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Kokousaika 14.06.2021 16:45 - 17:08

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan (etänä) pormestari
esteellinen: 83 §

Hamid, Jasmin (etänä) esteellinen: 84 §
poistui 16:50, läsnä 74 - 83 §

Honkasalo, Veronika (etänä)
Kiesiläinen, Mikko (etänä)
Pajunen, Jenni (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
Arhinmäki, Paavo (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Malmström, Atte (etänä) konserniohjauksen päällikkö
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Soininvaara, Osmo (etänä) Helen Oy:n hallituksen puheenjohta-

ja
asiantuntija
saapui 16:55, poistui 17:08, läsnä: 
osa 84 §:ää

Weckstöm, Juha-Pekka (etänä) Helen Oy:n toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 16:51, poistui 17:08, läsnä: 
84 §

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
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74-82 §, 84 §
Jasmin Hamid 83 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
74-75 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
76-84 §

Pöytäkirjanpitäjä

Pilvi Ainola hallintoasiantuntija
74-84 §
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§ Asia

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

75 Asia/2 Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat syyskaudella 2021

76 Asia/4 Vantaan Energia Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muut-
taminen

77 Asia/5 Perustettavan Helsingin kaupunkitilat Oy:n hallituksen nimeäminen 
sekä yhtiökokoustoimiohjeiden antaminen Helsingin Leijona Oy:n ja 
Helsingin kaupunkitilat Oy:n tuleviin yhtiökokouksiin

78 Asia/6 Helsinki Marketing Oy Ltd:n yhtiökokous 2021

79 Asia/8 Itärata Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

80 Asia/9 Kiinteistö Oy Rastilankallion Päiväkodin hallituksen jäsenen nimeämi-
nen

81 Asia/10 Kiinteistö Oy Säterintie 2 hallituksen jäsenen nimeäminen

82 Asia/11 PKS-yhteisöraportti 1/2021

83 Asia/7 Suomen Messut Osuuskunnan osuuskuntakokous 2021

84 Asia/3 Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus
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§ 74
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti 
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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 75
Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat syyskaudella 
2021

HEL 2021-006066 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kokoontua syyskaudella 
2021 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan 
kello 17.00 alkaen, kaupunginhallituksen istuntosalissa seuraavasti: 

 30.8.2021
 20.9.2021
 11.10.2021
 1.11.2021
 22.11.2021
 13.12.2021

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan muu toimielin kuin kaupungin-
valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan 
kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai 
muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouk-
sen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. 

Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen puheenjohtajan 
peruuttaessa kokouksen tai muuttaessa tämän alkamisaikaa, muutok-
sista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämistä.

Konsernijaoston kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää en-
nen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tie-
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toverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen ko-
kouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei 
toimielin toisin päätä.

Konsernijaoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen 
tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä ylei-
sessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 76
Vantaan Energia Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen 
muuttaminen

HEL 2021-006506 T 00 01 05

Päätös

A.

Konsernijaosto päätti kaupungin osalta hyväksyä Vantaan Energia 
Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteenä olevan luonnoksen mu-
kaisena ja kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa al-
lekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen 
tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

B.

Lisäksi konsernijaosto kehottaa kaupungin edustajaa Vantaan Energia 
Oy:n tulevassa yhtiökokouksessa hyväksymään

 kohdassa A tarkoitetun osakassopimuksen yhtiön osalta, 

 yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen liitteenä olevan luonnoksen 
mukaisesti, sekä

 muut mahdolliset asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukai-
sesti. 

Päätösten A. ja B. täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Vantaan 
kaupunki omalta osaltaan hyväksyy osakassopimuksen muuttamisen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos
2 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Vantaan kaupunki Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vantaan Energia Oy

Yhtiön toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä 
muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, 
energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita 
kiinteistöjä sekä osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40 %. Vantaan kaupunki omistaa 
60 % ja yhtiö kuuluu Vantaan kaupunkikonserniin.

Osakassopimuksen muutokset

Vantaa ja Helsinki ovat kuluvan kevään aikana neuvotelleet vuonna 
1998 solmitun osakassopimuksen päivittämisestä. Nykyinen osakasso-
pimus on osin vanhentunut ja sisältää mm. määräykset hallintoneuvos-
tosta, jota yhtiössä ei ole enää ollut vuosiin.   

Yhtiö kuuluu Vantaan kaupunkikonserniin ja yhtiö noudattaa toiminnas-
saan kulloinkin voimassa olevaa Vantaan kaupungin konserniohjetta, 
yleisiä ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia sekä muuta Van-
taan yhtiölle antamaa konserniohjausta edellyttäen, että nämä eivät ole 
ristiriidassa osakassopimuksen tai osakeyhtiölain pakottavien määräys-
ten ja osakkaiden yhdenvertaista kohtelua koskevien määräysten 
kanssa. 

Päivitetyssä osakassopimuksessa ei ole muutettu nykyisen osakasso-
pimuksen perusperiaatteita, vaan edelleen osakkaiden tavoitteena on 
ohjata yhtiön toimintaa siten, että yhtiötä johdetaan terveitä liikeperiaat-
teita noudattaen liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla ja niin, että 
energian hinta, laatu ja palvelutaso ovat kilpailukykyisiä. Päivitettyyn 
osakassopimukseen sisältyy lisäksi määräys siitä, että yhtiö toimii ym-
päristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mu-
kaisesti.

Päivitetyssä osakassopimuksessa on säilytetty nykyinen osingonjako-
tavoite (50 prosenttia tilikauden tuloksesta). Osakkaat voivat yhteisesti 
luopua tavoitteesta, mikäli se on tarpeellista yhtiön taloudellisen ase-
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man tai kilpailukyvyn turvaamiseksi tai muusta osakkaiden yhteisesti 
hyväksymästä syystä. 

Osakassopimukseen on lisätty määräys vuotuisesta säännöllisestä yh-
teistyötapaamisesta yhtiön ja osakkaiden välillä. Tapaamisessa käsitel-
lään osinkotavoite sekä yhtiön merkittäviä ja ajankohtaisia asioita. 

Uutena asiana osakassopimuksessa on määräys yhtiön yleisestä vel-
vollisuudesta raportoida osakkaille niiden antaman ohjeistuksen mukai-
sesti taloudelliseen tilanteeseensa ja talouden ennusteisiin, toimintaan-
sa ja tavoitteisiinsa liittyen. Lisäksi yhtiö on velvollinen tiedottamaan ra-
portointiajankohtien ja yhteisen tapaamisen välillä viipymättä osakkaita 
yhtiön kannalta olennaisista tapahtumista.

Hallituksen valintaa muutetaan päivitetyssä osakassopimuksessa siten, 
että yhtiön hallitukseen valitaan aiemman 9 jäsenen (Vantaa 5 jäsentä 
ja Helsinki 4 jäsentä) sijaan 7 jäsentä, joista Vantaa jatkossa nimeäisi 3 
jäsentä, Helsinki 2 jäsentä ja osakkaat nimeäisivät yhdessä 2 jäsentä. 
Osakkaiden yhdessä valitsemien jäsenten tulee olla riippumattomia 
asiantuntijoita. Vantaa nimeää hallituksen puheenjohtajan ja Helsinki 
varapuheenjohtajan.

Vantaan yhtiötä koskevissa omistajapoliittisissa linjauksissa on kuvattu 
hallituksen osaamisvaateita. Osakassopimuksen mukaisesti osakkaat 
tekevät hallitusvalinnoissa yhteistyötä siinä tarkoituksessa, että valitta-
valla hallituksella on kuntalain mukaisesti yhtiön toimialan edellyttämä 
riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Lisäksi osakassopimuksessa on päivitetty hallituksen ja osakkaiden 
määräenemmistöä ja/tai yksimielisyyttä vaativia päätösasioita. 

Osakassopimusluonnos on liitteenä 1.

Vantaan Energia Oy:n tuleva yhtiökokous

Omistajien hyväksyttyä uuden osakassopimuksen järjestetään ylimää-
räinen yhtiökokous, jossa käsitellään ainakin osakassopimusmuutokset 
liitteen mukaisina yhtiön puolelta sekä yhtiöjärjestysmuutos, jonka muu-
tokset johtuvat pitkälti osakassopimuksen päivittämisestä ja tarpeesta 
ajanmukaistaa yhtiöjärjestystä Vantaan malliyhtiöjärjestyksen mukai-
seksi. 

Yhtiöjärjestysluonnos on liitteenä 2.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan kaupunginhallituksen 
konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhtei-
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söissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsitel-
täviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai pe-
riaatteellisesti laajakantoinen. Edelleen saman pykälän 5 kohdan mu-
kaan konsernijaosto päättää osakassopimuksen ja muiden vastaavien 
asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

Osakassopimus- ja yhtiöjärjestysmuutokset on valmisteltu osakkaiden 
kesken toukokuussa 2021 ja käyty läpi yhtiön kanssa kesäkuun 2021 
alussa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos
2 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vantaan kaupunki Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 77
Perustettavan Helsingin kaupunkitilat Oy:n hallituksen nimeäminen 
sekä yhtiökokoustoimiohjeiden antaminen Helsingin Leijona Oy:n ja 
Helsingin kaupunkitilat Oy:n tuleviin yhtiökokouksiin

HEL 2020-011787 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan Hel-
singin kaupunkitilat Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Kiinteistö Oy 
Kaapelitalon toimitusjohtajan Kai Huotarin sekä jäseniksi designjohtaja 
Hanna Harrisin ja aluerakentamispäällikkö Outi Säntin.

Samalla konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Hel-
singin kaupunkitilat Oy:n ja Helsingin Leijona Oy:n tulevissa yhtiöko-
kouksissa ja osakkeenomistajan kokouksissa hyväksymään ko. yhtiöi-
den hallitusten esitykset, jotka liittyvät Helsingin Leijona Oy:n sulautu-
miseen ja Tukkutorin toiminnan siirtoon Helsingin kaupunkitilat Oy:öön. 

Konsernijaosto myös hyväksyy sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden 
ainoana osakkeenomistajana sen, että sulautumisessa annetaan osa-
keyhtiölain 16 luvun 4.2 §:n mukainen tilintarkastajan lausunto.  

Päätösten täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginvaltuusto 
on hyväksynyt Tukkutorin toimintojen yhtiöittämisen ja että kaupungin-
hallitus on päättänyt perustaa Helsingin kaupunkitilat Oy:n.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupunkitilat Oy perustamissopimusluonnos
2 Helsingin kaupunkitilat Oy yhtiöjärjestysluonnos
3 Omistajastrategialuonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Leijona Oy Esitysteksti
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tukkutori ja Helsingin Leijona Oy

Tukkutori on kaupunkiympäristön toimialaan kuuluva yksikkö, joka on 
osa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuutta ja Tilat -
palvelua. Tukkutorin tehtävänä on vuokrata toimitiloja pääsääntöisesti 
elintarvike- ja kukka-alan yrityksille toreilta, kauppahalleista ja Tukkuto-
rin alueelta Sörnäisistä sekä pakastus- ja viileäsäilytystilaa Pakasta-
mosta.

Tukkutorin toiminta käsittää seuraavat alueet:

 Teurastamo,  

 kauppahallit ja torit, 

 Sörnäisten tukkualue,  

 Pakastamo, 

 pienet torit ja aukiot, joilla on myyntitoimintaa, sekä

 Katariinankadun varasto. 

Helsingin Leijona Oy (Helsingin Leijona) on kaupungin täysin omistama 
yhtiö, jonka toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia kehittää 
Helsingin kaupungin 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelissa nro 
4, nro 30 ja nro 31 sekä 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelissa nro 32 
olevia kaupungin omistamia kiinteistöjä ja niiden ympäristön toimintaa 
(jäljempänä myös ”Torikorttelit”). Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa 
ja hallita kiinteistöjä, rakennuksia ja muita tiloja sekä omistaa arvopape-
reita, osakkeita ja yhtiöosuuksia. 

Tukkutorin ja Helsingin Leijonan toimintaa jatkamaan perustetusta yh-
tiöstä käytetään työnimeä ”Helsingin kaupunkitilat Oy”. Yhtiön toimini-
meä tarkennetaan tarpeen mukaan perustamisen ja yhtiön toiminnan 
järjestämisen edetessä.
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Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia kehittää hal-
linnassaan olevien Helsingin kaupungin omistamien kiinteistöjen ja 
maa-alueiden toimintaa kaupungin tavoitteiden mukaisesti ja tässä tar-
koituksessa harjoittaa vuokraustoimintaa erityisesti pk-yrityksille, edis-
tää kaupunki- ja ruokakulttuurin kehittymistä ja kestävää kaupunkikehi-
tystä Helsingissä sekä luoda kaupungin kansainvälisen tunnettuuden ja 
vetovoiman kasvua.

Yhtiö elävöittää toiminnallaan Helsingin kaupunkikuvaa ja edistää sille 
vuokratun kaupungin kulttuurihistoriallisesti tärkeän tilaomaisuuden ak-
tiivista hyödyntämistä kaupunkilaisten, vierailijoiden ja yritysten toimes-
ta.

Tukkutorin ja Helsingin Leijonan toimintojen yhdistäminen

Osana johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelua 
kaupunginhallitus päätti 24.6.2019, § 473 muun muassa kehottaa kau-
punginkansliaa yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa 
valmistelemaan Tukkutorin tarkoituksenmukaisesta sijoittumisesta kau-
pungin organisaatioon koskevan selvityksen elokuun 2019 loppuun 
mennessä. Tätä koskeneiden tarkastelujen jälkeen tunnistettiin mah-
dollisuus kehittää Tukkutorin toimintaa tarkoituksenmukaisemmin yh-
distämällä Tukkutorin ja tytäryhteisö Helsingin Leijonan toiminnot. 

Pitkään jatkuneissa jatkotarkasteluissa on hahmoteltu Helsingin Leijo-
nan ja Tukkutorin toimintojen yhdistämisen malli, jolla nähdään mahdol-
lisuus toteuttaa kaupungin elinkeinopoliittisia sekä kaupunkistrategisia 
tavoitteita. Kaupunki haluaa jatkossa panostaa entistä enemmän ur-
baanien kaupunkialueiden, kuten torien, kauppahallien ja tukkutorin, 
kehittymiseen sekä suojeltujen keskustarakennusten arvon mukaiseen 
hyödyntämiseen. Pyrkimyksenä on erityisesti kaupungin vetovoimai-
suuden ja elinvoimaisuuden tukeminen ja kehittäminen kulttuurihisto-
riallisesti merkittävissä kaupunkiympäristöissä ja -rakennuksissa niiden 
suojeluarvot huomioiden. Lisäksi Kalasatamassa sijaitseva Tukkutorin 
ja Teurastamon aluetta on tarkoitus kehittää perinteisen tukkutoritoi-
minnan ohella uutta luovaksi urbaanin ravitsemus- ja tapahtumatoimin-
nan keskukseksi.

Toimintojen yhdistämisen edellytyksiä ja reunaehtoja on selvitetty ta-
loudelliselta, juridiselta ja toiminnalliselta kannalta sekä henkilöstöä 
kuunnellen. Mallin muodostamisessa on myös huomioitu valtiontuki- ja 
hankintaoikeudelliset kysymykset. 

Edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi on valmisteltu Tukkutorin 
ja Helsingin Leijonan toimintojen yhdistäminen uuteen perustettavaan 
yhtiöön. Tavoitteena on perustaa Helsingin kaupungin urbaanien kau-
punkialueiden ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien kiinteistöjen toimin-
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nan kehittämisen yhtiö, joka kaupungin elinkeinopoliittisia tehtäviä ja 
kaupunkistrategiaa toteuttaen keskittyy vetovoimaisen ja elämykselli-
sen kaupunki- ja ruokakulttuurin sekä tapahtumatoiminnan kehittämi-
seen.

Uuden yhtiön toimintaa ohjaa kaupungin sille asettamien tavoitteiden 
mukaisten palvelukonseptien kehittäminen ja ylläpitäminen Torikortte-
leiden ja Tukkutorin alueilla, minkä puitteissa yhtiö kehittää vetovoi-
maista ja elinvoimaista kaupunkialueiden toimintaa. Tämä toiminta tu-
lee perustumaan uuden yhtiön ja kaupungin välillä solmittavaan palve-
lusopimukseen, joka tuodaan myöhemmin päätöksentekoon, kuten 
myös uuden yhtiön ja kaupungin välinen vuokrasopimus. 

Tukkutorin ja Helsingin Leijonan toimintojen yhdistämistä on tarkoitus 
käsitellä kaupunginvaltuustossa 16.6.2021. 

Helsingin kaupunkitilat Oy:n perustaminen

Yhtiön perustamisesta päättäminen kuuluu hallintosäännön mukaan 
kaupunginhallituksen toimivaltaan. Konsernijaosto puolestaan päättää 
hallituksen jäsenten nimeämisestä edellyttäen, että kaupunginhallitus 
päättää perustaa uuden yhtiön. 

Konsernijaoston nimeämispäätös on ehdollinen sille, että kaupungin-
hallitus päättää perustaa kyseessä olevan yhtiön kaupunginvaltuuston 
päätöksen perusteella.  

Perustamisasiakirjat ovat liitteinä 1-2.

Yhtiön omistajastrategia

Helsingin kaupunkitilat Oy:lle on laadittu omistajastrategialuonnos osa-
na kokonaisjärjestelyn valmistelua. Luonnos on liitteenä 3.  

Omistajastrategian mukaan yhtiön tehtävänä on muun muassa luoda 
kaupungin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman kasvua, edistää 
kaupunkikulttuurin ja elämysteollisuuden kehittymistä sekä elävöittää 
toiminnallaan Helsingin kaupunkikuvaa luomalla omaleimaisia ja veto-
voimaisia tiloja ja alueita.

Lisäksi yhtiö edistää kaupungin kulttuurihistoriallisesti tärkeiden tilojen 
ja paikkojen aktiivista hyödyntämistä kaupunkilaisten, vierailijoiden ja 
yritysten toimesta laatimiensa kehittämis-, palvelu- ja vuokrauskonsep-
tien avulla.

Kaupungilla on strateginen intressi yhtiön omistamiseen. Yhtiö on kes-
keinen väline kaupungin vetovoimaan ja elinvoimaisuuteen sekä kau-
punkikulttuurin kehittymiseen liittyvien tavoitteiden toteuttamisessa.
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Uusi yhtiö kuuluu kaupungin konserniohjauksessa pormestarin toimia-
laan muiden kaupungin elinvoimaisuuteen liittyvien tytäryhteisöjen ta-
voin.

Yhtiön tavoitteena on tuottaa kaupungille lisäarvoa onnistuneen aluei-
den konseptointi- ja kehitystyön, yhtiön vuokralaisten menestymisen 
mahdollistamisen ja uuden liiketoiminnan syntymisen edistämisen avul-
la sekä saavuttamalla sille asetetut kaupunkikulttuurin ym. kehitysta-
voitteet. 

Yhtiölle asetettavia keskeisiä tavoitteita ovat kaupungin vetovoimaisuu-
den edistäminen, asiakaskeskeisyys, Hiilineutraali Helsinki 2035 - oh-
jelman mukaisten tavoitteiden toteuttaminen sekä riittävä vakavarai-
suus.

Kaupunginhallitus päättää omistajastrategian hyväksymisestä.

Yhtiön hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukai-
sesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen 
mukaan vähintään 3 ja enintään 7 jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Helsingin kaupungilla 
on oikeus nimetä yhtiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jota ei kui-
tenkaan tarvitse valita, jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintar-
kastusyhteisö.

Yhtiölle valmistellun omistajastrategian mukaan yhtiön hallituksella tu-
lee olla kollektiivisesti osaamista ainakin seuraavilta osa-alueilta:

 Kuntalain ja konserniohjeen mukaiset hallituksen kollektiiviset 
osaamisvaatimukset

 Kiinteistö- ja vuokrausliiketoiminta, erityisesti kiinteistöjen ja paikko-
jen kehittämisnäkökulma

 Asiakkuuksien johtaminen

 Viestintä ja markkinointi

 Tapahtuma- ja kulttuuriala sekä matkailu

Hallitusta on suunniteltu ns. hybridimallin pohjalta, jossa on luottamus-
henkilötaustaisia, viranhaltijataustaisia sekä ns. ulkopuolisia jäseniä yh-
teensä seitsemän (7). Jotta Helsingin Leijonan sulautuminen uuteen 
yhtiöön saadaan vietyä suunnitellussa aikataulussa läpi, on yhtiö pe-
rustettava mahdollisimman pian asiaan liittyvien kaupunginvaltuuston ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2021 13 (43)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/5
14.06.2021

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 päätösten lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Huo-
mioiden tämä sekä kuntavaalien vaikutus luottamushenkilötaustaisten 
jäsenten valinta-aikatauluun, on yhtiön perustamisvaihetta varten tar-
peen nimetä hallitukseen ensin viranhaltijataustaiset jäsenet ja toinen 
ulkopuolisista jäsenistä, yhteensä kolme (3) jäsentä, ja yksi heistä pu-
heenjohtajaksi. Nyt nimettävä puheenjohtaja toimii tehtävässä siihen 
asti, kunnes alkusyksyllä 2021 yhtiön hallitusta täydennetään luotta-
mushenkilötaustaisilla jäsenillä, uudella puheenjohtajalla ja yhdellä ul-
kopuolisella jäsenellä, minkä jälkeen hän jatkaa hallituksessa jäsenenä.

Edellä olevan mukaisesti yhtiön hallitukselle määritellyt kollektiiviset 
osaamisvaatimukset huomioon ottaen yhtiön hallitukseen on perustel-
tua nimetä kaupungin organisaatiosta jäseniksi designjohtaja Hanna 
Harris ja aluerakentamispäällikkö Outi Säntti. 

Kaupungin ulkopuolelta hallitukseen on tarkoituksenmukaista edellä 
esitetyt osaamisalueet huomioon ottaen nimetä Kiinteistö Oy Kaapelita-
lon toimitusjohtaja Kai Huotari.

Tulevat yhtiökokoukset

Tässä valmistelussa on todettu tarkoituksenmukaisimmaksi tavaksi to-
teuttaa Helsingin Leijonan yhdistäminen uuteen, ennen sulautumista 
perustettavaan yhtiöön Helsingin kaupunkitilat Oy:öön sulautumisella, 
jossa Helsingin kaupunki saa sulautumisvastikkeena yhden uuden vas-
taanottavan yhtiön (Helsingin kaupunkitilat Oy) osakkeen. Tukkutorin 
toiminta yhdistetään perustettavaan yhtiöön liiketoimintasiirrolla. 

Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitusten on nimettävä yksi tai 
useampi tilintarkastaja antamaan sulautumissuunnitelmasta lausunto 
kullekin sulautumiseen osallistuvalle yhtiölle. Osakeyhtiölain 16 luvun 
4.2.§:n mukaan, jos kaikki sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden osak-
keenomistajat suostuvat tai jos kysymyksessä on tytäryhtiösulautumi-
nen, riittää lausunto siitä, onko sulautuminen omiaan vaarantamaan 
vastaanottavan yhtiön velkojen maksun  . Ottaen huomioon, että Hel-
singin Leijona ja Helsingin kaupunkitilat Oy ovat molemmat kaupungin 
kokonaan omistamia osakeyhtiöitä, on tarkoituksenmukaista hankkia 
ns. suppeampi tilintarkastajan lausunto sulautumiseen liittyen.

Sulautumisessa yhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vas-
taanottavalle yhtiölle, kun sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. 
Myös henkilöstö siirtyy uuteen yhtiöön. Samanaikaisesti sulautuva yhtiö 
purkautuu.

Sulautumisesta tulee tehdä sekä sulautuvassa että vastaanottavassa 
yhtiössä osakeyhtiölain mukaiset päätökset. Näitä päätöksiä tehdään 
sekä yhtiökokouksissa että yhtiöiden hallituksissa. Tulevia yhtiöko-
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kouskäsittelyjä varten konsernijaoston on tarkoituksenmukaista antaa 
jo etukäteen kaupungin yhtiökokousedustajille toimiohje hyväksyä tule-
vat sulautumisen täytäntöönpanoon liittyvät Helsingin Leijona Oy:n ja 
Helsingin kaupunkitilat Oy:n hallitusten esitykset yhtiökokouksille. Näin 
edistetään sulautumisen mahdollisimman joutuisaa täytäntöönpanoa.

Annettavat toimiohjeet koskevat myös osakeyhtiölain 16 luvun 17 §:ssä 
tarkoitetun lopputilityksen käsittelyä sulautuvan yhtiön osakkeenomista-
jien kokouksissa.

Myös Tukkutorin liiketoimintasiirron osalta on vastaavasti tarkoituk-
senmukaista antaa jo etukäteen kaupungin yhtiökokousedustajille toi-
miohje hyväksyä tulevat, liiketoimintasiirron täytäntöönpanoon liittyvät 
yhtiön hallituksen esitykset yhtiökokoukselle.

Lopuksi

Tukkutorin ja Helsingin Leijonan yhdistämisellä uuteen yhtiöön tavoitel-
laan toiminnallisia synergioita sekä vaikuttavan ja kaupungin tavoitteita 
paremmin edistävän kokonaisuuden muodostamisesta. Yhtiön on tar-
koitus toteuttaa toimintamallinsa mukaisesti kaupungin elinkeinopoliitti-
sia ja strategisia tavoitteita, omistajastrategisia linjauksia sekä muita 
mahdollisia kaupungin määrittämiä tavoitteita. Lisäksi toimintojen yhdis-
täminen lisää toiminnan taloudellista läpinäkyvyyttä.

Yhdistäminen on tarkoitus toteuttaa niin, että Tukkutorin toiminta siirre-
tään ja Helsingin Leijona Oy sulautuu perustettavaan uuteen yhtiöön. 
Sulautumista koskevat muodolliset päätökset tehdään sulautuvan yh-
tiön yhtiökokouksissa mahdollisimman pian uuden yhtiön perustami-
sesta päättämisen jälkeen. Sulautuminen pannaan täytäntöön osa-
keyhtiölaissa määritellyn menettelyn ja määräaikojen mukaisesti. Uusi 
yhtiö pääsee aloittamaan varsinaisen täysipainoisen toimintansa sulau-
tumismenettelyn jälkeen alkuvuonna 2022.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenien 
nimeämisestä yhteisöjen toimielimiin sekä toimiohjeiden antamisesta 
kaupunkia eri yhteisöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi 
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 Helsingin kaupunkitilat Oy perustamissopimusluonnos
2 Helsingin kaupunkitilat Oy yhtiöjärjestysluonnos
3 Omistajastrategialuonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Leijona Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.05.2021 § 411

HEL 2020-011787 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 hyväksyä Tukkutorin toiminnan, omaisuuden (pl. kiinteistöt ja maa-
alueet) ja henkilöstön siirtämisen toimintaa välittömästi jatkavalle 
perustettavalle uudelle osakeyhtiölle niin, että kaupunki vuokraa pe-
rustettavalle yhtiölle sen toiminnassa tarvittavat rakennukset ja 
maa-alueet, sekä 

 oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään Tukkutorin toiminnan, 
omaisuuden (pl. kiinteistöt ja maa-alueet) ja henkilöstön siirtoon liit-
tyvistä järjestelyistä.

Kaupunginhallitus vaatii uuden yhtiön varmistamaan yhdenvertaiset 
palvelut ja viestinnän molempien kotimaisten kielten osalta.
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Samalla kaupunginhallitus kiirehtii Teurastamon hankesuunnitelman 
loppuunsaattamista ja Tukkutorin Pakastamon investointipäätöstä.

Käsittely

31.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus: 
Marcus Rantala: Uusi kolmas kappale osioon "lopuksi": 

"Kaupunginhallitus vaatii uuden yhtiön varmistamaan yhdenvertaiset 
palvelut ja viestinnän molempien kotimaisten kielten osalta."

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Marcus Rantalan vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Lisäys: Samalla kaupunginhallitus kiirehtii Teurastamon 
hankesuunnitelman loppuunsaattamista ja Tukkutorin Pakastamon in-
vestointipäätöstä.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen vastaehdotuk-
sen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösesitykseen: 

Erityistä huomiota kiinnitetään yritysten toimintaedellytyksiin, siirtyvän 
henkilökunnan työehtojen turvaamiseen sekä kunnan demokraattisen 
ohjauksen toteutumiseen.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 10
Otto Meri, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar
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Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Se-
vander, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 5.

24.05.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 3346844

atte.malmstrom(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 18.05.2021 § 259

HEL 2020-011787 T 00 00 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
kanslialle:

Lautakunta puoltaa Tukkutorin henkilöstön, toiminnan ja omaisuuden, 
lukuun ottamatta kiinteistöjä, rakennuksia ja maa-alueita, siirtämistä 
liikkeenluovutuksella uuteen perustettavaan yhtiöön. Tukkutorin henki-
löstö siirtyy uuden yhtiön palvelukseen nk. vanhoina työntekijöinä.

Tukkutorin ja Helsingin Leijona Oy:n toimintojen välillä on synergioita. 
Toimintojen yhdistäminen mahdollistaa nykyistä vaikuttavamman ja 
kaupungin tavoitteita paremmin edistävän kokonaisuuden muodostu-
misen. Toimintojen yhdistäminen lisää toiminnan taloudellista läpinäky-
vyyttä.

Yhtiön perustaminen kehittää urbaanien kaupunkialueiden ja kulttuuri-
historiallisesti merkittävien halli- ja tukkukiinteistöjen sekä Torikorttelei-
den toimintaa. 

Yhtiön liiketoiminta-alueet mahdollistavat vetovoimaisen ja elämykselli-
sen kaupunki- ja ruokakulttuurin kehittymisen erityisesti Tukkutorin ja 
Teurastamon alueella sekä sen ohella edelleen myös tukkutoritoimin-
nan ottaen samalla huomioon kaupungin elinkeinopoliittiset tehtävät, 
kaupunkistrategian tavoitteet ja toimintaympäristön suojeluarvot. 
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Yhtiön tehtävien ja sen toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti, 
perustettavalle yhtiölle tulee varata riittävät yhtiön talouteen, henkilös-
töön ja sen osaamiseen liittyvät resurssit.

Kaupunki vuokraa Yhtiölle sen toiminnassa tarvittavat rakennukset, tilat 
ja maa-alueet ulkopuolisen konsultin tekemän asiantuntija-arvion mu-
kaisella vuokratasolla. Yhtiön vuokraamat tilat ovat suojelluissa raken-
nuksissa, ja kaupunki tilojen omistajana vastaa jatkossakin tilojen pe-
ruskorjausinvestoinneista ja ylläpidosta. Vuokrataso ei kaikilta osin vas-
taa rakennusten vaatimista investoinneista syntyvää kustannustasoa. 
Tämä tulee ottaa huomioon Rakennukset 31002 -talousarviokohdan 
vuotuisen tuottotavoitteen määrittelyssä.

Talouslaskelmissa ei ole huomioitu mahdollisia lähivuosina tapahtuvia 
tuloihin ja menoihin vaikuttavia muutoksia, kuten uutta pakastamo-
hanketta sekä Pohjoisesplanadi 19:ssä sijaitsevan kiinteistön mahdol-
lista myyntiä. 

Jatkovalmistelussa on sovittava tarkemmin rakennuksien, tilojen ja 
maa-alueiden, mukaan lukien torien, ylläpitovastuista ja ylläpitokustan-
nuksista Helsingin kaupungin ja Yhtiön välillä. Lisäksi tulee tarkentaa 
Malmin hangaarin ja lentokentän tapahtumavuokraustoiminnan järjes-
täminen sekä niiden talousvaikutukset.

Yhtiölle vuokrattavien rakennusten, tilojen ja maa-alueiden ylläpidosta 
vastaava ylläpitohenkilöstö tulee pysyä kaupunkiympäristön toimialalla.

Lautakunta edellyttää, että jatkovalmistelu ja siirtymä tehdään tiiviissä 
yhteistyössä sekä henkilöstön että vuokralaisten kanssa. Erityistä 
huomiota kiinnitetään vuokralaisten liiketoiminnan kehittämisen mah-
dollistamiseen.

Käsittely

18.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Elina Siltanen. Asiantunti-
ja poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lautakunta edellyttää, että jatkovalmistelu ja siirtymä 
tehdään tiiviissä yhteistyössä sekä henkilöstön että vuokralaisten kans-
sa. Erityistä huomiota kiinnitetään vuokralaisten liiketoiminnan kehittä-
misen mahdollistamiseen.

Kannattaja: Risto Rautava
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia Hag-
lundin vastaehdotuksen.

11.05.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kari Pudas, tekninen johtaja, puhelin: 310 15291

kari.pudas(a)hel.fi
Osmo Rasimus, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39794

osmo.rasimus(a)hel.fi
Elina Siltanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 32500

elina.siltanen(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 11.05.2021 § 46

HEL 2020-011787 T 00 00 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle perustettavan Helsingin 
kaupunkitilat Oy:n tilintarkastajaksi BDO Oy:n (päävastuullinen tilintar-
kastaja KHT, JHT Tiina Lind). Tilintarkastaja nimetään vuonna 2021 
perustettavalle yhtiölle toimikauden kestäessä tilikauden 2023 loppuun.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi
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§ 78
Helsinki Marketing Oy Ltd:n yhtiökokous 2021

HEL 2021-006008 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa Helsinki Marketing Oy Ltd:n tulevassa yhtiökokouk-
sessa hyväksymään hallituksen päätösehdotuksen matkailuneuvonta-
palvelujen liikkeenluovutukseen liittyen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Luovutussopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki Marketing Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Marketing Oy Ltd

Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimialana on osana Helsingin kaupunki-
konsernia Helsingin ja Helsingin seudun kansainvälisen tunnettuuden 
ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen, kaupunkimarkkinoinnin 
vaikuttavuuden kehittäminen, markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalve-
lujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja palvelujen kehittäminen, 
erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen se-
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kä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi yhtiö harjoittaa matkailu-
neuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitystoimintaa.

Yhtiö on Helsingin kaupungin 100% omistama tytäryhtiö.

Matkailuneuvontapalvelujen liikkeenluovutus

Kaupunginhallitus on 15.3.2021, § 189 päättänyt yhdistää Helsinki Bu-
siness Hub Ltd Oy:n ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n (Helsinki Marke-
ting) toiminnot uuteen perustettavaan yhtiöön, Helsinki Partners Oy:öön 
(Helsinki Partners) sekä osana tätä järjestelyä siirtää Helsinki Marke-
tingin matkailuneuvontapalvelut kaupungille. Liiketoimintasiirtoa on 
valmisteltu tämän päätöksen mukaisesti kaupunginkanslian elinkeino- 
ja henkilöstöosastojen sekä yhtiön yhteistyönä toteutettavaksi ennen 
Helsinki Marketingin sulautumista Helsinki Partnersiin. 

Helsingin kaupunki on perustanut Matkailuyksikön osaksi Kaupungin-
kanslian elinkeino-osastoa. Helsinki Marketingin matkailuneuvontapal-
velujen, niiden tukitoimintojen, tiedonhallinnan ja verkostotoiminnan pa-
rissa työskentelevä henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Helsingin 
kaupungille elokuun loppuun mennessä. 

Helsinki Marketingin hallitus on päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 
koollekutsumisesta 17.6.2021 käsittelemään matkailuun liittyvän liike-
toiminnan siirtämistä ja esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön matkailu-
neuvontaan, sen tukitoimintoihin, tiedonhallintaan ja verkostotoimintaan 
liittyvä liiketoiminta siirretään elinkeino-osastolle liitteenä olevan luovu-
tussopimusluonnoksen mukaisesti.

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

Liitteet

1 Luovutussopimusluonnos
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki Marketing Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 79
Itärata Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

HEL 2021-005377 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

 hyväksyä Helsingin kaupungin osalta Itärata Oy:n osakassopimuk-
sen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti ja

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

Päätösten täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginvaltuusto 
hyväksyy kaupungin lähtemisen osakkeenomistajaksi Lentorata-
Porvoo-Kouvola-raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyh-
tiöön.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos
2 Perustamissopimusluonnos
3 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Itärata Oy

Kaupunginhallitus päätti 31.5.2021 esittää kaupunginvaltuustolle kau-
pungin osallistumista Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen. 
Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 16.6.2021.
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Perustettavan yhtiön tarkoituksena on edistää Lentorata-Porvoo-
Kouvola-raideyhteyden suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Osak-
kaiden tahtotilana on tätä taustaa vasten luoda edellytyksiä nopealle 
junayhteydelle Lentoradan ja Kouvolan välillä sekä varmistaa riittävä 
raidekapasiteetin kasvattaminen ja infrastruktuurin palvelutaso tämän 
yhteysvälin liikenteelle.

Osakassopimus

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

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

Keskeisiä osakassopimuksen ehtoja ovat muun muassa seuraavat:

 yhtiön tarkoitus,

 osapuolten rahoitusosuuksien enimmäismäärä,

 EU-tuen kohdistaminen osapuolten kustannusosuuksiin alkuperäis-
ten rahoitusosuuksien suhteessa,

 mahdollisten uusien kuntaosakkaiden mukaantulon vaikutus vanho-
jen kuntaosakkaiden rahoitusosuuksiin,

 erillisten neuvottelujen käyminen ratahankkeen toteuttamisvaihees-
ta,

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

 valtion oikeus lunastaa muiden osakkaiden osakkeet yhdellä eurol-
la, jos toteuttamisvaiheen rahoituksesta ei löydy yhteistä näkemystä 
ja/tai hankeyhtiön toiminnan alasajo sitä vaatii,

 yhtiön hallituksen kokoonpano (Helsinki nimeää yhden hallitusjäse-
nen),
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 osapuolilla on oikeus saada tarvitsemansa tiedot yhtiöltä, ellei lain 
pakottava säännös estä sitä,

 keskeisten osakassopimuksen ehtojen muuttaminen edellyttää 
kaikkien osapuolien suostumuksen.

Yhtiön hallitus tullaan muodostamaan niin, että valtio saa yhden paikan 
enemmän kuin kuntien edustajat. Valtiolle on sekä puheenjohtajuus 
sekä varapuheenjohtajuus. Alustavasti on suunniteltu, että valtiolle tuli-
si kuusi hallituspaikkaa ja kunnille viisi paikkaa. Kuntien hallituspaikat 
jaetaan kustannusosuuksien mukaan suuruusjärjestyksessä, ellei toisin 
sovita. Hallituksen tulee olla sukupuolijakaumaltaan riittävän tasapai-
noinen. 

Enimmäisrahoitusosuus, johon osapuolet osakassopimuksessa sitou-
tuvat on yhteensä 79 miljoonaa euroa. Kaupunkien ja kuntien osuus on 
tästä 49 %. Valtio edellyttää, että hankeyhtiövalmisteluun osallistuvien 
kuntien pääomitukset ovat yhteensä 38,71 miljoonaa euroa. Osuudet 
sisältävät kaupunkien ja kuntien osuudet arvioiduista suunnittelukus-
tannuksista sekä hankeyhtiön toiminnanaikaisista kustannuksista. 

Kuntien välinen kustannustenjako on laadittu yhdessä sovittujen peri-
aatteiden mukaan, jossa kustannukset on sovittu jaettavaksi pääosin 
saavutettavuushyötyjen (70 %) ja väestöosuuksien (30 %) mukaan. 
Helsingin kaupunki osallistuu erillispanostuksella. 11 kuntaa: Iisalmi, 
Imatra, Joensuu, Kajaani, Kouvola, Kuopio, Lappeenranta, Mikkeli, 
Pieksämäki, Porvoo, Varkaus osallistuvat sekä saavutettavuus että 
väestöosuudella. Saavutettavuushyödyt on laskettu Helsingin ja paik-
kakunnan välisen matka-ajan suhteellisen muutoksen mukaan. Por-
voon osalta on kysymys uudesta henkilöliikenneyhteydestä ja viimei-
simmän LVM:n johdolla tehdyn Väyläviraston selvityksen perusteella 
Porvoolle koituu mittavat hyödyt, joten osuus on laskettu eri kriteerein.  

Edellisten kuntien lisäksi 12 kuntaa: Askola, Kitee, Lapinjärvi, Lapinlah-
ti, Lieksa, Mäntyharju, Nurmes, Parikkala, Rautjärvi, Siilinjärvi, Suonen-
joki ja Taipalsaari osallistuvat pelkästään väkilukupainotuksen mukai-
sella osuudella.

Itärata Oy hankeyhtiöön osallistuvat kaupungit ja kunnat pääomittavat 
hankeyhtiötä seuraavin enimmäisrahoitusosuuksin:

 Porvoo 9,8 miljoonaa euroa

 Kouvola 4,8 miljoonaa euroa

 Helsinki 4 miljoonaa euroa
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 Lappeenranta 3,6 miljoonaa euroa

 Kuopio 3,2 miljoonaa euroa

 Mikkeli 2,7 miljoonaa euroa

 Joensuu 2,4 miljoonaa euroa

 Imatra 2,3 miljoonaa euroa

 Pieksämäki 1,7 miljoonaa euroa

 Varkaus 1,5 miljoonaa euroa

 Kajaani 1,4 miljoonaa euroa

 Iisalmi 1,3 miljoonaa euroa

 Siilinjärvi 340 000 euroa

 Lieksa 170 000 euroa

 Kitee 160 000 euroa

 Nurmes 150 000 euroa

 Lapinlahti 150 000 euroa

 Suonenjoki 110 000 euroa

 Mäntyharju 90 000 euroa

 Askola 80 000 euroa

 Parikkala 80 000 euroa

 Taipalsaari 80 000 euroa

 Rautjärvi 50 000 euroa

 Lapinjärvi 50 000 euroa

Rahoitusosuus jakautuu osakassopimuksessa esitetyn karkean arvion 
mukaan noin yhdeksälle vuodelle, mutta on riippuvainen siitä, kuinka 
paljon nopeammin hankkeen suunnittelua pystytään käytännössä vie-
mään eteenpäin. 

Tällä rahoituksella katetaan kustannukset, jotka aiheutuvat suunnittelu-
hankkeesta sekä muusta yhtiön organisaation toiminnasta. Tässä koh-
dassa esitetyt rahamäärät perustuvat alustaviin kustannusarvioihin ja 
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toteutuneet kustannukset voivat olla tässä esitettyjä arvioita suurempia 
tai pienempiä.

Valtion, kaupunkien ja kuntien rahoitusosuuksissa ei ole otettu huo-
mioon hankkeeseen mahdollisesti saatavaa EU-tukea. Tuki pienentää 
rahoitusosuuksia edellyttäen, että suunnittelukustannukset eivät hank-
keen aikana olennaisesti kasva arvioidusta.

Osakassopimuksen perusteella osapuolet eivät ole velvollisia lisära-
hoittamaan yhtiötä, jos suunnittelukustannukset ylittävät arvioidun mää-
rän. Lisärahoitus edellyttää uusia erillisiä neuvotteluja ja päätöksiä. Ra-
kentamisvaiheesta tai sen osista ei ole tehty päätöstä, eikä osakasso-
pimuksen mukaisen suunnittelun loppuunsaattaminen velvoita sen os-
apuolia rakentamista koskevaan päätöksentekoon.

Osakassopimuksessa kuitenkin todetaan, ettei rakentaminen voi tapah-
tua vain Suomen valtion tai sen määräysvallassa olevien yhteisöjen va-
roilla, vaan edellytyksenä on, että merkittävä osa rakentamisvaiheen 
investointikustannuksista katetaan muilta tahoilta, kuten kunnilta, sekä 
muilta toimijoilta saatavilla sijoituksilla, tuotoilla tai maksuosuuksilla. Tä-
tä taustaa vasten osapuolet sitoutuvat myötävaikuttamaan ja osallistu-
maan rakentamisvaiheen rakentamiskustannusten kattamistapojen ja 
investointiedellytysten selvittämiseen.

Osakassopimusluonnoksen sisällöstä päästiin yhteiseen neuvottelutu-
lokseen neuvottelijoiden kesken 17.5.2021.

Kuntien osalta tarvitaan erilliset viralliset päätökset hankeyhtiöön osal-
listumisesta. Päätökset on arvioitu tehtävän kunkin tahon omien toimie-
limien kokousaikataulujen mukaisesti touko-kesäkuussa yhtenäisillä 
asiakirjoilla ja liitemateriaaleilla. Valtio ei tee päätöstä rahoituksesta ja 
yhtiöön osallistumisesta ennen kuin kunnat ovat tehneet päätöksen ja 
saaneet vaaditun rahoitusosuuden kasaan.

Lopuksi

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
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atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos
2 Perustamissopimusluonnos
3 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.05.2021 § 404

HEL 2021-005377 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että

 kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Lentorata-Porvoo-Kouvola-
raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Itärata Oy), 
ja että

 kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten 
pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään neljällä miljoonalla eurolla. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 80
Kiinteistö Oy Rastilankallion Päiväkodin hallituksen jäsenen ni-
meäminen

HEL 2021-006390 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokou-
sedustajaa Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkodin varsinaisessa yh-
tiökokouksessa 26.6.2021 ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäse-
neksi valitaan lakimies Markku Nyyssölä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Nimetty Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Koy Rastilankallion Päiväkoti Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkodin varsinaisessa yhtiökokoukses-
sa 17.6.2020 on hallituksen jäseneksi valittu kaksivuotiselle toimikau-
delle johtava asiantuntija Henna Helander. Helander on eronnut halli-
tuksesta 10.4.2021 lukien. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 66%.Yhtiön toimialana on osana 
Helsingin kaupunki konsernia hallita vuokraoikeudella Helsingin kau-
pungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelissa 54004 sijaitsevaa 
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tonttia 3 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta. Yhtiön hallituk-
seen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Halli-
tuksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy 
vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päät-
tyessä.

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkodin varsinaisessa yhtiökokoukses-
sa 26.6.2021 tullaan käsittelemään muun muassa uuden hallituksen jä-
senen nimeämistä eronneen tilalle. Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mu-
kaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä päättää jä-
senien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toi-
mielimiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Nimetty Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Koy Rastilankallion Päiväkoti Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Konserniohjaus
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§ 81
Kiinteistö Oy Säterintie 2 hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2021-002302 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokou-
sedustajaa Kiinteistö Oy Säterintie 2 ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
16.6.2021 ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan yksi-
kön päällikkö Timo Laiho. Lisäksi konsernijaosto kehottaa yhtiön halli-
tusta seuraavassa kokouksessaan menettelemään siten, että Timo 
Laiho valitaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Koy Säterintie 2 Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Nimetty Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Säterintie 2:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.4.2021 
on hallituksen jäseneksi valittu tiimipäällikkö Kalevi Aittola. Aittola on 
toiminut yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Aittola on ilmoittanut eroa-
vansa hallituksesta 6.6.2021 lukien.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 64,69 %. Yhtiön toimialana on 
osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hallita Helsingin kau-
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pungin 37. kaupunginosan (Pukinmäki) korttelissa 37041 sijaitsevia 
tontteja n:ot 10 ja 9, jotka sijaitsevat osoitteessa Säterintie 2. Tonteilla 
sijaitsee kaksikerroksinen liike- ja toimistorakennus. Yhtiön hallitukseen 
kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä.

Kiinteistö Oy Säterintie 2:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 16.6.2021 
käsitellään uuden hallituksen jäsenen nimeämistä eroavan tilalle. 

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on 
muun muassa päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yh-
teisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Koy Säterintie 2 Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Nimetty Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Konserniohjaus
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§ 82
PKS-yhteisöraportti 1/2021

HEL 2021-005990 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-
yhteisöjen seurantaraportin 1/2021.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 PKS-raportti 1/2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa PKS-
yhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seuran-
taraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin ra-
portissa luetelluista PKS-yhteisöistä vuoden 2021 ensimmäisen kol-
manneksen osalta. Raportti on laadittu yhteisöittäin niiden toimittamien 
tietojen perusteella.

Seurantaraportti on liitteenä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
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tiina.leinonen(a)hel.fi
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 PKS-raportti 1/2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 83
Suomen Messut Osuuskunnan osuuskuntakokous 2021

HEL 2021-003745 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa Suomen Messut Osuuskunnan tulevassa osuuskun-
takokouksessa hyväksymään yritysmuodon muuttamisen osakeyhtiö-
muotoon liitteenä olevan hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Jan Vapaavuori
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Hallituksen esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen Messut Osuuskunta

Suomen Messut Osuuskunta on vuonna 1919 perustettu suomalaisen 
elinkeinoelämän omistama messuorganisaatio. Sen tarkoituksena on 
tukea suomalaista elinkeinoelämää järjestämällä messuja ja näyttelyitä, 
tarjoamalla korkeatasoiset näyttely-, kokous- ja kongressitilat sekä tuot-
tamalla tapahtumiin liittyviä palveluja. 

Suomen Messut Osuuskunta on jäsentensä omistama. Osuuskunnan 
muodostavat 198 jäsentä, joiden joukossa myös Helsingin kaupunki ja 
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Suomen Messusäätiö. Helsingin kaupunki omistaa noin 66 osuutta yli 
44 000 osuudesta.

Ylimääräinen osuuskuntakokous

Suomen Messut Osuuskunnan hallitus ehdottaa, että Suomen Messut 
Osuuskunta muutetaan Suomen Messut Oyj -nimiseksi osakeyhtiöksi 
liitteenä olevan hallituksen yritysmuodon muuttamista koskevan päätö-
sehdotuksen mukaisesti siten, että osuuskunnan jäsenet saavat vastik-
keena osakeyhtiön kaikki osakkeet päätösehdotuksesta ilmenevin eh-
doin.

Yritysmuodon muutoksessa noudatetaan osuuskuntalain (421/2013) 22 
luvun säännöksiä.

Vastikkeen antaminen jäsenille tämän yritysmuodon päätösehdotuksen 
mukaisesti perustuu yhdenvertaisuusperiaatteelle siten, että osuuskun-
nan jäsenet saavat yhtiön uusia osakkeita samassa suhteessa kuin ne 
omistavat osuuskunnan osuuksia.

Lopuksi

Suomen Messut Osuuskunta muutetaan osakeyhtiöksi, koska osuus-
kunnan johdon näkemyksen mukaan osakeyhtiömuoto on osuuskun-
tamuotoa joustavampi yritysmuoto, joka soveltuu paremmin hallinnon 
kehittämiseen sekä nykyisen liiketoiminnan harjoittamiseen myös kan-
sainvälisellä tasolla. 

Ottaen huomioon kaupungin osuuskuntaosuus ja muutokselle esitetyt 
perustelut yritysmuodon muutos on kaupungin kannalta perusteltu. 
Kaupunki on aiemmin nimennyt osuuskunnan hallintoneuvostoon jäse-
niä. Nimeäminen ei ole perustunut osuuskunnan sääntöihin vaan van-
haan käytäntöön. Tulevassa osakeyhtiössä ei ole hallintoneuvostoa.

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

Liitteet
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1 Hallituksen esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 84
Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2021-005988 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n 
ajankohtaiskatsauksen.      

Käsittely

Esteelliset: Jasmin Hamid 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavina olivat Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka 
Weckström ja hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Asiantunti-
jat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt He-
len Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, 
Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy ja Kristinestad Tupaneva Oy. Osakkuus-
yhtiöitä ovat Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy sekä Liikennevirta 
Oy. Kaupungin omistusosuus Helen Oy:stä on 100 %.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman. 
Ohjelma toteutetaan erilliseen lämmöntuotantoon perustuvan hajaute-
tun ratkaisun mukaisena, ja Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalueen 
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käyttötarkoitusta muutetaan 31.12.2024 mennessä siten, että voimalai-
tostoiminta alueella päättyy ja voimalaitos suljetaan. Konsernijaosto te-
ki 18.1.2016 § 5 valtuuston päätöksen mukaisen Helen Oy:n osakkee-
nomistajan päätöksen kehitysohjelman toteuttamisesta.

Investoinnit hiilineutraaliin energiantuotantoon alkavat näkyä kasvanei-
na investointimäärinä. Parhaillaan rakennetaan Vuosaareen uutta bio-
lämpölaitosta, jonka rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2020. Mustik-
kamaan vanhoja öljyluolia kunnostetaan ainutlaatuisiksi luolalämpöva-
rastoiksi. Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitosta laajennetaan uusilla 
kuudennella ja seitsemännellä lämpöpumpulla. Myös laitoksen läm-
möntalteenottoa tehostetaan. 

Vuoden 2021 tuloksen ennakoidaan toteutuvan  edellisvuotta selvästi 
matalampana. Tulosnäkymiä heikentävät korkeammat polttoainekus-
tannukset ja fossiilisten polttoaineiden valmisteverotus sekä päästöoi-
keuksien hinnan nousu.

Energiasektori on tällä hetkellä teknologia- ja markkinamurroksessa ja 
kaupunki on käynnistänyt tiekarttatyön Helsingin hiilineutraaliin lämmi-
tyskokonaisuuteen. Tavoitteena on rakentaa edistyksellinen ja hiilineut-
raali lämmityskokonaisuus, joka huomioi eri toimijat ja mahdollistaa in-
novoinnin. Lisäksi kaupungin intressi on varmistaa, että kaupunkiorga-
nisaation eri toiminnot sekä Helen pystyvät etenemään muutoksessa 
ilmaston ja talouden kannalta mahdollisimman optimaalisella tavalla, ja 
myös hyödyntämään muutoksen tuomat mahdollisuudet parhaalla ta-
valla. 

Helsinki Energy Challenge -kilpailu osoitti, että lämmityskokonaisuu-
teen liittyy monitahoisia haasteita, jolloin kaupungin rooli korostuu. 
Edessä on systeeminen muutos, mikä vaatii kaupungilta uudenlaista 
otetta ja ymmärrystä asiakokonaisuuteen ja laajemmin energiakysy-
myksiin sekä organisaatio- ja toimialarajat ylittävää tiivistä yhteistyötä. 
Keväällä 2021 käynnistetyn tiekarttatyön ensimmäisessä vaiheessa 
muodostetaan parhaaseen asiantuntemukseen perustuva tietopohja ja 
kokonaisnäkemys energiamurroksesta ja sen ajureista sekä niiden vai-
kutuksesta Helsingin lämmityskokonaisuuteen. Työhön osallistuvat tii-
viisti kaupungin ja Helenin edustajia sekä ulkopuolisia energia-alan 
asiantuntijoita. Toisessa vaiheessa ryhdytään rakentamaan, tietopoh-
jaan perustuen, tiekarttaa muutoksen aikaansaamiseksi. Tiekartta ja 
sen avulla tunnistetut toimenpiteet tulevat todennäköisesti jalkautu-
maan kaupunkiorganisaatioon eri tasoisina toimina. Työn valmistelusta 
vastaa kaupunginkanslian strategiaosastolle palkattu energia-alan 
asiantuntija ja työtä ohjaa kaupungin avainhenkilöistä muodostettu oh-
jausryhmä.
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Vuoden 2021 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2021 
seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:
1. Omistajan päätöksen mukaisen kehitysohjelman toteuttaminen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:
1. Yhtiö jakaa osinkoa vuonna 2021 vähintään 50 milj. euroa. 
2. Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 3,5 
%. 

Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström antaa konsernijaos-
ton kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. 
Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Osmo Soinin-
vaara.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 74, 75 ja 84 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ja 83 §: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

Pilvi Ainola
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Ulla-Marja Urho Nasima Razmyar

Mikko Kiesiläinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 01.07.2021.


