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Kokousaika 24.01.2022 17:00 - 18:08

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti/sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana (etänä) pormestari
Rantanen, Tuomas (etänä) varapuheenjohtaja
Halla-aho, Jussi (etänä)
Hiltunen, Titta (etänä)
Jalovaara, Ville (etänä)
Pajunen, Jenni (etänä)
Pakarinen, Pia (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
Sinnemäki, Anni (etänä) apulaispormestari

Muut

Diarra, Fatim (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Rydman, Wille (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Torsti, Pilvi (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
Kiesiläinen, Mikko (etänä) pääekonomisti
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Malmström, Atte (etänä) konserniohjauksen päällikkö
Peltonen, Antti (etänä) vs. hallintojohtaja
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija
Nirkko, Saara hallintoasiantuntija
Hakola, Juha (etänä) Urheiluhallit Oy:n hallituksen vara-

puheenjohtaja
asiantuntija
saapui 17:03, poistui 17:26, läsnä 
osa 2 §:ää

Laitinen, Pekka (etänä) Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n, 
Urheiluhallit Oy:n ja Vuosaaren Ur-
heilutalo Oy:n toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 17:04, poistui 17:26, läsnä 
osa 2 §:ää
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Bogomoloff, Harry (etänä) Jääkenttäsäätiö sr:n hallituksen pu-
heenjohtaja
asiantuntija
saapui 17:26, poistui 17:56, läsnä 
osa 3 §:ää

Kivimäki, Tom (etänä) Jääkenttäsäätiö sr:n toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 17:26, poistui 17:56, läsnä 
osa 3 §:ää

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen pormestari
1-10 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen pormestari
1 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
2-3 §, 5-10 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
4 §

Pöytäkirjanpitäjä

Saara Nirkko hallintoasiantuntija
1-10 §
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§ Asia

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

2 Asia/2 Uimahalli- ja liikuntahalliyhtiöiden ajankohtaiskatsaukset

3 Asia/3 Jääkenttäsäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

4 Asia/4 Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen valinta

5 Asia/5 Perustettavan Itärata Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

6 Asia/6 Muutos Helsingin Seniorisäätiö sr hallituksen kokoonpanossa

7 Asia/7 Jäsenen nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n hallituk-
seen

8 Asia/8 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen täydentäminen

9 Asia/9 Kiinteistö Oy Borgströminmäen ylimääräinen yhtiökokous

10 Asia/10 Palmia Oy:n omistusjärjestelyjä koskevan selvityksen käynnistäminen
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§ 1
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 Pia Pakari-
sen ja Anni Sinnemäen sekä varatarkastajiksi Titta Hiltusen ja Ville Ja-
lovaaran.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 2
Uimahalli- ja liikuntahalliyhtiöiden ajankohtaiskatsaukset

HEL 2022-000293 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi uimahalli- 
ja liikuntahalliyhtiöiden ajankohtaiskatsaukset.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Mäkelänrinteen Uintikeskus 
Oy:n, Urheiluhallit Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toimitusjohtaja 
Pekka Laitinen ja Urheiluhallit Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Juha 
Hakola. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin yhtiömuotoinen uimahalli- ja liikuntahallitoiminta 
koostuu Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n, Urheiluhallit Oy:n ja Vuosaa-
ren Urheilutalo Oy:n ylläpitämästä toiminnasta. Yhtiöiden toimialana on 
omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja sekä niihin liittyviä aputiloja, ja 
toimia sellaisena yleishyödyllisenä laitoksena, joka järjestää näiden tilo-
jen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujärjestöille, kouluille ja 
muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille taloudellista etua tavoit-
telematta. Yhtiöt eivät jaa osinkoa.

Helsingin kaupungin omistusosuus Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:stä 
on 66,7 %, Urheiluhallit Oy:stä 51,3 % ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:stä 
94,3 %. 
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Kaupunginhallitus hyväksyi 22.3.2021 uima- ja liikuntahalliyhtiöille uu-
det omistajastrategiat. Omistajastrategioissa asetetuista tavoitteista se-
kä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien 
yhteydessä.

Yhtiöiden omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

1. Helsingin kaupungin liikkumisohjelma

 Liikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen

2. Asiakaskeskeisyys

 Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely

3. Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraa-
lisuussuunnitelman toteuttaminen

 Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

4. Kustannustehokkuus

 Liikevaihto/htv

5. Riittävä vakavaraisuus

 Omavaraisuusaste vähintään 30 %.

Toimitusjohtaja Pekka Laitinen antaa yhtiöitä koskevat suulliset ajan-
kohtaiskatsaukset konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läs-
nä myös Urheiluhallit Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Juha Hakola.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 3
Jääkenttäsäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2022-000292 T 00 01 06

Päätös

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

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Jääkenttäsäätiö sr:n toimitus-
johtaja Tom Kivimäki ja Jääkenttäsäätiö sr:n hallituksen puheenjohtaja 
Harry Bogomoloff. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen ko-
kouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Säätiön tarkoituksena on jääurheilun ja soveltuvin osin myös muiden 
urheilulajien harrastusmahdollisuuksien edistäminen. Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi säätiö voi itse rakennuttaa tai muilta vuokrata jää- ja 
urheiluhalleja, vastata niiden käytöstä ja hoidosta sekä luovuttaa niitä 
korvausta vastaan erilaisiin harjoitus,- kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuk-
siin. 

Säätiö ylläpitää Helsingin Jäähallia ja tämän lisäksi säätiö omistaa Hel-
singin Liikuntahallit Oy:n koko osakekannan. Helsingin Liikuntahallit Oy 
ylläpitää seuraavia jäähalleja Helsingissä: Kaarelan jäähalli, Konalan 
jäähalli, Hernesaaren jäähalli, Paloheinän jäähalli, Malmin jäähalli, 
Salmisaaren jäähalli ja Vuosaaren jäähalli. 
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Kaupunginhallitus hyväksyi 22.3.2021 Jääkenttäsäätiö sr:n uuden 
omistajastrategian. Omistajastrategian mukaan säätiön tavoitteena on 
tuottaa kustannustehokasta jääkapasiteettia osana Helsingin kaupunki-
konsernin liikuntakokonaisuutta, hyvinvoinnin lisäämiseksi, urheilukult-
tuurin kehittämiseksi ja ihmisten onnistumisen kokemusten lisäämisek-
si. 

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden to-
teumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Säätiön omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

Helsingin kaupungin liikkumisohjelman edistäminen

 Liikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen

 Jäänkäyttöaste

Asiakaskeskeisyys

 Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraali-
suussuunnitelman toteuttaminen

 Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

Kustannustehokkuus

 Liikevaihto/htv

Riittävä vakavaraisuus

 Omavaraisuusaste vähintään 30 %

Tulevaisuudessa säätiö varautuu osaltaan Garden Helsinki -
hankkeeseen ja arvioi sen vaikutuksia säätiön toimintaan ja talouteen.

Jääkenttäsäätiön toimitusjohtaja Tom Kivimäki antaa säätiötä koskevan 
suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Ko-
kouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Harry Bogomoloff.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 4
Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen valinta

HEL 2021-014050 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 

 myönsi Maarit Vieruselle eron Uudenmaan maakuntavaltuuston jä-
senen luottamustoimesta ja

 valitsi Mirita Saxbergin jäseneksi Uudenmaan maakuntavaltuustoon 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 8.12.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Uudenmaan liitto Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan kuntien edustajainkokous valitsi Maarit Vierusen (Kok.) 
14.9.2021 jäseneksi Uudenmaan maakuntavaltuustoon vuonna 2021 
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alkavaksi toimikaudeksi. Maarit Vierunen pyytää 8.12.2021 eroa Uu-
denmaan maakuntavaltuuston valtuutetun luottamustoimesta muuttu-
neiden luottamustehtävien vuoksi.

Uudenmaan liiton perussopimuksen (4.3.2013) 12 §:n mukaan maa-
kuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja val-
tuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee
vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien 
kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa 
säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoi-
suutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota kesken toimikau-
den, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden
jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryh-
mää kuin jäsen, jolle ero on myönnetty.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kaupunginhallituk-
sen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämises-
tä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Uudenmaan liitto on kuntayhty-
mä, ja kuntayhtymän katsotaan kuuluvan hallintosäännössä tarkoitet-
tuihin yhteisöihin.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 8.12.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Uudenmaan liitto Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 5
Perustettavan Itärata Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2021-013984 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Itärata Oy:n hallituk-
sen jäseneksi hallintojohtaja Silja Hyvärisen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perustettava Itärata Oy

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksessään 16.6.2021, § 189, että 
kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Lentorata-Porvoo-Kouvola rai-
deyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Itärata Oy), ja että 
kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten 
pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään neljällä miljoonalla (4 000 000) 
eurolla. Yhtiön osakassopimus on hyväksytty konsernijaostossa 
14.6.2021, § 79. 

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.

Ennen osakassopimuksen lopullista allekirjoittamista ja yhtiön perus-
tamista on kunkin osakassopimuksen mukaan hallitusjäsenen nimeä-
miseen oikeutetun osakkaan tehtävä nimeämistä koskeva päätös.  
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Osakassopimusneuvotteluissa mukana on ollut valtion lisäksi noin 25 
kaupunkia tai kuntaa.

Yhtiön hallitus

Perustettavan yhtiön hallitukseen kuuluu osakassopimuksen mukaan 
enintään yksitoista (11) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen ei valita 
varajäseniä. 

Suomen valtiolla on oikeus nimetä kuusi (6) hallituksen jäsentä. Valtio 
nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Muilla osakkailla on yhdessä oikeus nimetä hallitukseen viisi (5) jäsentä 
siten, että viisi (5) osakasta, joilla on Suomen valtion jälkeen merkittä-
vin osakeomistus yhtiössä, saavat kukin nimetä yhden (1) hallituksen 
jäsenen, elleivät muut osakkaat keskenään sovi toisin hallituksen jä-
senten nimitysoikeuksien jakautumisesta. 

Asiasta on neuvoteltu Itärata Oy:n tulevien kuntaosakkaiden kesken ja 
sovittu, että kuntien hallituspaikat menevät osakassopimuksen mukai-
sesti viidelle suurimmalle hankeyhtiön kuntarahoittajalle: Porvoolle, 
Kouvolalle, Helsingille, Lappeenrannalle ja Kuopiolle. Muut kunnat ovat 
nimenneet hallitusjäsenikseen ainakin alkuun kaupunginjohtajat. 

Hallitusjäsenten valintaa ohjaa osakassopimuksen kohta 6.2.5, jossa 
on todettu, että ”osakkaat sitoutuvat nimeämään hallituksen jäseniksi 
ainoastaan sellaisia henkilöitä, joilla on yhtiön toimialan edellyttämä riit-
tävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus, ja jotka ovat ominai-
suuksiltaan muutoin sopivia hallituksen jäseniksi. Hallituksen tulee olla 
myös sukupuolijakauman osalta riittävän tasapainoinen.” Tämän var-
mistamiseksi ja koordinoimiseksi hallituksen jäsenten nimeämiseen oi-
keutetut osakkaat ovat keskustelleet hallitusjäsenvalinnoista ennen ni-
meämistä. Hallituksen jäsenten nimeämiseen oikeutetut kuntaosakkaat 
huolehtivat yhdessä keskenään sopimallaan tavalla siitä, että sukupuo-
lijakauman tavoite toteutuu myös niiden nimeämien hallituksen jäsen-
ten osalta.

Helsingin osalta käytäntönä on ollut valtakunnallisissa ratahankeyh-
tiöissä nimetä hallitusjäsenet niihin kaupunkiympäristön toimialalta. 

Edellä olevan mukaisesti Helsinki ehdottaa osaltaan nimettäväksi yh-
tiön hallituksen jäseneksi kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtaja 
Silja Hyväristä. Maa- ja metsätaloustieteen maisteri Hyvärisellä on pitkä 
ja laaja-alainen kokemus sekä monipuolinen osaaminen toimialan eri 
tehtävistä. Lisäksi Hyvärisellä on kokemusta kaupunkikonsernin eri ty-
täryhteisöjen hallitustehtävistä.
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Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen 
konsernijaoston tehtävänä on päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden 
nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2022 12 (51)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/6
24.01.2022

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 FI02012566

§ 6
Muutos Helsingin Seniorisäätiö sr hallituksen kokoonpanossa

HEL 2022-000457 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Helsingin Seniorisäätiön sr 
hallitukseen vuoden 2022 vuosikokouksessa päättyväksi toimikaudeksi 
hallituksen varsinaiseksi jäseneksi palvelualueen johtaja Maritta Haa-
viston Soili Partasen tilalle.     

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 ero - partanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Seniorisäätiö sr Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan arviointitoiminnan johtajaksi valittu Soili 
Partanen on ollut konsernijaoston (30.8.2021 § 91, päätös oheismate-
riaalina) nimeämänä viranhaltijajäsenenä Helsingin seniorisäätiön sr 
hallituksessa. Virkatehtävän muuttumisen vuoksi Partanen on ilmoitta-
nut erostaan säätiön hallitukselle 13.1.2022 (liite 1). Hallituksen toimi-
kausi päättyy kuluvan vuoden keväällä pidettävässä vuosikokouksessa.   



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2022 13 (51)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/6
24.01.2022

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 FI02012566

Sosiaali- ja terveystoimiala on esittänyt viranhaltijajäseniä konserniyh-
teisön hallituksien kokoonpanoihin. Idän palvelualueen johtaja Maritta 
Haavistoa on esitetty Helsingin Seniorisäätiön sr hallituksen jäseneksi.      

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 ero - partanen

Oheismateriaali

1 Konsernijaoston päätös 30.8.2021 § 91

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Seniorisäätiö sr Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Päätöksessä mainitut
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslia
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§ 7
Jäsenen nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n halli-
tukseen

HEL 2022-000363 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Nadja Uusiperheen 
(Vas.) Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n hallituksen varsinaiseksi 
jäseneksi yhdistyksen sääntöjen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikau-
deksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan virkistysalueyhdis-
tys ry

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Uudenmaan kunnista 19 kuntaa, mukaan lukien pääkaupunkiseudun 
kunnat, ovat Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n (yhdistys) jäseniä. 
Yhdistyksen tehtävänä on turvata ja kehittää jäsenkuntiensa asukkai-
den mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, ulkoiluun ja luontolii-
kuntaan. Tehtävänsä toteuttamiseksi yhdistyksellä on noin 40 virkisty-
salueen verkosto ja se tuottaa palveluita noin 1,6 miljoonalle jäsenkun-
tiensa asukkaalle.
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Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi hankkia ja hoitaa jäsenkun-
tien asukkaiden tarpeita palvelevia virkistysalueita ostamalla tai vuok-
raamalla näitä alueita tai hankkimalla niihin käyttöoikeuksia sekä huo-
lehtimalla niiden käytön edellyttämästä hoidosta ja rakentamisesta.

Yhdistyksen hallinto

Valtuuskunta on yhdistyksen korkein päättävä elin. Yhdistyksen sään-
töjen 7 §:n mukaan valtuuskunta valitsee ensimmäisessä kokoukses-
saan hallituksen, jonka toimikausi kestää siihen saakka, kunnes seu-
raavien kunnallisvaalien jälkeen on nimetty uusi hallitus.

Valtuuskunta valitsee hallitukseen 16 jäsentä ja heille varajäsenet. 
Sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet pyritään valitse-
maan 5 §:ssä olevan kuntaryhmittelyn pohjalta. 

Asukasluku            Jäseniä
Yli 400 000             4
150 000–399 999   4
25 000–149 999     3
Alle 25 000             5

Kullakin jäsenellä on hallituksessa yksi ääni. Lisäksi valtuuskunta voi 
nimetä hallitukseen tukijäsenten joukosta kaksi asiantuntijajäsentä ja 
näille varajäsenet. Asiantuntijajäsenillä on kokouksissa puheoikeus. 
Valtuuskunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on hallitukses-
sa puheoikeus.

Helsingin kaupungilla on edellä kerrotun kokokategorioiden perusteella 
oikeus nimetä yhdistyksen hallitukseen neljä varsinaista jäsentä ja heil-
le henkilökohtaiset varajäsenet. Helsingin nimeämä yhdistyksen halli-
tuksen varsinainen jäsen Eeva-Maria Grekula (Vas.) on ilmoittanut 
eroavansa hallituksesta. Hänen tilalleen nimetään Nadja Uusiperhe 
(Vas.).

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni-
jaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen 
ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan virkistysalueyhdis-
tys ry

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Nimettävä
Konserniohjaus
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§ 8
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen täydentä-
minen

HEL 2021-006057 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n tulevassa 
ylimääräisessä yhtiökokouksessa toimimaan siten, että yhtiön hallituk-
seen valitaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi nykyisten hallituksen 
jäsenten lisäksi professori Gunnar Heipp, lakiasiainjohtaja Marina Lou-
hija sekä Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liikenneliikelaitoksen (HKL) yhtiöit-
tämisen 22.9.2021. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 
22.11.2021, § 149 nimetä perustettavan kaupunkiliikenneyhtiön halli-
tuksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi Minna Salmisen, hallituksen jäse-
neksi ja varapuheenjohtajaksi Joona Turtiaisen sekä jäseneksi Tuomas 
Rantasen. Lisäksi konsernijaosto päätti 13.12.2021, § 157 muun 
muassa hyväksyä liikenneliikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyen peruste-
tun kaupunkiliikenneyhtiön osakassopimuksen.

Hallituksen täydentäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n 
hallituksessa on vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Halli-
tuksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja se päättyy vaalia tai valin-
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taa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Jotta 
kaupunkiliikenneyhtiön hallituksen toimikausi asettuu tulevaisuudessa 
samaan rytmiin kuin pääosalla muita kaupungin tytäryhteisöjä, yhtiön 
hallitukseen nimetyt henkilöt tullaan valitsemaan uudelle kaksivuotiselle 
toimikaudelle yhtiön hallitukseen kevään 2022 varsinaisessa yhtiöko-
kouksessa. 

Yhtiön osakassopimuksessa on määritelty, että Helsingillä on oikeus 
nimetä yhtiön hallitukseen kolme jäsentä. Yhtiön rekisteröinnin ja Van-
taan kaupungin yhtiöön mukaantuloa koskevan päätöksenteon jälkeen 
yhtiön hallitukseen on tarpeen valita osakassopimuksen kirjausten mu-
kaisesti Helsingin nimeämien kolmen jäsenen lisäksi yksi Vantaan kau-
pungin nimeämä henkilö sekä kaksi Helsingin ja Vantaan yhdessä ni-
meämää kaupunkiorganisaatioiden ulkopuolelta valittavaa henkilöä. 

Kaupunkiliikenneyhtiön omistajastrategiassa erityisinä yhtiön hallituk-
sen kollektiivisen osaamisen alueina on tunnistettu joukkoliikenne-, inf-
ra-, huolto- ja kiinteistöliiketoiminta, investoinnit ja rahoitus sekä omai-
suudenhallinta, kestävä kehitys ja vastuullisuus, henkilöstöjohtaminen 
sekä digitalisaatio ja automatisointi.

Helsingin ja Vantaan yhteisessä valmistelussa on päädytty esittämään 
edellä mainitut omistajastrategiassa määritellyt hallituksen kollektiiviset 
osaamisvaatimukset huomioon ottaen, että hallitukseen nimettäisiin 
kaupunkikonsernien ulkopuolisiksi jäseniksi professori Gunnar Heipp 
sekä lakiasiainjohtaja Marina Louhija.

Gunnar Heipp on monipuolinen ja kokenut joukkoliikenteen sekä kau-
punkikehityksen osaaja. Hän toimii nykyisellään joukkoliikennesuunnit-
telun professorina Sveitsissä. Aiemmin Heipp on toiminut pitkään johto-
tehtävissä Münchenin kaupungin joukkoliikenteen sekä infrainvestoin-
tien parissa. Heipp on tehnyt aiempina vuosina paljon yhteistyötä 
HKL:n ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa erilaisissa kehitys- ym. 
hankkeissa. Valmistelun aikana käytyjen keskustelujen perusteella 
Heippin on mahdollista osallistua hallitustyöskentelyyn tarkoituksenmu-
kaisella tavalla, vaikka hän asuu Sveitsissä. Heippin valinta ei vaikuta 
siihen, että kaupunkiliikenneyhtiön hallitus työskentelee lähtökohtaisesti 
suomen kielellä, kuten hallitukset muissakin kaupungin tytäryhteisöis-
sä. Gunnar Heipp tuo kaupunkiliikenneyhtiön hallitukseen ainutlaatuista 
kansainvälistä joukkoliikenteen osaamista. Hänellä on myös operatiivi-
sen johdon kokemusta vastaavasta joukkoliikennetoimijan yhtiöittämi-
sestä ja uuden yhtiön alkuvaiheen ylösajosta Münchenissä.

Marina Louhija on Fingrid Oyj:n johtoryhmän jäsen, lakiasiainjohtaja ja 
yritysvastuusta vastaava johtaja. Louhijalla on monipuolinen ja pitkä 
kokemus osakeyhtiöiden hallinnoinnista ja hyvästä hallintotavasta sekä 
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Fingrid Oyj:stä että Roschier Asianajotoimisto Oy:stä. Nykyisissä tehtä-
vissään hänen vastuualueelleen kuuluvat myös muun muassa yritys-
vastuuasiat. Fingrid Oyj:n lakiasianjohtajana hän on myös tottunut toi-
mimaan erityisalojen hankintalain sääntelypiirissä. Marina Louhijan 
osaaminen ja kokemus niin osakeyhtiöiden hyvästä hallinnosta, yritys-
vastuukysymyksistä kuin hankinta- ja muusta juridiikasta tekevät hä-
nestä erinomaisen hallituksen jäsenen kaupunkiliikenneyhtiöön.

Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 7.12.2021 muun 
muassa, että Vantaan kaupungin edustajaksi kaupunkiliikenneyhtiön 
hallitukseen 2022-2023 valitaan kaupunkiympäristön toimialan apulais-
kaupunginjohtajana aloittava Tero Anttila.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni-
jaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen 
ja säätiöiden toimielimiin sekä toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri 
yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi kä-
siteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai 
periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Yhtiöjärjestys
2 Osakassopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 923

HEL 2021-006057 T 00 00 00
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 hyväksyä liikenneliikelaitoksen muun kuin metroon liittyviä toiminto-
ja koskevan liiketoiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirrot sekä 
niihin liittyvät osakemerkinnät liitteenä olevien asiakirjaluonnosten 
mukaisesti sekä kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kau-
pungin puolesta allekirjoittamaan kyseiset asiakirjat ja muut mahdol-
liset kyseiseen siirtoon liittyvät asiakirjat sekä tekemään niihin tarvit-
taessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia,

 hyväksyä liikenneliikelaitoksen metrotoimintoihin liittyvän henkilös-
tön siirron ja siihen liittyvät osakemerkinnät liitteenä olevan luovu-
tussopimusluonnoksen mukaisesti sekä kehottaa kaupunginkans-
lian oikeuspalveluita kaupungin puolesta allekirjoittamaan luovutus-
sopimuksen ja muut mahdolliset siirtoon liittyvät asiakirjat sekä te-
kemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muu-
toksia,

 hyväksyä yhtiöön siirtyvän henkilöstön asemaa koskevan neuvotte-
lupöytäkirjan ja siirtomuistion/siirtymäsopimuksen,

 vahvistaa kaupunkiliikenneyhtiölle tytäryhteisökohtaisen omistaja-
strategian liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti, 

 hyväksyä yhtiön hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 5 200 
euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 2 000 euroa sekä puheen-
johtajan kokouspalkkioksi 375 euroa ja muiden jäsenten kokous-
palkkioksi 325 euroa,

 hyväksyä liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämiseen liittyvät 
lainajärjestelyt liitteenä olevan velkakirjaluonnoksen mukaisesti, ja 
kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa kaupun-
gin puolesta allekirjoittamaan lainajärjestelyihin liittyvät asiakirjat 
sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäi-
siä muutoksia sekä

 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa valmiste-
lemaan liikennelaitoksen yhtiöittämiseen liittyviä apporttiomaisuu-
den siirtoja koskevat ylitysoikeuspäätökset.

08.11.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

01.11.2021 Pöydälle

13.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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06.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.12.2021 § 157

HEL 2021-006057 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä liikenneliikelaitok-
sen yhtiöittämiseen liittyen perustetun kaupunkiliikenneyhtiön osakas-
sopimuksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisena ja kehottaa kau-
punginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan sopimuk-
sen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluon-
teisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa 
kaupunkiliikenneyhtiön tulevissa yhtiökokouksissa hyväksymään osa-
kassopimuksen yhtiön osalta sekä hyväksymään hallituksen osakean-
teja, osakeantivaltuutuksia ja muita päätöksiä koskevat esitykset, jotka 
liittyvät liikenneliikelaitoksen yhtiöittämiseen ja toimintojen siirtoon kau-
punkiliikenneyhtiölle sekä Vantaan kaupungin mukaantuloon yhtiön 
omistajaksi.

22.11.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

01.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 22.09.2021 § 282

HEL 2021-006057 T 00 00 00

Päätös



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2022 22 (51)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/8
24.01.2022

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 FI02012566

Kaupunginvaltuusto päätti

 hyväksyä liikenneliikelaitoksen toiminnan siirtämisen metron infra- 
ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta liikelai-
toksen liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle osa-
keyhtiölle (kaupunkiliikenneyhtiö), sekä

 hyväksyä kaupunkiliikenneyhtiön perustamiseen ja liikenneliikelai-
toksen toimintojen siirtoon liittyvät pääomajärjestelyt.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

1 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet 
siihen, että uusi yhtiö noudattaisi toiminnassaan julkisuuslakia 
ja konserniohjeen mukaista luottamushenkilöiden tiedonsaan-
tioikeutta. (Otso Kivekäs)

  
2 Hyväksyessään ehdotuksen valtuusto edellyttää kaupunkia 

selvittämään mahdollisuudet tutkia yhtiöittämisen vaikutukset 
henkilöstön työtyytyväisyyteen, työoloihin ja yhdenvertaiseen 
kohteluun. (Jenni Hjelt)

  
3 Hyväksyessään ehdotuksen, valtuusto edellyttää, että Helsin-

gin kaupunki selvittää mahdollisuudet yhdessä Vantaan kanssa 
selvittää yhtiön tarkoituksenmukaisimman rakenteen niin, että 
yhtiö menestyy muuttuvassa toimintaympäristössä. (Eveliina 
Heinäluoma)

  
4 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 

turvata henkilöstön edustus tulevan yhtiön hallituksen kokoon-
panossa, jos valtuusto päätyy yhtiöittämään HKL:n. (Veronika 
Honkasalo)

Käsittely

22.09.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Kaupunginvaltuusto totesi kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan olevan es-
teellinen osallistumaan asian käsittelyyn yleislausekejääviyden (hallin-
tolain 28.1 § kohta 7) vuoksi.

Valtuutettu Elina Kauppila ehdotti valtuutettu Veronika Honkasalon 
kannattamana, että esitys hylätään seuraavin perusteluin: 
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Valmistelun tiukka aikataulu, seudullisuuden vaihtoehtoisten toteutta-
mistapojen arvioinnin puutteellisuus, Vantaan raitiovaunupäätöksen 
puuttuminen, henkilöstön epätietoisuus ja työehtojen säilymisen kritee-
ristön sekä uusien ja vanhojen työntekijöiden työehtojen yhdenvertai-
suuden takaamisen vaillinaisuus eivät anna edellytyksiä hankkeen ete-
nemiselle.

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti valtuutettu Pirkko Ruohonen-
Lernerin kannattamana, että ehdotus hylätään seuraavin perusteluin:

Kaupungin tavoitteena tulee olla toimintojen avoimuus, ja HKL:n koh-
dalla se toteutuu parhaiten nykyisessä muodossaan liikelaitoksena. 
Kun kyseessä on luonnollinen monopoli, on erityinen tarve varmistaa, 
että raideliikenne säilyy kaupungin omistuksessa. Omistuksen pysymi-
nen kaupungilla pystytään varmistamaan parhaiten ilman yhtiöittämistä. 
Samalla estetään se, ettei  myöskään taloudellinen päätäntävalta siirry 
pois kaupungin kontrollista ja näin äänestäjien "kuluttajansuoja" tulee 
paremmin huomioitua päätöksenteossa. Konsernimuotoisessa yhtiöra-
kenteessa henkilöstön asema erillisessä yhtiössä muodostuisi turvat-
tomaksi ilman raideliikenteeseen liittyvää kalustoa, raiteita ja liikenne-
sopimuksia. Lisäksi yhtiöittäminen asettaa henkilöstön eriarvoiseen 
asemaan, sillä nykyiset työntekijät siirtyvät vanhoilla ehdoilla, mutta tu-
levaisuudessa rekrytoitavilla työntekijöillä vastaavia etuuksia ei tule 
olemaan samassa laajuudessa. 

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi neljä toivomuspontta.

Valtuutettu Otso Kivekäs ehdotti valtuutettu Jenni Hjeltin kannattamana 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet sii-
hen, että uusi yhtiö noudattaisi toiminnassaan julkisuuslakia ja 
konserniohjeen mukaista luottamushenkilöiden tiedonsaantioi-
keutta

Valtuutettu Jenni Hjelt ehdotti valtuutettu Björn Månssonin kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään ehdotuksen valtuusto edellyttää kaupunkia sel-
vittämään mahdollisuudet tutkia yhtiöittämisen vaikutukset hen-
kilöstön työtyytyväisyyteen, työoloihin ja yhdenvertaiseen kohte-
luun.

Valtuutettu Eveliina Heinäluoma ehdotti valtuutettu Pilvi Torsin kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 
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 Hyväksyessään ehdotuksen, valtuusto edellyttää, että Helsingin 
kaupunki selvittää mahdollisuudet yhdessä Vantaan kanssa sel-
vittää yhtiön tarkoituksenmukaisimman rakenteen niin, että yhtiö 
menestyy muuttuvassa toimintaympäristössä.

Valtuutettu Veronika Honkasalo ehdotti valtuutettu Mika Ebelingin kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 
turvata henkilöstön edustus tulevan yhtiön hallituksen kokoon-
panossa, jos valtuusto päätyy yhtiöittämään HKL:n.

Äänestysjärjestys

Hylkäysehdotuksista äänestettiin ensin pohjaehdotusta vastaan. Tä-
män jälkeen toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin kustakin 
erikseen.

5 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, hylkäys EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Esitys hylätään. Valmistelun tiukka aikataulu, seudullisuu-
den vaihtoehtoisten toteuttamistapojen arvioinnin puutteellisuus, Van-
taan raitiovaunupäätöksen puuttuminen, henkilöstön epätietoisuus ja 
työehtojen säilymisen kriteeristön sekä uusien ja vanhojen työntekijöi-
den työehtojen yhdenvertaisuuden takaamisen vaillinaisuus eivät anna 
edellytyksiä hankkeen etenemiselle.

Jaa-äänet: 64
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, 
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Geb-
hard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Oona Hagman, Juha Hakola, 
Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, 
Fardoos Helal, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Shawn Huff, Anniina Iska-
nius, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Anna Karhumaa, Ar-
ja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Otto Meri, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, 
Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Ranta-
nen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, 
Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Nina 
Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, 
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Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikan-
sa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 21
Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Titta 
Hiltunen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Elina Kauppila, Mai Ki-
velä, Pia Kopra, Laura Korpinen, Minja Koskela, Ajak Majok, Teija 
Makkonen, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Tom Packalén, Mika 
Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Suldaan Said 
Ahmed

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen tässä 
äänestyksessä.

6 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, hylkäys EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Esitän että ehdotus hylätään. Kaupungin tavoitteena tulee 
olla toimintojen avoimuus, ja HKL:n kohdalla se toteutuu parhaiten ny-
kyisessä muodossaan liikelaitoksena. Kun kyseessä on luonnollinen 
monopoli, on erityinen tarve varmistaa, että raideliikenne säilyy kau-
pungin omistuksessa. Omistuksen pysyminen kaupungilla pystytään 
varmistamaan parhaiten ilman yhtiöittämistä. Samalla estetään se, ettei  
myöskään taloudellinen päätäntävalta siirry pois kaupungin kontrollista 
ja näin äänestäjien "kuluttajansuoja" tulee paremmin huomioitua pää-
töksenteossa. Konsernimuotoisessa yhtiörakenteessa henkilöstön 
asema erillisessä yhtiössä muodostuisi turvattomaksi ilman raideliiken-
teeseen liittyvää kalustoa, raiteita ja liikennesopimuksia. Lisäksi yhtiöit-
täminen asettaa henkilöstön eriarvoiseen asemaan, sillä nykyiset työn-
tekijät siirtyvät vanhoilla ehdoilla, mutta tulevaisuudessa rekrytoitavilla 
työntekijöillä vastaavia etuuksia ei tule olemaan samassa laajuudessa.  

Jaa-äänet: 64
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, 
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Geb-
hard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Oona Hagman, Juha Hakola, 
Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, 
Fardoos Helal, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Shawn Huff, Anniina Iska-
nius, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Anna Karhumaa, Ar-
ja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Otto Meri, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, 
Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Ranta-
nen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, 
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Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Nina 
Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, 
Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikan-
sa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 21
Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Titta 
Hiltunen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Elina Kauppila, Mai Ki-
velä, Pia Kopra, Laura Korpinen, Minja Koskela, Ajak Majok, Teija 
Makkonen, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Tom Packalén, Mika 
Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Suldaan Said 
Ahmed

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

7 äänestys

Valtuutettu Otso Kivekkään ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuu-
det siihen, että uusi yhtiö noudattaisi toiminnassaan julkisuuslakia ja 
konserniohjeen mukaista luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeutta
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 61
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, 
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir San-
delin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuu-
la Haatainen, Mia Haglund, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Atte Har-
janne, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Vil-
le Jalovaara, Jukka Järvinen, Anna Karhumaa, Elina Kauppila, Otso 
Kivekäs, Mai Kivelä, Pia Kopra, Laura Korpinen, Minja Koskela, Minna 
Lindgren, Ajak Majok, Teija Makkonen, Sami Muttilainen, Björn Måns-
son, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Tom Packalén, Amanda 
Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari 
Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-
Lerner, Suldaan Said Ahmed, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Johanna 
Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Ju-
hana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Tyhjä: 24
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Juha Hako-
la, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Anniina Iskanius, Atte Kaleva, Arja 
Karhuvaara, Sini Korpinen, Otto Meri, Seija Muurinen, Dani Niskanen, 
Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Risto 
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Rautava, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Daniel Sazo-
nov, Nina Suomalainen, Maarit Vierunen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Otso Kivekkään ehdottaman 
toivomusponnen.

8 äänestys

Valtuutettu Jenni Hjeltin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään ehdotuksen valtuusto edellyttää kaupun-
kia selvittämään mahdollisuudet tutkia yhtiöittämisen vaikutukset henki-
löstön työtyytyväisyyteen, työoloihin ja yhdenvertaiseen kohteluun.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 81
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, 
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebe-
ling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, 
Oona Hagman, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Harry 
Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hil-
tunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, 
Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte 
Kaleva, Anna Karhumaa, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Pia 
Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, 
Ajak Majok, Teija Makkonen, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muuri-
nen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna 
Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pa-
junen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raati-
kainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Suldaan Said Ahmed, Sari Sarko-
maa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, 
Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-
Nikula, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna 
Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Tyhjä: 4
Harry Bogomoloff, Arja Karhuvaara, Risto Rautava, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Jenni Hjeltin ehdottaman toi-
vomusponnen.

9 äänestys

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman ehdottama toivomusponsi JAA, vas-
tustus EI
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JAA-ehdotus: Hyväksyessään ehdotuksen, valtuusto edellyttää, että 
Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuudet yhdessä Vantaan kanssa 
selvittää yhtiön tarkoituksenmukaisimman rakenteen niin, että yhtiö 
menestyy muuttuvassa toimintaympäristössä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 55
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, 
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Groten-
felt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluo-
ma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veroni-
ka Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Jär-
vinen, Anna Karhumaa, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Pia 
Kopra, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Teija Makkonen, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuor-
teva, Tom Packalén, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Ran-
tala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, 
Suldaan Said Ahmed, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Johanna Sydän-
maa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Sinikka 
Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Joel Harkimo, Otto Meri

Tyhjä: 28
Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Oona Hagman, Juha 
Hakola, Jussi Halla-aho, Harry Harkimo, Anniina Iskanius, Atte Kaleva, 
Arja Karhuvaara, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Seija Muurinen, Dani 
Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Paka-
rinen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, 
Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Nina Suomalainen, 
Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Eveliina Heinäluoman ehdot-
taman toivomusponnen.

10 äänestys

Valtuutettu Veronika Honkasalo ehdottama toivomusponsi JAA, vastus-
tus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdolli-
suudet turvata henkilöstön edustus tulevan yhtiön hallituksen kokoon-
panossa, jos valtuusto päätyy yhtiöittämään HKL:n.
EI-ehdotus: Vastustaa



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2022 29 (51)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/8
24.01.2022

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 FI02012566

Jaa-äänet: 51
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, 
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir San-
delin, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, 
Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Tit-
ta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn 
Huff, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Anna Karhumaa, Elina Kauppila, 
Mai Kivelä, Pia Kopra, Laura Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, 
Ajak Majok, Teija Makkonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuo-
mas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Tom Packalén, Terhi Peltokorpi, 
Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmy-
ar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Suldaan Said Ahmed, Pekka Sauri, Jo-
hanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 6
Otto Meri, Dani Niskanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Sari Sarko-
maa, Juhana Vartiainen

Tyhjä: 28
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Fatim Diar-
ra, Oona Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel 
Harkimo, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaa-
ra, Otso Kivekäs, Sini Korpinen, Seija Muurinen, Mia Nygård-Peltola, 
Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, 
Marcus Rantala, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Ni-
na Suomalainen, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Veronika Honkasalon ehdot-
taman toivomusponnen.

Eriävät mielipiteet

Valtuutettu Mia Haglund jätti eriävän mielipiteen, jonka perusteluina 
esitti seuraavaa:

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) yhtiöittäminen on valmis-
teltu liian nopeasti ja heikoin perustein. Toivottujen seudullisuuden hyö-
tyjen saavuttaminen on epävarmaa. Espoo on ilmoittanut haluttomuu-
tensa osallistua yhtiömuotoon. Raitiovaunuhankkeen toteuttaminen 
Vantaalla ei edellytä HKLn yhtiöittämistä. Tämän lisäksi seudullisen yh-
teistyön vaihtoehtoisia toteuttamistapoja ei ole arvioitu tarpeeksi laajasti 
ja avoimesti. Henkilöstölle on kerrottu YT-neuvotteluissa, että HKL yh-
tiöitetään yhtenä kokonaisuutena. Tämän jälkeen on tuotu esille metron 
liiketoiminnan jääminen yhtiön ulkopuolelle omaksi liikelaitokseksi. Täs-
tä ei kerrottu YT-neuvotteluissa, henkilöstötoimikunnissa tai henkilöstön 
infotilaisuuksissa. Kun kalusto ja henkilöstö eriytetään eri yhtiöihin syn-
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tyy epävarmuutta henkilöstön asemasta. Metron liiketoiminnan jäämi-
nen yhtiön ulkopuolelle olisi vaatinut selvityksen yhdessä henkilöstön 
kanssa. Esitetyssä yhtiömuodossa uusien ja vanhojen työntekijöiden 
välinen yhdenvertaisuuden toteutuminen on myös epäselvää. Yhtiöit-
täminen on peruuttamaton päätös. Yhtiöittäminen yhtiöittämisen vuoksi 
heikentää demokratiaa, sillä yhtiömalli siirtää päätäntävaltaa demok-
raattisesti valituilta päätöksentekijöiltä yhtiön johdolle. Tiedonsaanti, 
avoimuus ja toiminnan läpinäkyvyys heikkenee yhtiöittämisen myötä. 
Helsingissä metro- ja raitiovaunuliikenteessä ei ole muita toimijoita kuin 
kaupunki. Kiskot muodostavat luonnollisen monopolin, jonka yhtiöittä-
miselle ei ole tarvittavia perusteita tai edellytyksiä.

Valtuutetut Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sami Muttilainen, 
Mai Kivelä, Ajak Majok, Suldaan Said Ahmed, Elina Kauppila, Minja 
Koskela, Titta Hiltunen, Tuomas Nevanlinna jättivät eriävän mielipiteen 
samoin perusteluin.

Valtuutettu Laura Korpinen jätti eriävän mielipiteen, jonka perusteluina 
esitti seuraavaa:

Kaupungin tavoitteena tulee olla toimintojen avoimuus, ja HKL:n koh-
dalla se toteutuisi parhaiten nykyisessä muodossaan liikelaitoksena. 
Kun kyseessä on luonnollinen monopoli, olisi ollut erityinen tarve var-
mistaa, että raideliikenne säilyisi kaupungin omistuksessa. Omistuksen 
pysyminen kaupungilla pystyttäisiin varmistamaan parhaiten ilman yh-
tiöittämistä. Samalla estettäisiin se, ettei myöskään taloudellinen pää-
täntävalta siirtyisi pois kaupungin kontrollista ja näin äänestäjien "kulut-
tajansuoja" tulisi paremmin huomioitua päätöksenteossa. Konserni-
muotoisessa yhtiörakenteessa henkilöstön asema erillisessä yhtiössä 
muodostuu turvattomaksi ilman raideliikenteeseen liittyvää kalustoa, 
raiteita ja liikennesopimuksia. Lisäksi yhtiöittäminen asettaa henkilös-
tön eriarvoiseen asemaan, sillä nykyiset työntekijät siirtyvät vanhoilla 
ehdoilla, mutta tulevaisuudessa rekrytoitavilla työntekijöillä vastaavia 
etuuksia ei tule olemaan samassa laajuudessa.

Valtuutetut Mari Rantanen ja Jussi Halla-aho jättivät eriävän mielipiteen 
samoin perusteluin.

Valtuutetut Mika Raatikainen, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Tom Pac-
kalén, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Teija Makkonen jättivät eriävän mie-
lipiteen samoin edellä mainituin perusteluin kuin valtuutetut Mia Hag-
lund ja Laura Korpinen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 26.08.2021 § 133

HEL 2021-006057 T 00 00 00

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunginkanslialle seuraavan lausunnon:

HKL:n johtokunta puoltaa liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämistä 
muuttamalla nykyinen liikelaitosmuotoinen HKL osakeyhtiöksi yhtenä 
kokonaisuutena, jolle siirtyy koko nykyinen HKL:n liiketoiminta metro-
toimintojen omistus- ja järjestämisvastuita lukuun ottamatta. 

Samalla johtokunta toteaa, että ennen asian lopullista päätöksentekoa 
tulee varmistaa seudun kaupunkien poliittisen johdon yhteisymmärrys 
ja yhteinen näkymä mallin hyväksyttävyydestä ja tarkoituksenmukai-
suudesta. Yhtiössä tulee myös varmistaa laajan avoimuuden noudat-
tamisen periaate ja turvata henkilöstön asema. 

Jatkovalmistelussa ja siirtymään valmistauduttaessa on tavoiteltava 
mahdollisimman avointa keskustelua yhtiön vaikutuksista seudun 
asukkaiden liikkumisen palvelutasoon, sekä yhtiön tuomiin hyötyihin ja 
mahdollisiin riskeihin.

Johtokunta katsoo, että kokonaisuutena HKL:n hallintomuotoselvityk-
sen, seudullisten selvitysten sekä tehdyn muun valmistelun perusteella 
yhtiömuoto tukee nykyistä liikelaitosmallia paremmin joukkoliikennein-
vestointeihin ja -omaisuuteen sitoutuneiden pääomien tehokkaampaa 
hallintaa, joukkoliikenteen järjestämisen kokonaiskustannusten läpinä-
kyvyyttä, henkilöstön kehittämismahdollisuuksia sekä suurten joukkolii-
kennehankkeiden suunnitelmallista ja onnistunutta läpivientiä. 

Yhtiöittämisen vahvuuksia ovat johtokunnan näkemyksen mukaan eri-
tyisesti:

 Investointien rahoittamisen joustavuuden ja monipuolisuuden li-
sääntyminen.

 Yhtiö pystyy tekemään liiketaloudellisesti perusteltuja investointeja 
liikelaitosmuotoa joustavammin ja siten parantamaan omaa tuotta-
vuuttaan ketterämmin kuin osana kaupungin investointitaloutta. 
Esimerkiksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) liiken-
nöintikorvauksella rahoitettavat kalusto- ja varikkoinvestoinnit sekä 
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tuotantovälineet ovat yhtiöittämisen myötä mahdollista tehdä liikelai-
tosmallia joustavammin, tarkoituksenmukaisemmin ja parempaan 
tuottavuuteen johtaen.

 Yhtiörakenne tuo joustavuutta mm. organisaatiorakenteen kehittä-
miseen sekä osaajien rekrytointiin.

 Yhtiömuoto mahdollistaa HKL:ää suuremman seudullisen organi-
saation kehittymisen. Suuremmalla organisaatiolla on paremmat 
suhteelliset resurssit alan kansainvälisen tason huippuosaamisen 
kehittämiseen. Tällöin on mahdollista kehittää myös henkilöstönä-
kökulmasta houkuttelevampia tehtävänkuvia ja organisaation sisäi-
siä urakehitysvaihtoehtoja.

 Joukkoliikenteen voimakas kasvu edellyttää jatkuvaa asiantuntijare-
surssien kasvamista ja huippuosaamisen kehittämistä. Yhtiömuo-
dossa HKL pystyy joustavammin vastaamaan työmarkkinoiden ti-
lanteeseen ottaen huomioon erityisesti, että HKL kilpailee tästä re-
surssista jatkuvasti mm. yksityisten infra- ja liikennealan toimijoiden 
kanssa.

 Yhtiönä HKL voisi toimia saman yleissitovan työehtosopimuksen 
puitteissa kuin muut joukkoliikennemarkkinoilla toimivat yhtiöt, ja 
HKL pystyisi riittävän aikaisessa vaiheessa vaikuttamaan tulevan 
yleissitovan raideliikenteen työehtosopimuksen sisältöön. Työehto-
sopimuksen yleissitovuuden myötä myös mahdollisuus niin sanot-
tuun TES-shoppailuun markkinoilla poistuisi, millä olisi yhteiskunnal-
le kokonaisuutena etuja tuovia vaikutuksia. Tämä myös helpottaisi 
kuljettajien siirtymisiä vanhoilta liikennöitsijöiltä uusille niissä tilan-
teissa, joissa HSL päättäisi kilpailuttaa liikennöintikokonaisuuksia.

 Yhtiömuoto mahdollistaa myös erilaisten ulkoisten palveluiden, esi-
merkiksi erilaisten IT-palveluiden valinnan ketterämmin ja paremmin 
yhtiön tarpeita palvelevammin kuin liikelaitosmuodossa.

 Toiminnan läpinäkyvyys ja tavoitteellisuus lisääntyvät.
 Yhtiöittämisen yhteydessä HKL:n ja kaupungin omaisuuden väliset 

rajapinnat määritetään yksiselitteisesti mikä osaltaan myös paran-
taa selkeyttä ja läpinäkyvyyttä (esim. maa-alueiden ja maanalaisten 
tilojen hallinta). Kun yhtiön ja kaupungin hallitsemien omaisuuserien 
rajapinnat määritellään nykyistä tarkemmin, voidaan myös näihin 
joukkoliikenteeseen kohdistuvien ja HSL:n infrasopimuksen piirissä 
olevien investointien kustannusvastuut ja hyödyt rajata nykyistä pa-
remmin niiden aiheuttajalle. Näin on mahdollista lisätä HSL:n mui-
den jäsenkuntien luottamusta Helsingin infrakustannusten hallin-
taan.

 Kun yhtiömuodossa palvelut ja infra on hinnoiteltava markkinaehtoi-
sesti, paranee eri toimintojen kaikkien todellisten kustannusten esiin 
tuleminen ja läpinäkyvyys, jolloin hyötyjä voidaan kohdistaa entistä 
tarkemmin. Päätöksiä tehtäessä kaikki kustannuskomponentit ovat 
nykyistä läpinäkyvämmin esillä.
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 Yhtiömuodossa HKL:llä on vahvemmat kannusteet kehittää uusia 
palveluita olemassa olevan osaamisen sekä omaisuuden pohjalta 
sekä parantaa pääomien hallintaa ja näistä saatavia tuottoja. Näitä 
ovat esimerkiksi kaluston vuokraus, liike- ja harrastetilojen vuokraus 
sekä liityntäpysäköinti- ja mikroliikkumisen palveluiden kehittämi-
nen. Kannusteet myös tilojen vuokraukseen ja yhtiön tilojen käyttö-
asteen kasvattamiseen ovat yhtiömuodossa vahvemmat.

 Yhtiömuoto mahdollistaa Helsinkiä laajemman seudullisen organi-
saation, jolloin suuruuden synergia tuo taloudellista hyötyä kalusto-, 
varikko- ja infrahankinnoissa. Esimerkiksi kalustohankintoja voidaan 
kilpailuttaa suurempina kokonaisuuksina, minkä seurauksena han-
kinnat kiinnostavat laajempaa joukkoa toimijoita kansainvälisillä 
markkinoilla ja hankintojen yksikköhinnat laskevat sekä suuremman 
volyymin että tehokkaamman kilpailun johdosta. 

 Seudullisesti yhteinen organisaatio luo myös edellytykset optimoida 
kokonaisuutta seudullisessa kaupunkiraideliikenteessä erillisten 
alueellisten organisaatioiden osaoptimoinnin sijaan. Laajempi seu-
dullinen kokonaisuus mahdollistaa paremmin esimerkiksi henkilö-
kunnan, varikoiden sekä liikkuvan kunnossapitokaluston yhteiskäy-
tön yhteiskunnan kokonaisedun kannalta optimaalisesti ja kaupunki-
raideliikenteen järjestelmän ja elinkaaren hallinnan paremman laa-
dun toteutumisen. 

Lisäksi yhtiöittäminen mahdollistaa Vantaan kaupungin mukaantulon 
yhtiön omistajaksi niin, ettei Vantaa tule omistamaan sellaisia kokonai-
suuksia, jotka eivät liity suunnitteilla olevaan Vantaan raitiotiehankkee-
seen. Vantaa on pitänyt tätä lähtökohtaa, joka konsernimuotoisessa yh-
tiössä mahdollistuu, keskeisenä edellytyksenä osallistumiselleen. Li-
säksi yhtiöittäminen mahdollistaa myös muiden kaupunkien liittymisen 
myöhemmin kaupunkiliikenneyhtiön omistajiksi samalla periaatteella.

Yhtiötä perustettaessa johtokunta pitää korostettavan tärkeänä, että yh-
tiön tehtävänä on maksimoida yhteiskunnallista etua eikä esimerkiksi 
suppeasti yhtiön taloudellista etua. On yhteiskunnan kokonaisedun nä-
kökulmasta olennaista, että yhtiö tavoittelee laaja-alaisesti kokonaisuu-
den optimointia. Yhtiö toteuttaa toiminnassaan avoimuutta ja yhtiö toi-
mii viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevan lainsäädännön tavoit-
teiden mukaisesti antaen yksilöille ja yhteisöille mahdollisuuden valvoa 
yhtiön toimintaa ja julkisten varojen käyttöä. 

Yhtiö tuottaa kestävän liikkumisen palveluja, hallinnoi niihin liittyvää inf-
raa, varikoita ja vaunukalustoa sekä toteuttaa niihin liittyviä investointi-
hankkeita seudulla laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi. 
Yhtiö on omistajilleen keskeinen väline kaupunkirakenteen kehittämi-
seen liittyvien maankäytöllisten ym. ratkaisujen mahdollistamisessa ja 
niihin liittyvien tavoitteiden toteuttamisessa. Yhtiö harjoittaa toimintaan-
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sa omistajiensa ja liikenteen tilaajana toimivan HSL:n tavoitteiden mu-
kaisesti. Johtokunta näkee kaupunkiliikenneyhtiön perustamisen nykyi-
sessä tilanteessa tarkoituksenmukaisimmaksi ja järkevimmäksi tavaksi 
varmistaa kaupunkiraideliikenteen järjestelmätasoisesti tehokas toteu-
tus seudulla tulevaisuudessa. Potentiaalia on erityisesti mahdollisuu-
dessa keskittää niukka osaamisresurssi ja välttää tilanne, jossa luo-
daan kilpailevia organisaatioita tai riskiä osaoptimointiin. 

Helsingin kaupunki on kaupunkiliikenneyhtiön suurin omistaja ja Hel-
singin kaupungin konserniohjaus käyttää merkittävää valtaa yhtiössä. 
Yhtiöittäminen tukee pitkän aikavälin tavoitteita varmistaa, että Helsinki 
ja muut omistajakaupungit ovat aktiivisia seudullisten joukkoliikennerat-
kaisujen edistäjiä, pääkaupunkiseudun raideliikenteellä on yhteiset ta-
voitteet ja niitä tukeva kustannustehokas palvelujen tuottamisrakenne, 
ja että seudulliset joukkoliikenneratkaisut tukevat omistajien strategis-
ten tavoitteiden toteutumista. Kaupunkiraideliikennehankkeet kytkeyty-
vät Helsingin ja muidenkin mahdollisten omistajien keskeisimpiin kau-
punkikehityskohteisiin ja HKL:n yhtiöittämisen yhtenä tavoitteena on 
varmistaa toiminnan ketteryys niin, että tavoitellun kaupunkikehityksen 
toteutumiselle voidaan raidehankkeiden osalta antaa mahdollisimman 
vahva tuki.

Johtokunta pitää yhtiölle luonnosteltua omistajastrategialuonnosta hy-
vänä. Omistajastrategiassa näkyvät vahvasti yhteiskunnan kokonaise-
dun tavoittelu ja kokonaisuuden optimointi. Omistajastrategia asettaa 
myös kunnianhimoiset haasteelliset tavoitteet toimialan edelläkävijyy-
destä Euroopassa (elinkaaritehokkuus, kustannustehokkuus, vaikutta-
vuus ja vastuullisuus) sekä orientoi vahvasti asiakaskeskeisyyteen, tuo-
tantovarmuuteen ja Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseen.

Johtokunta pitää lisäksi seuraavia aiheita tärkeinä otettavaksi huo-
mioon päätöksenteossa ja yhtiöittämisen täytäntöönpanossa:

 HKL:n henkilöstön tulee kokonaisuudessaan siirtyä uuden yhtiön 
palvelukseen nk. vanhoina työntekijöinä.

 Yhtiön merkittävissä investoinneissa kaupungin omistajaohjaus ja 
kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttaminen on tärkeää var-
mistaa näiden investointien hankesuunnitelmien käsittelyllä kau-
pungin toimielimissä.

 Yhtiön juoksevaa toimintaa koskeva ennakkoratkaisu Verohallinnol-
ta tulee olla käytettävissä ja sisällöltään myönteinen kaupunginhalli-
tuksen käsitellessä esitystä HKL:n yhtiöittämisestä elokuussa 2021.

Johtokunnan kanta HSL:n lausunnossaan esittämiin seikkoihin
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15.6.2021 hallituksen kokouksessa antamassaan lausunnossaan yh-
tiöittämisestä (esityksen liite 7) HSL esitti suosituksia Helsingin kau-
pungille. HSL on perustettavalle yhtiölle olennaisen tärkeä strateginen 
kumppani, jonka tavoitteiden toteutuminen on yhteiskunnan kokonaise-
dun kannalta tärkeää. Seuraavassa johtokunta ottaa kantaa kuhunkin 
HSL:n esiin nostamaan suositukseen.

Lausunnossaan HSL esitti Helsingille, että mahdollisen uuden yhtiön 
perustamisessa ja omistajaohjauksessa tulee varmistaa seuraavien ta-
voitteiden toteutuminen:

”1) Yhtiön omistus, hallintorakenne ja yhtiöjärjestys täyttävät julkisoi-
keudellisen laitoksen tunnusmerkit siten, että yhtiön ja HSL:n välillä 
voidaan tehdä erityisalojen hankintalain 26 § ja erityisalojen hankintadi-
rektiivin 28 artiklan 4. kohdan mukaisia viranomaishankintayksiköiden 
välisiä yhteistyösopimuksia.”

Johtokunta: HKL on asiasta HSL:n kanssa samaa mieltä. Tämän edel-
lytyksen täyttyminen on ollut valmistelun lähtökohta ja tässä keskeises-
sä asiassa onnistumisen varmistamiseksi ovat niin HKL kuin HSL käyt-
täneet myös ulkopuolista asiantuntija-apua. Tätä asiantuntemusta hyö-
dynnetään vielä yhtiön perustamisasiakirjojen viimeistelyssä, jotta asia 
parhaalla mahdollisella tavalla on päätöksenteossa otettu huomioon. 

”2) Näihin edellytyksiin ei myöhemminkään tehdä muutoksia, jotka vaa-
rantaisivat yhtiön ja HSL:n välisten sopimusten oikeudellisen perustan. 
”

Johtokunta: HKL on asiasta HSL:n kanssa samaa mieltä. Tämän var-
mistaminen on niin yhtiön, sen omistajien kuin HSL:n intresseissä. Siksi 
ei myös ole nähtävissä riskiä asiassa toisin toimimiseksi. 

”3) Yhtiö ja sen omistajat ilmoittavat markkinoiden tiedoksi, että yhtiön 
strategiaan ei tule kuulumaan osallistuminen julkisiin tarjouskilpailuihin, 
vaan se sitoutuu edistämään tasapuolisten kilpailtujen markkinoiden 
kehittymistä.”

Johtokunta: HKL on asiasta HSL:n kanssa samaa mieltä. Asia on läh-
tökohtana kirjattuna esimerkiksi yhtiön pääomistajan (Helsingin kau-
punki) luonnostelemassa omistajastrategiassa ”Yhtiö toimii omistajien-
sa sidosyksikkönä, eikä osallistu joukkoliikenteen liikennöinnin mahdol-
lisiin kilpailutuksiin”. Yhtiön toiminnan yksi keskeinen peruste on luoda 
edellytyksiä (mm. infra, varikot, vaunut), jotta HSL:n järjestämät mah-
dolliset liikenteen kilpailutukset onnistuvat mahdollisimman hyvin. Tä-
män asian viestiminen markkinoille voidaan toteuttaa HSL:n kanssa 
yhdessä sovittavalla tavalla yhtiön ja sen omistajan toimesta. 
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”4) Yhtiö sitoutuu yhteistyössään HSL:n kanssa tuottamaan, raportoi-
maan ja luovuttamaan toimintaansa koskevia tietoja tilaajaohjausta ja 
hankintamenettelyjä varten avoimesti ja vetoamatta yhtiön liikesalai-
suuteen.”

Johtokunta: HKL on asiasta HSL:n kanssa samaa mieltä. Yhtiön tavoite 
on yhteiskunnallisen edun tuottaminen ja tämä tarkoittaa esimerkiksi 
HSL:n toiminnan tukemista mahdollisimman laajassa mitassa, siten 
kuin erikseen sovitaan. Yhtiöllä itsellään ei ole liikesalaisuuksia HSL:n 
suuntaan. Päinvastoin yhtiön lähtökohtana on yhtiön toiminnan kehit-
täminen yhteiskuntaa parhaimmalla tavalla palvelevaksi mahdollisim-
man laajasti yhteiskunnallisten organisaatioiden, kuten HSL, osaamista 
hyödyntäen ja yhteiseen tietopohjaan perustaen. On kuitenkin mahdol-
lista, että joihinkin yhtiön markkinoilta hankkimiin palveluihin liittyen näi-
tä palveluja toimittavilla yrityksillä on liikesalaisuuksia, joita yhtiön ei ole 
sallittua toimittaa julkisuuteen. Yhtiö pyrkii toiminnassaan välttämään 
tällaiset tilanteet ja ottamaan asian huomioon esimerkiksi sopimuksia 
laatiessaan. 

”5) Yhtiö kykenee kantamaan liiketoimintavastuun oman toimintansa 
kustannustehokkuudesta, laadusta, turvallisuudesta ja riskienhallinnas-
ta siten, että yhtiön mahdollisten virhearvioiden tai laiminlyöntien kus-
tannukset ja haitat eivät siirry HSL:n jäsenkuntien ja joukkoliikenteen 
matkustajien kannettavaksi.”

Johtokunta: HKL on asiasta HSL:n kanssa samaa mieltä. HKL:n yhtiöit-
täminen parantaa edellytyksiä tehdä HKL:n toiminnasta yhä laaduk-
kaampaa ja korkeatasoisempaa. Tämän johdosta riskit HSL:n suuntaan 
pienenevät nykytilanteeseen verrattuna. 

”6) Yhtiö järjestää hallinnassaan olevan kaupunkiraideliikenteen toimin-
taympäristön, erityisesti liikenteenohjauksen, kaluston, varikoiden ja 
muiden toimitilojen hallinnan siten, että näiden käyttöehdot ja kustan-
nukset kilpailutetuille operaattoreille ovat läpinäkyviä, kohtuullisia, va-
kaita ja markkinaneutraaleja.”

Johtokunta: HKL on asiasta HSL:n kanssa samaa mieltä. Yhtiön tavoite 
on yhteiskunnallisen edun tuottaminen ja tämä tarkoittaa esimerkiksi 
HSL:n toiminnan tukemista mahdollisimman laajassa mitassa. Yhtiön 
toiminnan yksi keskeinen peruste on luoda edellytyksiä (mm. infra, va-
rikot, vaunut), jotta HSL:n järjestämät mahdolliset liikenteen kilpailutuk-
set onnistuvat mahdollisimman hyvin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lii-
kenteenohjauksen, kaluston, varikoiden ja muiden toimitilojen hallintaa 
siten, että näiden käyttöehdot ja kustannukset kilpailutetuille operaatto-
reille ovat läpinäkyviä, kohtuullisia, vakaita ja markkinaneutraaleja
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HSL esitti myös, että HSL:n johtoa ja asiantuntijoita tulisi edelleen osal-
listaa yhtiöittämishankkeen valmistelun loppuvaiheessa. Näin on toimit-
tu ja on tarkoitus edelleen niin jatkovalmistelussa kuin yhtiön toiminnan 
aikanakin toimia. Mahdollisimman hyvä yhteistyö HSL:n kanssa on tär-
keä edellytys yhteiskunnan kokonaisedun tuottamisen näkökulmasta.  

HSL suosittelee lisäksi, että kaupunkiliikenneyhtiön omistajat huolehti-
vat siitä, että yhtiön hallituksessa ja toiminnan tarkastuksessa on käy-
tettävissä puolueetonta joukkoliikennetoimialan asiantuntemusta ja ko-
kemusta. Tämä on varmasti myös Helsingin kaupungin tavoitteiden 
mukaista kaupungin asettaessa henkilöitä yhtiön hallitukseen ja toimin-
nan tarkastukseen.

HSL esitti myös, että Helsingin ja kaupunkiliikenneyhtiön tulee varautua 
Helsingin kaupunkipyöräpalvelun tilaajatehtävien siirtämiseen HSL:lle 
viimeistään nykyisen sopimuksen päättyessä. Tämä seikka ei varsinai-
sesti liity yhtiön perustamiseen vaan kaupunki tekee asiassa tarkoituk-
senmukaisuusharkintaa asian ollessa ajankohtainen riippumatta siitä 
toimiiko HKL liikelaitos- vai yhtiömuodossa.

Lisäksi HSL esitti, että HKL:n nykyisten muuhun kuin raideliikentee-
seen liittyvien tehtävien järjestämistapaa valmistellaan yhdessä HSL:n 
kanssa ja näihin tehtäviin osoitetaan Helsingin puolella riittävät resurs-
sit erityisesti bussiliikenteen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tässä 
asiassa HSL:llä oli lausuntoa antaessaan virheellinen käsitys siitä, että 
perustettavaan yhtiöön siirtyisi vain raideliikenteeseen liittyvät HKL:n 
tehtävät. Yhtiöön on kuitenkin siirtymässä HKL:n nykyinen toiminta läh-
tökohtaisesti kokonaisuudessaan ja joukkoliikenteen eri tehtävien hoi-
toon liittyvät synergiat säilyvät ja edelleen vahvistuvat. Erillisten resurs-
sien osoittaminen Helsingin kaupungin organisaatiossa ei siis ole tar-
peen.

Pöytäkirjan tarkistaminen

Samalla johtokunta tarkasti pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Käsittely

26.08.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti lausunnon perusteluita:

Kpl 80 muutetaan seuraavasti: "Liikelaitos varmistaa, että metrojärjes-
telmän turvallisuus järjestetään liikennepalvelulain, raideliikennelain 
sekä liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) antaman kaupunkiraidelii-
kennemääräyksen velvoittaman turvallisuusjohtamisjärjestelmän mu-
kaisesti"
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Kpl 83 muutetaan seuraavasti: "Toimitusjohtajan lisäksi liikenneliikelai-
toksella on liikelaitoksen hallinnosta ja talousasioista vastaavaa työ-
voimaa sekä riittävä turvallisuusvastuiden edellyttämä turvallisuudesta 
vastaava organisaatio."

Palautusehdotus:
Anu Suoranta: Palautetaan päätös valmisteluun niin, että johtokunnalle 
tuodaan päätöksenteon tueksi yhtiömallin lisäksi muita seudullisen rai-
deyhteistyön toteuttamisen vaihtoehtoja. 

Eri mallien arvioinnissa on huomioitava miten toteutetaan toiminnan 
avoimuus, turvataan henkilöstön nykytyöehtojen vähimmäistason pysy-
vyys muutostilanteessa mukaan lukien uusien työntekijöiden työehtojen 
yhdenvertaisuus sekä työntekijöiden asema hallinnossa ja päätöksen-
teossa sekä kaupungin poliittisen tavoitteenasettelun ohjaavuus. 

Seudullisen raideyhteistyön jatkovalmistelussa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, että noudatetaan vastuullista työnantajapolitiikkaa. 
Ylikunnallisen raideyhteistyön tarkoitus ei ole tuoda yhteistyön osapuo-
lille säästöjä henkilöstökuluissa. Uusien ja vanhojen työntekijöiden on 
oltava yhdenvertaisessa asemassa. Valmistelun aikana tulee käydä yh-
teiskunnallinen keskustelu eri mallien vaikutuksista seudun asukkaiden 
liikkumisen palvelutasoon, sekä niiden tuomiin hyötyihin ja riskeihin ve-
ronmaksajille.

Lisäksi valmisteluun tulee ottaa riittävä aikaikkuna, jotta seudullisen yh-
teistyön kartoittaminen sekä tarpeenmukaisuus voidaan taata tulevissa 
malleissa

Kannattaja: Samuli Voutila

Vastaehdotus:
Minna Salminen: Tehdään seuraava lisäys "HKL:n johtokunta puoltaa.." 
kappaleen (2) yhteyteen:

Samalla johtokunta toteaa, että ennen asian lopullista päätöksentekoa 
tulee varmistaa seudun kaupunkien poliittisen johdon yhteisymmärrys 
ja yhteinen näkymä mallin hyväksyttävyydestä ja tarkoituksenmukai-
suudesta. Yhtiössä tulee myös varmistaa laajan avoimuuden noudat-
tamisen periaate ja turvata henkilöstön asema. 

Jatkovalmistelussa ja siirtymään valmistauduttaessa on tavoiteltava 
mahdollisimman avointa keskustelua yhtiön vaikutuksista seudun 
asukkaiden liikkumisen palvelutasoon, sekä yhtiön tuomiin hyötyihin ja 
mahdollisiin riskeihin.

Kannattaja: Sini Korpinen
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Palautetaan päätös valmisteluun niin, että johtokunnalle 
tuodaan päätöksenteon tueksi yhtiömallin lisäksi muita seudullisen rai-
deyhteistyön toteuttamisen vaihtoehtoja. 

Eri mallien arvioinnissa on huomioitava miten toteutetaan toiminnan 
avoimuus, turvataan henkilöstön nykytyöehtojen vähimmäistason pysy-
vyys muutostilanteessa mukaan lukien uusien työntekijöiden työehtojen 
yhdenvertaisuus sekä työntekijöiden asema hallinnossa ja päätöksen-
teossa sekä kaupungin poliittisen tavoitteenasettelun ohjaavuus.  

Seudullisen raideyhteistyön jatkovalmistelussa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, että noudatetaan vastuullista työnantajapolitiikkaa. 
Ylikunnallisen raideyhteistyön tarkoitus ei ole tuoda yhteistyön osapuo-
lille säästöjä henkilöstökuluissa. Uusien ja vanhojen työntekijöiden on 
oltava yhdenvertaisessa asemassa. Valmistelun aikana tulee käydä yh-
teiskunnallinen keskustelu eri mallien vaikutuksista seudun asukkaiden 
liikkumisen palvelutasoon, sekä niiden tuomiin hyötyihin ja riskeihin ve-
ronmaksajille.

Lisäksi valmisteluun tulee ottaa riittävä aikaikkuna, jotta seudullisen yh-
teistyön kartoittaminen sekä tarpeenmukaisuus voidaan taata tulevissa 
malleissa

Jaa-äänet: 7
Niklas Kaskeala, Sini Korpinen, Pekka Pirkkala, Minna Salminen, Mirita 
Saxberg, Aino Tuominen, Joona Turtiainen

Ei-äänet: 2
Anu Suoranta, Samuli Voutila

Tyhjä: 0

Poissa: 0

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Tehdään seuraava lisäys "HKL:n johtokunta puoltaa.." 
kappaleen (2) yhteyteen: Samalla johtokunta toteaa, että ennen asian 
lopullista päätöksentekoa tulee varmistaa seudun kaupunkien poliitti-
sen johdon yhteisymmärrys ja yhteinen näkymä mallin hyväksyttävyy-
destä ja tarkoituksenmukaisuudesta. Yhtiössä tulee myös varmistaa 
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laajan avoimuuden noudattamisen periaate ja turvata henkilöstön ase-
ma.  

Jatkovalmistelussa ja siirtymään valmistauduttaessa on tavoiteltava 
mahdollisimman avointa keskustelua yhtiön vaikutuksista seudun 
asukkaiden liikkumisen palvelutasoon, sekä yhtiön tuomiin hyötyihin ja 
mahdollisiin riskeihin.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 8
Niklas Kaskeala, Sini Korpinen, Pekka Pirkkala, Minna Salminen, Mirita 
Saxberg, Aino Tuominen, Joona Turtiainen, Samuli Voutila

Tyhjä: 1
Anu Suoranta

Poissa: 0

19.08.2021 Pöydälle

13.08.2021 Pöydälle

11.08.2021 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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§ 9
Kiinteistö Oy Borgströminmäen ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2021-013644 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edusta-
jaa toimimaan Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki Oy:n 
yhtiökokouksessa siten, että:

 Yhtiön ostamien Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n 
1500 äänivallattoman B-osakkeen kauppahinta 109 493,60 euroa
jaetaan osakkeiden suhteessa niin, että Helsingin kaupungin osuus 
kauppahinnasta on 87 320, 29 euroa ja Kruunuvuorenrannan Palve-
lu Oy:n osuus on 22 173,31 euroa ja

  Yhtiön hallitus valtuutetaan perimään mainittu kauppahinta osak-
keenomistajilta osakkeiden mukaisessa suhteessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 7.12.2021
2 Kauppakirjaluonnos
3 Merkintäsopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Borgstöminmäki 
Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Keskinäinen kiinteistöyhtiö Borgströminmäki Oy:n (y-tunnus 3163079-
3) toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita vuokraso-
pimuksen perusteella Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laaja-
salo) korttelissa 49044 tonttia 2 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa ra-
kennusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Tontilla sijaitsee 
rakennus, jossa on päiväkoti ja alueen asukkaiden harraste- ja kokoon-
tumistiloja.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 9.11.2021 (620 §) vuokrata Keski-
näinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäelle Helsingin kaupungin 49. 
kaupunginosan (Laajasalo) korttelin 49044 tontin 2 (kiinteistötunnus 91-
49-44-2, pinta-ala 2 893 m², osoite Föglönkuja 1) päiväkotia ja harras-
te- ja kokoontumistiloja varten 31.12.2050 saakka, ja että samanaikai-
sesti maanvuokrasopimuksen kanssa allekirjoitetaan tontilla sijaitsevaa 
rakennusta koskeva apporttiomaisuuden luovutuskirja.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
kaupunki myy tontin 49044/2 osalta merkitsemänsä Kruunuvuorenran-
nan jätteen putkikeräys Oy:n 1 500 äänivallatonta B-osaketta Keskinäi-
nen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäelle 109 493,60 euron kauppa-
hintaan liitteenä 2 olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Kauppa tehdään, koska edellä mainitut osakkeet kuuluvat ao. tontin 
49044/2 vuokralaiselle.

Kaupunginhallitus päätti 13.12.2021 lautakunnan ehdotuksen mukai-
sesti myydä Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n 1 500 ääni-
vallatonta B-osaketta Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströmin-
mäelle 109 493,60 euron kauppahintaan liitteenä olleen kauppakirja-
luonnoksen mukaisin ehdoin. Lisäksi kaupunginhallitus oikeutti kau-
punkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelun sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai tämän val-
tuuttaman allekirjoittamaan edellä mainitun kauppakirjan sekä teke-
mään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki on kutsunut 
7.12.2021 koolle ylimääräisen yhtiökokouksen (päivämäärää on sit-
temmin lykätty), jossa hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Kruunuvuo-
renrannan jätteen putkikeräys Oy:ltä ostettavien 1 500 äänivallattoman 
B-osakkeen kauppahinta 109 493,60 euroa jaetaan Keskinäisen kiin-
teistöosakeyhtiön Borgströminmäen osakkeenomistajien kesken osak-
keiden mukaisessa suhteessa siten, että Helsingin kaupungin osuus 
kauppahinnasta on 87 320,29 euroa ja Kruunuvuorenrannan Palvelu 
Oy:n osuus 22 173, 31 euroa ja että hallitus valtuutetaan perimään 
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osakkeenomistajilta mainittu kauppahinta osakkeiden mukaisessa suh-
teessa.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kaupunginhallituksen 
konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhtei-
söissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsitel-
täviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai pe-
riaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 7.12.2021
2 Kauppakirjaluonnos
3 Merkintäsopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Borgstöminmäki 
Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 10
Palmia Oy:n omistusjärjestelyjä koskevan selvityksen käynnistämi-
nen

HEL 2021-013362 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että Palmia Oy:n ja/tai sen 
liiketoiminnan myymisestä käynnistetään selvitys.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa Palmia Oy:n hallitusta ryhty-
mään toimenpiteisiin, jotka tarvitaan myyntiselvityksen onnistuneeksi 
läpiviemiseksi sekä yhtiön tuloksellisen operatiivisen toiminnan varmis-
tamiseksi selvityksen aikana. Tarvittavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi 
avainhenkilöitä koskevat sitouttamisjärjestelyt sekä tarvittavien asian-
tuntija- ja neuvontapalvelujen hankkiminen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palmia Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palmia-konserni

Palmia-konsernin emoyhtiön Palmia Oy:n toimialana on harjoittaa hen-
kilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Yhtiö voi 
toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä 
sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.
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Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiö tuottaa palveluja noin tuhannessa eri kohteessa kuten toimistoti-
loissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, vanhusten palvelu-
taloissa, lounasravintoloissa, juhlatiloissa, yleisötapahtumissa ja liiken-
nevälineissä.

Palmia-konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi Palmia Palvelut Oy ja 
Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy.

Helsingin kaupunki on Palmian merkittävin yksittäinen asiakas. Yhtiön 
kaupungille tuottamat palvelut perustuvat nykyisin käytännössä koko-
naan kaupungin kilpailutuksiin, joihin Palmia on osallistunut muiden 
markkinatoimijoiden kanssa. Palmian yhtiöittämisen yhteydessä liikelai-
tokselta yhtiölle siirtyneiden kaupungin asiakkuutta koskeneiden palve-
lusopimusten kilpailuttamiseen laadittiin siirtymäaikajärjestely, jonka 
perusteella kaupunki on kilpailuttanut vuoden 2021 loppuun mennessä 
lähes kaikki yhtiöltä hankittavat palvelut. Kevään 2022 aikana on tarkoi-
tus kilpailuttaa viimeisetkin liikelaitosaikaisiin sisäisiin sopimuksiin pe-
rustuvat Palmian kaupungille tuottamat palvelut.

Omistajastrategia

Kaupunginhallitus päätti Palmia-konsernin omistajastrategiasta 
12.4.2021, § 257. Omistajastrategian mukaan Palmia-konserni tuottaa 
valtakunnallisesti markkinaehtoisia ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavia 
ruoka-, turvallisuus-, kiinteistö- ja siivouspalveluja. Konserni tuottaa 
merkittävän määrän kaupungin tukipalveluista voitettuihin kilpailutuksiin 
perustuen. Kaupungilla on taloudellinen intressi Palmia-konsernin 
omistamiseen ja konsernin tarkoituksena on tuottaa voittoa.

Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuudella tulee olla kau-
pungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Palmia-konsernin 
osalta näin ei enää ole. Kaupungin omistusintressi on omistajastrate-
gian mukaisesti nykyään vain taloudellinen. Strateginen intressi Pal-
mian omistamiseen on päättynyt yhtiön palvelutuotannon perustuessa 
nykyisin kaupungin avoimiin kilpailutuksiin ja yhtiön rinnastuessa kau-
pungin palvelutarpeiden näkökulmasta muihin markkinatoimijoihin. 

Omistukseen liittyen omistajastrategiassa todetaan, että kaupungin 
omistusta Palmia-konsernista voidaan vähentää taikka siitä tai sen 
osista voidaan kokonaan luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toimin-
nallisesti perusteltua. Konserni puolestaan voi tarvittaessa luopua yh-
destä tai useammasta nykyisestä palveluryhmästä, jos se on kannatta-
vuuden ja kilpailukyvyn kannalta perusteltua. 
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Omistajastrategian mukaan Palmia-konserni kuuluu kaupungin konser-
niohjauksessa pormestarin toimialaan kuten muutkin markkinaehtoises-
ti toimivat tytäryhtiöt.

Myyntiä koskeva selvitys

Omistajastrategian mukaisesti Palmia-konsernin omistaminen perustuu 
taloudelliseen intressiin. Yhtiö ei ole kuitenkaan pystynyt viime vuosina 
täyttämään sille talousarviossa vuosittain asetettuja sijoitetun pääoman 
tuottoon liittyviä tavoitteita, yhtiön tulokset ovat olleet useana vuonna 
tappiollisia, eikä yhtiö ole maksanut kaupungille osinkoja. 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on seurannut Palmia-konsernin 
taloudellisen aseman kehittymistä säännöllisesti ajankohtaiskatsausten 
ja yhteisöraportoinnin kautta. Seurannan yhteydessä Palmian taloudel-
lisen aseman heikkeneminen on ollut ilmeistä erityisesti koronapande-
mian aikana, mutta myös jo ennen sitä. Yhtiön kassavarat ovat korona-
pandemian aikana pienentyneet merkittävästi ja yhtiön taloudelliset 
puskurit ovat kaventuneet olennaisesti. Kassavarojen pienenemiseen 
on vaikuttanut osaltaan myös yhtiön syksyllä 2021 toteuttama Jatsi 
Oy:n liiketoiminnan hankinta.

Yhtiön taloudellisen aseman heikkeneminen ja puskureiden menettä-
minen on johtanut kaupungin omistukseen liittyvien riskien kasvami-
seen. Vaikka kaupunki ei osakeyhtiön omistajana vastaa yhtiön talou-
dellisista velvoitteista, voi tappiollinen liiketoiminta jatkuessaan muo-
dostaa tilanteen, jossa kaupunki joutuu omistajana tekemään ratkaisuja 
yhtiön taloudellisen aseman mahdollisesta vahvistamisesta. 

Valtiontukisääntely vaikuttaa olennaisesti kaupungin toimintamahdolli-
suuksiin, jos Palmian taloudellinen asema heikkenee nykyisestä. Tä-
män johdosta kevään ja kesän 2021 aikana laadittiin KPMG Oy Ab:n 
avustuksella markkinataloustoimijaperiaatteen mukainen tarkastelu sii-
tä, voisiko kaupunki niin halutessaan tehdä Palmiaan valtiontukisäänte-
lyn puitteissa oman pääoman ehtoisen sijoituksen.

Selvityksen mukaan ainakin 3,6 miljoonan euron suuruinen pääomasi-
joitus olisi valtiontukisääntelyn näkökulmasta mahdollinen. Selvitys pe-
rustuu Palmian tuleviin taloudellisiin ennusteisiin, joihin liittyy epävar-
muutta. Lisäksi yhtiö toimii erittäin kilpailluilla markkinoilla, joten sen 
kilpailijoilla saattaa olla intressi kyseenalaistaa kaupungin mahdollinen 
taloudellinen panostus yhtiöön. Näin ollen pääomasijoituksen tekemi-
seen liittyisi riskejä siitä, että sijoitus joko menetettäisiin pidemmällä ai-
kavälillä taloudellisen kehityksen jatkuessa negatiivisena tai että sijoitus 
johtaisi pitkäaikaiseen mahdollista kiellettyä valtiontukea koskevaan 
selvitykseen, kuten aikanaan tapahtui Helsingin Bussiliikenne Oy:n 
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osalta. Lisäksi yhtiön omistajastrategiaan kirjattu puhtaasti taloudellinen 
omistusintressi ei myöskään tue sitä, että kaupunki pääomittaisi yhtiötä.

Yhtiön taloudellisen aseman parantaminen ja liiketoiminnan kannatta-
vuuden kehittäminen edellyttänevät paitsi toiminnan tehostamista myös 
liikevaihdon kasvattamista. Liikevaihdon kasvattamiseen liittyy liiketoi-
minnallisia ja taloudellisia riskejä, joiden johdosta kaupunki ei ole sopi-
vin omistaja yhtiölle nykytilanteessa. Ylipäätään puhtaasti taloudellinen 
omistusintressi on kaupungin tehtävien ja toimialan näkökulmasta pe-
rusteltu syy arvioida kriittisesti omistuksen säilyttämisen perusteita.

Palmia Oy:n omistukseen liittyvän strategisen intressin poistuminen, 
yhtiön taloudellinen tilanne, tuloskehitys ja tulevaisuuden näkymät 
huomioon ottaen kaupungin omistukselle yhtiössä ei ole enää konser-
niohjeessa edellytettyä perustetta. Näin ollen yhtiön ja/tai sen liiketoi-
minnan myymisestä on perusteltua käynnistää selvitys. Selvityksen ta-
voitteena on tuoda päätöksentekoon esitys Palmia Oy:n ja/tai sen liike-
toiminnan myynnistä. Lopullisen päätöksenteon muoto riippuu pitkälti 
siitä, miten kauppa aikanaan tulisi toteutumaan, olisiko se osakekaup-
pa vai liiketoimintakauppa.

Myyntiselvityksen ensimmäisenä vaiheena on tarvittavan asiantuntija-
tuen hankkiminen selvityksen onnistuneen läpiviennin varmistamiseksi. 
Kumppanin valinnan jälkeen seuraavia vaiheita ovat muun muassa pro-
jektin aikataulutus ja suunnittelu, yhtiön ja sen liiketoiminnan arvon-
määritys, tarvittavien myyntimateriaalien kokoaminen ja laatiminen, in-
dikatiivisten tarjousten hankkiminen ja analysointi, konsernia koskevat 
keskeiset tiedot sisältävän ns. data roomin ylläpitäminen, sitovien tar-
jousten hankkiminen, mahdolliseen myyntiin liittyvien neuvottelujen 
käyminen sekä myynnin päätöksentekovaihe. Myyntiselvityksen arvioi-
tu kesto päätöksentekovaiheineen on noin yhdeksästä kahteentoista 
kuukautta. 

Palmia Oy:n hallituksen vastuulla on huolehtia siitä, että yhtiössä var-
mistetaan sekä myyntiselvityksen onnistunut läpivienti että operatiivi-
sen toiminnan tuloksellinen jatkuminen selvityksen aikana. Tähän liittyy 
esimerkiksi sitouttamisjärjestelyjen muodostaminen yhtiön avainhenki-
löille sekä tarvittavien asiantuntija- ja neuvontapalveluiden hankkimi-
nen. 

Sitouttamisjärjestelyihin yms. liittyen mahdollisesti tarvittava kaupungin 
konserniohjeen mukainen ennakkokanta annetaan kansliapäällikön 
päätöksellä myöhemmin erikseen.

Myyntiselvityksen käynnistämistä koskeva päätös on ensivaiheessa sa-
lassa pidettävä kaupungin liikesalaisuuksia sisältävänä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 17 kohdan pe-
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rusteella. Selvityksen käynnistämisestä tiedotetaan kaupungin ja Pal-
mian yhteistyönä laaditun viestintäsuunnitelman mukaisesti siten, että 
yhtiön henkilöstö saa asiasta tiedon ennen kuin asiasta tiedotetaan 
yleisesti kaupungin toimesta. Valtiontukioikeudellisista syistä varsinai-
nen myyntiselvitys ja -prosessi on tämänhetkisen arvion mukaan tar-
peen toteuttaa mahdollisimman avoimesti ja julkisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palmia Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2 ja 3 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 §: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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

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

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Saara Nirkko
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Pakarinen Titta Hiltunen

Ville Jalovaara

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 01.02.2022.


