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§ 159
Työmaahuolto Oy Ab:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osak-
keenomistajan päätös

HEL 2021-004693 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Työ-
maahuolto Oy Ab:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituk-
sen jäseneksi valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi strategiajohtaja 
Markus Kühn.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Työmaahuolto Oy Ab Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Työmaahuolto Oy Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on osa-
na Helsingin kaupunkikonsernia kiinteistöjen, koneiden ja laitteiden 
kunnossapito, ravitsemuspalvelujen tuotanto ja myynti sekä ravitsemu-
salan konsultointi.

Hallituksen jäsenen nimeäminen
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Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme 
ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen ja se 
päättyy keväällä 2022. Yhtiön hallituksessa on tällä hetkellä kolme jä-
sentä. Puheenjohtajana sekä varapuheenjohtajana toimivat luottamus-
henkilötaustaiset jäsenet. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 
2.3.2020 § 16 nimennyt yhtiön puheenjohtajaksi Marko Ekqvistin (PS) 
ja varapuheenjohtajaksi Annikki Kaikkosen (Vas.). Lisäksi hallituksessa 
on viranhaltijajäsenenä Palvelukeskusliikelaitoksen talous- ja hallinto-
yksikön päällikkö Raimo Niippa.

Yhtiön hallituksen jäsenmäärää on tarkoituksenmukaista nostaa, kau-
pungin keskushallinnon ja yhtiön välisen yhteydenpidon sekä kaupun-
gin sisäiseen ruokatuotantoon liittyvän kokonaisnäkemyksen vahvista-
miseksi, kolmesta jäsenestä neljään. Yhtiön hallitusta koskevien omis-
tajastrategian linjausten mukaan hallituksen osaamisvaatimuksina on 
kuntalain ja konserniohjeen mukaiset hallituksen kollektiiviset osaamis-
vaatimukset eli muun muassa yhteisön toimialan edellyttämä riittävä ta-
louden ja liiketoiminnan asiantuntemus. 

Strategiajohtaja Markus Kühnillä on yli 20 vuoden kokemus teollisen 
palveluliiketoiminnan kehittämisestä viime vuosilta erityisesti logistiikka-
alalta. Hänellä on osaamista laajojen toiminnallisten ja tuotannollisten 
uudistusten ja investointien suunnittelusta sekä näiden toteutuksen joh-
tamisesta ja hän täydentää osaamisellaan ja kokemuksellaan hallituk-
sen kollektiivista osaamista. Hän toimii myös Palvelukeskusliikelaitok-
sen johtokunnan puheenjohtajana, mikä mahdollistaa yhdessä kau-
pungin johtoryhmän jäsenyyden kanssa tarvittavan kokonaiskuvan 
muodostamisen kaupungin oman ruokahuoltopalvelun järjestämiseen 
liittyvistä strategisista vaihtoehdoista ja valinnoista. Liikelaitoksen joh-
tokunnan puheenjohtajan tehtävän hoitamisen kannalta on arvioitu, et-
tei hallituksen jäsenyyteen liity sellaisia esteellisyyskysymyksiä, että 
hallitusvalinta ei olisi perusteltu. Mahdollisessa yksittäisessä tilanteessa 
ilmenevä esteellisyys ratkaistaan kuntalain ja hallintolain mukaisilla ta-
vanomaisilla menettelyillä.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginhallituksen 
konsernijaosto päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan 
käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja 
kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laa-
jakantoinen asia. Saman pykälän 1 kohdan mukaan konsernijaosto 
päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja sää-
tiöiden toimielimiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Työmaahuolto Oy Ab Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Nimettävä
Oikeuspalvelut
Konserniohjaus


