Kaupungin edustajan nimeäminen Sarastia Oy:n neuvottelukuntaan 
vuodeksi 2021

HEL 2021-003212 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä hr-hankepäällikkö 
Salla Uddfolkin kaupungin edustajaksi Sarastia Oy:n neuvottelukuntaan 
vuodeksi 2021.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Sarastia Oy neuvottelukunta asialista 8.4.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sarastia Oy

Sarastia Oy on kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonserniyhtiöiden omis-
tama yhtiö, joka tuottaa ja kehittää omistajilleen talous- ja henkilöstö-
hallinnon palveluita, muita tukipalveluita sekä markkinointi- ja kehittä-
mispalveluita. Yhtiö tuottaa ja kehittää myös alan koulutus- ja konsul-
tointipalveluita sekä ohjelmistokehitystä ja -tuotantoa. Yhtiö voi tuottaa 
em. palveluja myös muille asiakkaille kulloinkin voimassa olevan han-
kintalainsäädännön mukaisesti. 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoi-
keussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa 
sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.  

Osakasluettelon per 10.8.2020 mukaan yhtiössä on yhteensä 268 
osakkeenomistajaa. Suurimpia osakkeenomistajia ovat Hämeenlinnan 
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kaupunki (18 %), Porin kaupunki (22 %) ja Turun kaupunki (5 %), joita 
lukuun ottamatta kunkin muun yksittäisen osakkeenomistajan omistu-
sosuus yhtiössä on reilusti alle yhden (1) prosentin.  

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on arviolta 0,04%.

Neuvottelukunta

Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan tarkoituksena on val-
mistella yhtiön hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä 
asioista huomioiden, että lopulliset päätökset tehdään aina soveltuvin 
osin osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimessä. 

Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat sa-
malla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Neuvottelukunta 
kokoontuu vähintään kerran vuodessa ennen varsinaista yhtiökokous-
ta. Jokaisella osakkeenomistajalla on neuvottelukunnan kokouksissa 
yksi ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Neuvottelukunnan 
päätökset annettavista suosituksista tehdään enemmistöpäätöksinä. 
Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. 

Yhtiön strategian tai osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen 
muuttaminen taikka uusien palveluiden lisääminen yhtiön palveluvali-
koimaan vaativat aina neuvottelukunnan käsittelyn riippumatta siitä, 
mille toimielimelle päätös muodollisesti yhtiössä kuuluu.

Lopuksi

Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous pidetään 8.4.2021. Kokouksen 
esityslista on ohessa liitteenä. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään 
kerran vuodessa ja kaupungin edustaja on tarkoituksenmukaista nime-
tä vuodeksi kerrallaan. 

Kaupunki on hankkinut palkka- ja henkilöstötietoja koskevan Saras-
tia365 -järjestelmän sidosyksikköhankintana Sarastia Oy:ltä vuonna 
2020. Kaupungin osakkuuden järjestelmähankintatarkoitus sekä neu-
vottelukunnan tehtävät ja tosiasiallinen rooli huomioiden tässä vaihees-
sa kaupunginkanslian henkilöstöosaston on tarkoituksenmukaista 
edustaa kaupunkia neuvottelukunnan kokouksessa.  

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosas-
ton kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
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miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Sarastia Oy neuvottelukunta asialista 8.4.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (taso, heos ja tietohallinto)
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 42, 43 ja 46 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 44, 45 ja 47 §: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

Nasima Razmyar Mika Raatikainen

Juha Hakola

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 07.04.2021.


