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§ 110
Helsinki Partners Oy:n hallituksen täydentämistä koskeva           
osakkeenomistajan päätös

HEL 2021-009895 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Hel-
sinki Partners Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituk-
sesta eronneen Jan Vapaavuoren tilalle valittiin hallituksen puheenjoh-
tajaksi pormestari Juhana Vartiainen konsernijaoston päätöksestä al-
kaen ja yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalve-
luita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osak-
keenomistajan päätöksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki Partners Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Partners Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin 
kansainvälisen kilpailukyvyn, tunnettuuden ja vetovoiman pitkäjäntei-
nen vahvistaminen, investointien, osaajien ja vierailijoiden houkuttelu 
Helsinkiin, sekä kaupunkimarkkinoinnin ja sen vaikuttavuuden kehittä-
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minen Lisäksi yhtiön toimialana on kaupungin yhtiölle määrittelemien 
tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavien markkinointi-, viestintä- ja neu-
vontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön kehittäminen, 
kumppanuuksien hankinta ja hoito sekä muu elinkeino- ja innovaatio-
toiminnan yleinen kehittäminen alueella.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja 
osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen pe-
riaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ym-
päristöä säästävään energiankäyttöön.

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

Yhtiö toimii Helsingin kaupungin julkisista hankinnoista annetussa lais-
sa tarkoitettuna sidosyksikkönä.

Yhtiö on Helsingin kaupungin 100% tytäryhteisö.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huo-
lehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen 
(10) jäsentä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta ja se päättyy vaalia 
tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Helsinki Partners Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori eroaa 
hallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta 9.9.2021 alkaen. Yh-
tiön hallitukseen on tarpeen valita uusi puheenjohtaja hänen tilalleen ja 
on perusteltua jatkaa aikaisempaa käytäntöä siitä, että pormestari toi-
mii hallituksen puheenjohtajana. 

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat 
voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle 
kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja al-
lekirjoitettava. 
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Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen 
konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan 
päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta 
pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaat-
teellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien 
ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieli-
miin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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