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§ 28
Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2022

HEL 2022-001242 T 00 01 05

Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa

 toimimaan liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2022 varsinai-
sissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäsenet ja varajäsenet 
sekä yhtiön mahdollisten muiden toimielinten jäsenet ja varajäsenet 
valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti; 

 toimimaan kaupungin tytäryhtiöiden vuoden 2022 varsinaisissa yh-
tiökokouksissa siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille 
päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupungin-
hallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei osa-
kassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai mää-
rätty taikka muuten erikseen päätetty; sekä

 hyväksymään kaupungin puolelta yhtiökokouksessa yhtiön yhtiöjär-
jestysmuutoksen, mikäli yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiö-
järjestyksen muuttamista ja muutos on olennaisilta osin kaupungin 
hyvään hallinto- ja johtamistapaan perustuva. 

B.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

 nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksen jäsenet ja vara-
jäsenet sekä säätiön mahdollisten muiden toimielinten jäsenet ja va-
rajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti; sekä 

 kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä liitteessä 1 mainittujen sää-
tiöiden hallituksissa toimimaan niin, että   

o hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palk-
kiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hy-
väksymien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei säännöis-
sä ole toisin määrätty tai muutoin toisin sovittu, ja

o säätiön säännöt muutetaan soveltuvin osin vastaamaan 
kaupungin hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisia mal-
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lisääntöjä, jos muutokselle on tunnistettu tarve yhdessä 
kaupunginkanslian kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteisöihin nimettävät
2 Hallituspalkkiot ryhmittäin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Nimetyt Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallituksen jäsenten nimeäminen

Konsernijaoston päätettäväksi on valmisteltu keskitetysti nimeämisesi-
tykset kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden sekä 
muiden kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevien yhteisöjen ja 
säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin liittyen liitteen 
1 mukaisesti.   

Kaupunginhallituksen hyväksymissä tytäryhteisökohtaisissa omistajast-
rategioissa on määritelty kullekin yhteisölle hallituksen kollektiiviset 
osaamisvaatimukset. Näiden mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on 
huomioitava kuntalain ja konserniohjeen mukainen yhteisön toimialan 
edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus sekä 
myös mahdolliset yhteisökohtaiset osaamispainotukset.

Nimitysten valmistelussa on enenevässä määrin kiinnitetty huomiota 
edellä olevien vaatimusten täyttymiseen, minkä lisäksi kaupungin tytä-
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ryhteisöihin nimettäviä pyydetään ehdokkuuden yhteydessä täyttämään 
oman osaamisen arviointia koskeva kartoitus- ja suostumuslomake. 
Edelleen hallitusnimitysvalmistelussa tehdään tarpeen mukaan yhteis-
työtä muiden osakkaiden kanssa hallituksen kollektiivisen osaamisen 
varmentamiseksi. Tietyissä markkinaehtoisissa tytäryhteisöissä halli-
tusnimitykset valmistelee erillinen nimitystoimikunta. Nimitystoimikunta 
on Helen Oy:ssä, Helsingin Satama Oy:ssä ja Palmia Oy:ssä. Näitä 
koskevat yhtiökokousten toimiohjepäätökset tuodaan erikseen konser-
nijaoston päätettäväksi.

Hallitusjäsenten palkkiot

Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 hyväksyä tytäryhteisöjen ja -
säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet, joissa viitataan 
myös luottamushenkilöiden taloudellisiin etuuksiin. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi 23.6.2021, § 213 em. taloudellisten etuuksien euromäärien 
muuttamisen, jonka mukaisesti määritetyt tytäryhteisöjen ja -säätiöiden 
hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet ilmenevät liitteestä 2.

Tytäryhteisökohtaisista omistajastrategioista käy ilmi, mihin palkkio-
luokkaan yhteisö kuuluu. 

Kaupungin tytäryhteisöissä ja -säätiöissä noudatetaan kaupunginhalli-
tuksen päättämiä palkkioperusteita hallituksen puheenjohtajan ja jäsen-
ten vuosi-/kokouspalkkioiden osalta, ellei osakassopimuksessa tai yh-
tiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Kaupunginhallituksen 
hyväksymiä palkkioperusteita noudatetaan liitteessä 1 mainituissa yh-
teisöissä ja säätiöissä, ellei niiden kohdalla toisin mainita.

Tilintarkastajien nimeäminen

Hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta nimeää 
ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilin-
tarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta 
lautakunnan puheenjohtajalle. Tilintarkastajille ja/tai tilintarkastusyhtei-
söille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta 
tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen 
perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttä-
vän laskun mukaisesti.

Hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaiset yhtiöjärjestys- ja sääntömuutokset

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto on vahvistanut 
17.6.2019 hyvää hallinto- ja johtamistapaa kaupunkikonsernissa kos-
kevan ohjeen, jota sovelletaan kaupungin tytäryhteisöissä ja säätiöissä. 
Ohjeen vahvistamisen yhteydessä hyväksyttiin myös Helsingin kau-
punkikonsernin päivitetyt malliyhtiöjärjestykset ja -säännöt. Nämä mallit 
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toimivat pohjana kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen yhtiöjärjes-
tyksille ja säätiöiden säännöille siten, että pääsääntöisesti konserniyh-
teisön yhtiöjärjestys ja säätiön säännöt olisivat mallien mukaisia huo-
mioiden kuitenkin kunkin yhteisön ja säätiön erityispiirteistä mahdolli-
sesti johtuvat poikkeukset. Yhteisöissä, jotka eivät ole yksin kaupungin 
omistuksessa, huomioidaan osakkaiden yhdenvertaisuus kaupungin 
mallien mukaisten yhtiöjärjestysmääräysten osalta. Näin yhtiöjärjestyk-
sen muuttamisesta käydään muiden osakkaiden kanssa yhteiseen nä-
kemykseen pyrkivä keskustelu, minkä johdosta syntynyt kompromissi 
tuodaan yhtiön yhtiökokoukselle päätettäväksi.  

Kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön ja säätiön hallituksen vastuulla 
on yhdessä yhteisön tai säätiön toimitusjohtajan ja/tai isännöitsijän 
kanssa huolehtia, että sen yhtiöjärjestys tai säännöt noudattavat hyvän 
hallinto- ja johtamistavan mukaisia malliasiakirjoja, sekä toteuttaa mah-
dollisesti tarvittavat muutokset yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin vuoden 
2022 aikana.

Kaupunginkanslia koordinoi yllä mainittua päivitystyötä sekä avustaa 
yhteisöjä ja säätiöitä yhtiöjärjestysten ja sääntöjen muutostarpeiden 
tunnistamisessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet
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Tiedoksi

Kaupunginkanslia


