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Kokousaika 07.11.2022 17:30 - 19:17

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali/sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana pormestari
Rantanen, Tuomas varapuheenjohtaja
Halla-aho, Jussi
Hiltunen, Titta
Jalovaara, Ville (etänä)
Pajunen, Jenni
Pakarinen, Pia (etänä) esteellinen 114§

poistui 19:10, poissa 114§
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

Muut

Diarra, Fatim (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
poistui 18:55, poissa osa 102§:ää, 
103§ - 114§

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

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Kiesiläinen, Mikko pääekonomisti
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Närö, Jaana Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 

toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 17.31, poistui 18.01, läsnä 
osa 101§:ää

Nykänen, Mika HSL-kuntayhtymän toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 18.02, poistui 18.59, läsnä 
osa 102§:ää
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Pajula, Matias HSL-kuntayhtymän hallituksen pu-
heenjohtaja
asiantuntija
saapui 18.02, poistui 18.59, läsnä 
osa 102§:ää

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen pormestari
100-114 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen pormestari
100 §, 114 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
101-113 §

Pöytäkirjanpitäjä

Antti Peltonen hallintopäällikkö
100-114 §
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§ Asia

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

101 Asia/2 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus

102 Asia/3 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsaus

103 Asia/4 DigiFinland Oy:n hallitusjäsenehdokkaan nimeäminen

104 Asia/5 DigiHelsinki Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

105 Asia/6 Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokous

106 Asia/7 StartUp Maria Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2022

107 Asia/8 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyhty-
mäkokous

108 Asia/9 Maakuntien tilakeskus Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

109 Asia/10 Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön edustajiston jäsenten nimeämi-
nen

110 Asia/11 Suomen taideakatemian säätiön hallituksen jäsenen nimeäminen

111 Asia/12 Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin hallituksen jäsenen ni-
meäminen

112 Asia/13 Teatterimuseon säätiön edustajiston jäsenten nimeäminen

113 Asia/14 PKS-yhteisöraportti 2/2022

114 Asia/15 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k, JulkL (621/1999) 
24.1 § 20 k)
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§ 100
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 Jenni Paju-
sen ja Tuomas Rantasen sekä varatarkastajiksi Titta Hiltusen ja Ville 
Jalovaaran.

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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§ 101
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2022-012660 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm. 

Esteelliset: Tuula Saxholm 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

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 asunnot Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin alu-
eella omistaa, hankkia omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita 
tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia 
asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja 
osuuksien ostamista, myyntiä, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ym-
päristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mu-
kaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä sääs-
tävään energiankäyttöön.
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Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen 
osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan 
tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat ta-
voitteet huomioon ottaen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä on noin 50 000 ARA-vuokra-
asuntoa, joissa asuu yhteensä yli 92 000 asukasta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit

Tavoite 1.

Kiinteistö-omaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta

-Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keskivuok-
ran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 
40 %

-Ylläpitokustannukset (€/m2)

-Investoinnit suhteessa poistoihin

Tavoite 2.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraali-
suussuunnitelman toteuttaminen

-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

Tavoite 3.

Asiakaskeskeisyys

-Säännöllinen asukastyytyväisyyskysely

Tavoite 4.

Riittävä vakavaraisuus

-Omavaraisuusaste vähintään 10 %

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö antaa 
yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston ko-
kouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen jäsen Tuula Sax-
holm.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 102
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsaus

HEL 2022-003579 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.         

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli HSL-kuntayhtymän toimitusjohta-
ja Mika Nykänen ja hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSL:n tehtävänä on suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliiken-
nekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin 
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, vastata toimialu-
eensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, 
hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippu-
järjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matkalippujen tarkastukses-
ta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- 
ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle sääde-
tyistä tehtävistä.

HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkko-
nummi, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vantaa.

Kaupunginvaltuuston 8.12.2021 hyväksymässä vuoden 2022 talousar-
viossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 216,5 milj. euroa ja vuoden 
2021 toteuma oli 214,4 milj. euroa.
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HSL:n toimintakulut olivat tammi-elokuussa huomattavasti arvioitua 
suuremmat. Ennusteen mukaan toimintakulut ylittävät talousarvion tänä 
vuonna 14,6 miljoonalla eurolla. Erityisen voimakasta kustannusten 
nousu on ollut liikenteen operointikustannuksissa, sillä polttoaineiden ja 
sähkön hinta ovat nousseet ennakoimattoman paljon. Bussiliikenteen 
korvausten arvioidaan ylittävän talousarvion 18 miljoonalla eurolla. Met-
roliikenteessä ylitys on 2 miljoonaa euroa ja raitiovaunuliikenteessä mil-
joona euroa. Junaliikenteessä vastaavaa nousua ei ole, sillä junien 
käyttämästä sähköstä on tällä hetkellä voimassa kiinteähintainen sopi-
mus.

Koronapandemian aiheuttamasta matkustajamäärien vähentymisestä 
ei ole vielä toivuttu. HSL ennustaa matkustajamäärien olevan tänä 
vuonna 24 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2019. HSL:n liikennevä-
lineisiin arvioidaan tehtävän tänä vuonna 304 miljoonaa nousua, joka 
on lähellä talousarviossa arvioitua 306:ta miljoonaa. Lipputulot olivat 
tammi-elokuussa 4,2 prosenttia yli talousarvion, 195 miljoonaa euroa. 
HSL ennustaa lipputulojen olevan tänä vuonna 310 miljoonaa euroa, 
joka on 3,9 prosenttia yli talousarvion. Strategiassa tavoitteena kuntao-
suuksille on 50-55 prosenttia HSL:n toimintatuloista. HSL arvioi, että 
kuntaosuuksilla katetaan kustannuksista tänä vuonna 56,8 prosenttia, 
kun valtion koronatukia ei oteta huomioon.

HSL arvioi valtiontuen määräksi tänä vuonna 65,8 miljoonaa euroa. 
Kun tuet huomioidaan, tämän vuoden tuloksen ennustetaan olevan 
56,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämäisellä tuloksella katetaan 
akuutissa koronatilanteessa nostetun talousarviolainan lyhennyksiä ja 
varaudutaan kustannusten nousuun tulevina vuosina. Tukien avulla 
HSL myös voineet pitää joukkoliikenteen palvelutason hyvänä, eikä sii-
hen ole tarvinnut kohdistaa rajuja leikkauksia.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa kuntayhtymälle 
asetettiin seuraavat tavoitteet vuodelle 2022:

1. Jäsenkuntien talouden tasapainotustarpeiden huomioon ottaminen 
kuntayhtymän taloudenpidossa ja -suunnittelussa niin, että kuntayhty-
mät tekevät omat konkreettiset ja mitattavissa olevat toimenpiteensä 
talouden tasapainottamiseksi
2. Strategisten tavoitteiden seurantaa tehostettava ja vaadittavat kor-
jaustoimet toteutettava riittävän ajoissa 
3. PKS-yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista 
sekä merkittävien hankkeiden toteutumisesta raportoitava jäsenkunnille 
vuosittain PKS-raportoinnin yhteydessä
4. Läpinäkyvä tuottavuusmäärittely ja -laskenta tuottavuuden kehityk-
sen seuraamiseksi
5. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden pitkän aikavälin kasvua edis-
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tetään koko HSL:n alueella
6. Toiminnassa huomioidaan koko liikennejärjestelmän toimivuus
7. Joukkoliikennettä täydentäviä liikkumispalveluja kehitetään yhteis-
työssä palveluja tuottavien yritysten kanssa

Omistajaohjaustavoitteet ovat olleet mukana kaupungin HSL:n toimin-
ta- ja taloussuunnitelmasta annetun lausunnon käsittelyssä.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Mika Nykänen 
antaa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen kon-
sernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös kuntayhtymän 
hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 04.04.2022 § 36

HEL 2022-003579 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.         

Käsittely

04.04.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana olivat Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän (HSL) toimitusjohtaja Mika Nykänen ja hallituksen pu-
heenjohtaja Matias Pajula. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi
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§ 103
DigiFinland Oy:n hallitusjäsenehdokkaan nimeäminen

HEL 2022-011418 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä jäsenehdokkaaksi 
DigiFinland Oy:n hallitukseen toimialajohtaja Juha Jolkkosen valtiova-
rainministeriön liitteenä olevan kirjeen mukaisesti sekä Helsingin kau-
pungin ja HUS-yhtymän yhteisen valintaryhmän puitteissa. 

Lisäksi, edellyttäen, ettei valtio ennen hyvinvointialueille ja Helsingin 
kaupungille suunnatun osakeannin toteuttamista ja näin yhtiön ainoana 
osakkeenomistajana ole tehnyt päätöstä DigiFinland Oy:n uuden halli-
tuksen nimittämisestä noudattaen osakassopimuksen määräysten mu-
kaista asettamismenettelyä, konsernijaosto tekee yhtiön hallituksen ni-
mittämistä koskien osaltaan yhtiökokousta pitämättä osakkeenomista-
jien yksimielisen päätöksen, jossa hyväksytään osakassopimuksen 
mukaisesti muodostettujen osakkaiden ehdokkaiden nimittäminen yh-
tiön hallitukseen, ja kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita Hel-
singin kaupungin osalta kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja al-
lekirjoittamaan osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtiovarainministeriön kirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtiovarainministeriö Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

DigiFinland Oy

DigiFinland Oy (”DigiFinland”) on tällä hetkellä valtion kokonaan omis-
tama erityistehtäväyhtiö, joka kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia 
palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toi-
mialojen tarpeisiin ja tukee toimialariippumattomasti tiedon yhteensopi-
vuutta ja tiedolla johtamista. DigiFinland tuottaa tällä hetkellä muun 
ohella Omaolo ja Päivystysapu 116117 -palveluita, jotka ovat kansalli-
sesti merkittäviä asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. 
DigiFinlandilla valmistuu vuoden 2022 aikana uusia palveluja vaiheiste-
tusti tuotantoon. 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa 
osakkeenomistajille, ja se toimii osakkeenomistajiensa julkisista han-
kinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukai-
sena sidosyksikkönä.

Kaupunginhallitus hyväksyi 26.6.2022, § 509 kaupungin puolelta Digi-
Finlandin osakkeiden vastikkeettoman merkinnän. Yhtiön osakassopi-
mus hyväksyttiin konsernijaostossa 20.6.2022, § 68.

DigiFinlandin hallituksen nimittäminen

Valtioneuvosto on 1.9.2022 oikeuttanut valtiovarainministeriön hyväk-
symään DigiFinland Oy:n omistusjärjestelyn, jossa valtio luopuu vastik-
keetta enemmistöomistuksestaan. Tämä on käynnistänyt hyvinvointi-
alueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän yhteisen DigiFinlandin 
omistusjärjestelyn toimeenpanon, johon kuuluu mm. osakkeiden mer-
kintä, osakassopimuksen allekirjoittaminen sekä hallituksen nimittämi-
nen osakassopimuksen mukaisesti. 

Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) 
varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen valittavat jäsenet nimitetään si-
ten, että

 valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä, 

 hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki saavat nimit-
tää osakassopimuksen liitteessä 2 tarkemmin kuvatulla tavalla yh-
teensä kuusi (6) jäsentä, ja

 yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan esityksestä yhden (1) jä-
senen. 
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Osakassopimuksen liitteen 2 mukaan HUS-yhtymä ja Helsingin kau-
punki nimittävät yhdessä yhden (1) jäsenen hallitukseen.

Valtiolla on oikeus nimittää hallituksen puheenjohtaja sopimuksen voi-
maantuloa seuraavana kolmena (3) vuotena. Tämän jälkeen yhtiöko-
kous nimittää hallituksen puheenjohtajan nimitysvaliokunnan esitykses-
tä. Hallitukselle voidaan valita varapuheenjohtaja, jos nimitysvaliokunta 
esittää yhtiökokoukselle varapuheenjohtajan valintaa. Tällöin yhtiöko-
kous nimittää mahdollisen varapuheenjohtajan nimitysvaliokunnan esi-
tyksestä.

Valtiovarainministeriö on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt hyvin-
vointialueita, Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää valmistelemaan yh-
dessä jäsenehdokkaat hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan osakasso-
pimuksen periaatteiden mukaisesti. 

Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä muodostavat osakassopimuksen 
mukaisesti yhden hallitusvalintaryhmän, ja kaupunki on yhteistyössä 
HUS-yhtymän kanssa sopinut tämän valintaryhmän mukaisesta ehdo-
kasasettelusta. Ehdotuksena hallitukseen nimettäväksi jäseneksi on 
toimialajohtaja Juha Jolkkonen. 

DigiFinlandin toiminta liittyy erityisesti sosiaali- ja terveystoimialaan. 
Juha Jolkkosella on laaja osaaminen ja kokemus toimialasta sekä toi-
mialan vaatimista digitaalisista kehitystarpeista. Hänellä on myös mo-
nipuolinen kokemus erilaisista hallitustehtävistä, muun muassa Oy 
Apotti Ab:n hallituksen puheenjohtajana.

Nimitysvaliokuntaa koskevan yhden jäsenen nimityksen osalta Helsin-
gin kaupunki kuuluu samaan valintaryhmään Etelä-Karjalan hyvinvoin-
tialueen, HUS-yhtymän, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen, Keski-
Uudenmaan hyvinvointialueen, Kymenlaakson hyvinvointialueen, Län-
si-Uudenmaan hyvinvointialueen, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa. Kaupunginkanslian ja 
sosiaali- ja terveystoimialan yhteisvalmistelussa on arvioitu, että Hel-
singillä ei ole tässä tarvetta tehdä omaa ehdotusta nimitysvaliokunnan 
jäseneksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtiovarainministeriön kirje
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtiovarainministeriö Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Nimetty
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§ 104
DigiHelsinki Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2022-011937 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa DigiHelsinki Oy:n tulevassa ylimääräisessä yhtiöko-
kouksessa hyväksymään esityslistan mukaiset asiat koskien maksuton-
ta osakeantia, hallituksen osakeantivaltuutusta ja apporttisopimuksen 
hyväksymistä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu,  ylimääräinen yhtiökokous 10.11.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
DigiHelsinki Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

DigiHelsinki Oy

Kaupunginvaltuusto hyväksyi digitaalisen perustan nettobudjetoidun 
toiminnan yhtiöittämisen 1.6.2022. DigiHelsinki Oy:n toimialana on 
osana Helsingin kaupunkikonsernia tuottaa, kehittää ja myydä Helsin-
gin kaupunkikonsernille sen tarvitsemia digitaalisia palveluita. Helsingin 
kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.
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Yhtiö toteuttaa toiminnassaan yleisen edun mukaisia tarpeita ja toimii 
hankintalainsäädännössä tarkoitettuna hankintayksikkönä sekä Helsin-
gin kaupungin sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.

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

Ylimääräinen yhtiökokous

DigiHelsinki Oy on kutsunut 10.11.2022 koolle ylimääräisen yhtiöko-
kouksen päättämään maksuttomasta osakeannista, hallituksen osa-
keantivaltuutuksesta ja apporttisopimuksen hyväksymisestä.

Käsiteltävät asiat perustuvat kaupunginvaltuuston 1.6.2022 tekemän 
yhtiöittämispäätöksen täytäntöönpanoon.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni-
jaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja 
säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin 
asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaat-
teellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu,  ylimääräinen yhtiökokous 10.11.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
DigiHelsinki Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi
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Oikeuspalvelut
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§ 105
Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokous

HEL 2022-004790 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Helsingin Uusyri-
tyskeskus ry:n syyskokouksessa 25.11.2022 hyväksymään käsiteltävät 
asiat hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin kokousedustajaa 
ehdottamaan, että yhdistyksen hallitukseen nimetään seuraavat henki-
löt

-  Seppo Koskinen (PS.)

- Annica Moore (Vihr.).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Uusyrityskeskus ry. Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Helsingin kaupunki on 3.6.1992 perustetun Helsingin Uusyrityskeskus 
ry:n perustajajäsen. 

Helsingin Uusyrityskeskus ry. (HUK) kuuluu 31:n itsenäisen uusyritys-
keskuksen verkostoon. Uusyrityskeskusten yhteistoimintajärjestönä 
toimii Suomen Uusyrityskeskukset ry, joka on tuonut toimintamallin 
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vuonna 1988 Suomeen ja on ollut perustamassa kaikkia 31 uusyritys-
keskusta.

HUK:n tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän kehittymisen yleisiä 
edellytyksiä sekä erityisesti edistää uuden, kannattavan ja elinkelpoi-
sen yritystoiminnan ja pysyvien työpaikkojen syntymistä Helsingin seu-
dulle. Yhdistyksen jäsenet ovat Helsingin kaupungin lisäksi helsinkiläi-
siä yrityksiä ja elinkeinoelämän järjestöjä.

Päättyvällä toimikaudella Helsingin kaupungin nimeäminä hallituksen 
jäseninä ovat toimineet: Seppo Koskinen (PS.) ja Annica Moore (Vihr.). 

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja se-
kä vähintään 8 ja enintään 16 syyskokoukseen valitsemaa muuta jä-
sentä. Helsingin kaupungilla ei ole yhdistyksen sääntöihin perustuvaa 
oikeutta nimetä henkilöitä yhdistyksen hallitukseen, vaan nimeämiset 
ovat perustuneet aiempaan käytäntöön.

Elinkeinojohtajan päätöksen mukaisesti (29.6.2018 § 68) Helsingin 
kaupunki ja Helsingin Uusyrityskeskus ry. solmivat sopimuksen, jonka 
tavoitteena on kehittää kaupungin ja HUK:n yhteistyötä mahdollistaen 
uusien yritysten perustamisneuvonnan järjestämisen tehokkaalla taval-
la. Sopimuksessa on otettu huomioon myös valtiontukea koskevat 
säännökset sekä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
annettu laki (1397/2016).

Sopijapuolet perustavat ohjausryhmän sopimuksen toteuttamista ja so-
pijapuolten välisen yhteistyön koordinointia varten. Molemmat sopija-
puolet nimeävät ohjausryhmään kaksi jäsentä. 

Edellä mainitun johdosta on tarkoituksenmukaista, ettei yhdistyksen 
hallitukseen ehdoteta nimitettäväksi viranhaltijaedustusta luottamus-
henkilötaustaisten henkilöiden ohella.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Helsingin Uusyrityskeskus ry. Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
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§ 106
StartUp Maria Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2022

HEL 2022-004786 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa toimimaan StartUp Maria Oy:n ylimääräisessä yhtiö-
kokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi valitaan kaupungin nimeämisoikeuden nojalla toimitus-
johtaja Clarisse Berggårdh sekä osakkeenomistajien yhteisen osakas-
sopimuksen mukaisen valmistelun perusteella Antti Tuomela ja Jyri 
Linden.

Lisäksi konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hy-
väksymään Jarmo Hyökyvaaran valinnan hallituksen puheenjohtajaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Startup Maria Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

StartUp Maria Oy

Startup Maria Oy on vuonna 2016 perustettu voittoa tavoittelematon 
osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on luoda edellytyksiä uudelle kasvuyrit-
täjyydelle, tukea kasvuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Yhtiö li-
säksi kehittää ja ylläpitää kasvuyrityskeskittymiä sekä niiden tilaratkai-
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suja ja palvelukonsepteja, tukee tiloissa toimivia yritysyhteisöjä, tarjoaa
yritysneuvontaa ja palveluita sekä toteuttaa tapahtumia.

Yhtiö vuokraa Helsingin kaupungilta vanhan Marian sairaalan päära-
kennuksen (15+2) lisäksi rakennukset 3, 4, 5 ja 14.

Yhtiön osakkeenomistajina ovat Helsingin kaupunki (24 %), Startup-
säätiö sr (38 %) ja Helsingin Uusyrityskeskus ry (HUK ry) (38 %). Yhtiö 
on kaupungin osakkuusyhteisö.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huo-
lehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jä-
sentä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallituksen jä-
senten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaa-
lia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituk-
sen nykyinen toimikausi päättyy keväällä 2024.

Osakassopimuksen 6.6.2022 mukaan hallitukseen valitaan lähtökohtai-
sesti kuusi (6) jäsentä niin, että kukin osakassopimuksen osapuoli ni-
meää yhden (1) jäsenen. Lisäksi osapuolet nimittävät yhteistyössä 
enintään kolme (3) jäsentä hallitukselle määritetyt kollektiiviset osaa-
mis- ja kokemusvaatimukset huomioiden sekä lisäksi yhdessä tekevät 
ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen puheenjohtajasta. Osapuolet 
tekevät em. yhteistyötä Helsingin kaupungin elinkeinojohtajan tai muun 
kaupungin erikseen nimeämän henkilön aloitteesta ja johtamana niin, 
että tieto ehdotettavista henkilöistä (ml. puheenjohtaja) voidaan viestiä 
osapuolille viimeistään valintavuoden helmikuun loppuun mennessä. 
Osakkaiden yhteistyön piiriin kuuluu myös yhtiön hallituksen kollektiivis-
ten osaamis- ja kokemusvaatimusten määrittäminen hyvissä ajoin en-
nen hallitusjäsenten nimeämistä. 

Osakassopimuksen mukaisessa yhteistyössä yhtiön hallituksen kollek-
tiivisiksi osaamis- ja kokemusvaatimuksiksi on tunnistettu: 

- kiinteistöala 
- palveluliiketoiminta 
- laajat kv-verkostot 

Helsingin kaupungilla on osakassopimuksen perusteella oikeus nimetä 
hallitukseen yksi jäsen, mikä toteutettiin varsinaisessa yhtiökokoukses-
sa 2022. Kaupungin ja yhtiön edun kannalta arvioitiin tarkoituksenmu-
kaiseksi, että hallituksen puheenjohtaja Santtu von Bruun jatkaa tehtä-
vässä kaupungin mandaatilla siihen saakka, kunnes päivitetyn osakas-
sopimuksen mukaiset hallitusnimitykset tehdään, vaikka hän siirtyi pois 
kaupungin palveluksesta ennen yhtiökokousta.
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Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita 
Helsinki Partners Oy:n toimitusjohtaja Clarisse Berggårdh hänen tehtä-
vänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Yhtiön omistajat ovat osakassopimuksen mukaisesti valmistelleet yh-
teisesti kolmen henkilön nimeämistä yhtiön hallitukseen sekä hallituk-
sen puheenjohtajan valintaa. Yhteisen valmistelun perusteella hallituk-
seen esitetään nimettäväksi seuraavat henkilöt heidän kollektiivinen 
osaamisensa ja aikaisempi työkokemus huomioiden:

- Antti Tuomela, CEO & Co-founder, Spacent Oy
- Jyri Linden, Co-founder, Nordic Business Forum Oy
- Mirkku Kullberg, CEO, Glasshouse Helsinki Oy

Osakassopimuksen mukaisen yhtiön omistajien yhteisen valmistelun 
perusteella hallituksen puheenjohtajaksi esitetään valittavan yrittäjä 
Jarmo Hyökyvaara. Hyökyvaara on tällä hetkellä yhtiön hallituksen jä-
sen.

Lopuksi

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Startup Maria Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Nimettävä
Kaupunginkanslia
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§ 107
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyh-
tymäkokous

HEL 2022-006092 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oi-
keuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyhtymäkokouksessa 
18.11.2022.

Samalla konsernijaosto kehottaa yhtymäkokousedustajaa:

Kannattamaan hallituksen ehdotusta

a) hyväksyä hallintosääntö liitteen 3. mukaisesti. Hallintosääntö tulee 
voimaan 1.1.2023.

b) korottaa kuntayhtymän talousarviovuotta 2022 koskevan sidotun in-
vestointimäärärahan vesihuollon osalta 198 000 000 eurosta 204 000 
000 euroon ja sidotun toimintamenomäärärahan korottamista vesihuol-
lon osalta 119 833 000 eurosta 135 000 000 euroon.

c) merkitä tiedoksi liitteen mukaisen hallituksen lausunnon tarkastus-
lautakunnan vuotta 2021 koskevan arviointikertomuksen johdosta.

d) hyväksyä:
- strategian toiminta-ajatuksen, arvot ja vision vuoteen 2030 sekä stra-
tegiset painopisteet, päämäärät ja niiden tavoitteet vuoteen 2030,
- päämäärien mittarit, niiden tavoitetasot vuodelle 2025 ja vuodelle 
2030, sekä päämääriä toteuttavien ohjelmien aihiot. 

e) hyväksyä HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025 
liitteen mukaisena,

- valtuuttaa hallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 
2023 talousarvion puitteissa enintään 160 000 000 euroa, 

- päättää talousarviovuoden sitovat määrärahat seuraavasti; 

vesihuollon toimintamenot 124 380 000 euroa
vesihuollon investointimenot (netto) 177 000 000 euroa jätehuollon toi-
mintamenot 87 400 000 euroa
jätehuollon investointimenot (netto) 24 270 000 euroa. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2022 23 (54)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/8
07.11.2022

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

f) hyväksyä vesihuollon investointiohjelman 2023–2032.

g) hyväksyä jätehuollon investointistrategian 2030.  

h) hyväksyä jätehuollon investointiohjelman 2023–2032.

i) merkitä julkaistun uuden sidonnaisuusilmoituksen tiedoksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Esityslista
2 Ääniluettelo
3 Hallintosääntö 1.1.2023
4 Hallintosäännön muutokset ja selitteet (valmisteluasiakirja) (1)
5 Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen HSYn vuoden 

2021 toiminnasta ja taloudesta
6 Vesihuollon ja jätehuollon talousmallit 2023-2032
7 Yhdessä kestävään huomiseen - Strategia vuoteen 2030
8 Vesihuollon investointistrategia 2030
9 Vesihuollon investointiohjelma 2023-2032 (1)
10 Kokouskutsu, kokous 18.11.2022, liite 10, Liite 1  Jätehuollon investoin-

tiohjelma 2023-2032
11 Jätehuollon investointistrategia 2030
12 Jätehuollon investointiohjelma 2023-2032

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSY:n yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
HSY:ssä pidetään kevätkokous, jossa käsitellään mm. tilinpäätös, ja 
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syyskokous, jossa päätetään talousarviosta ja toiminta- ja taloussuun-
nitelmasta. 

Syysyhtymäkokouksen kutsu, ääniluettelo ja esityslista liitteineen ovat 
liitteinä 1–12.

Hallintosääntö

Kuntayhtymän hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset hal-
linnon ja toiminnan järjestämiseen sekä päätöksenteko- ja hallintome-
nettelyyn liittyvistä asioista kuntalain 90 §:n mukaisesti.

HSY:n nykyinen hallintosääntö tuli voimaan 1.9.2017. Hallintosääntö-
muutosten tavoitteena on päivittää hallintosääntö vastaamaan parem-
min Kuntaliiton hallintosääntömallin tekstejä ja kuntalain muutoksia, 
korjata tekniset virheet ja puutteet, selkeyttää hallituksen ja toimitusjoh-
tajan toimivaltaa sekä tuoda joustavuutta toiminnan sisäiseen järjestä-
miseen. 

Hallintosäännön päivittämisellä ei tehdä muutoksia olemassa olevaan 
organisaatioon. HSY:n toimialoja ovat vesihuolto ja jätehuolto, joiden 
tehtävät on kirjattu hallintosääntöön. Tulosalueina toimii edelleen tuki-
palvelujen sekä seutu- ja ympäristötiedon tulosalueet. Päivitetyssä hal-
lintosäännössä tulosalueita ei ole määritelty tarkemmin ja hallitus voi 
myöhemmin määritellä tulosalueet uudelleen. Toimintaorganisaation 
tarkemmasta rakenteesta ja toiminnasta päättäisi toimitusjohtaja.

Perussopimuksen mukaan yhtymäkokous hyväksyy hallintosäännön. 
Hallintosääntöluonnos on ollut kommentoitavana mm. Helsingin, Es-
poon ja Vantaan konserniohjauksessa.

HSY:n tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 6.9.2022 esit-
tää hallitukselle, että hallintosäännön ulkoista valvontaa koskevat mää-
räykset vahvistetaan liitteen 3 mukaisina.

Esitetyt muutokset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteestä 4. 

Srategia 2030

Strategia 2030 pohjaa neljälle arvolle: Palveluhenkisesti, avoimesti, 
vastuullisesti ja yhteistyössä. HSY:n strategialuonnoksen 2030 neljä 
painopistettä sekä niitä toteuttavat yhteensä kymmenen strategista 
päämäärää ovat: 

- Ympäristövastuu: 

hiilineutraali pääkaupunkiseutu, kiertotalouden keskiössä ja puhdas 
Itämeri 
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- Työn murros: 

pito- ja vetovoimainen työnantaja sekä osaava ja kehittyvä henkilöstö 

- Kestävä talous: 

tehokasta ja taloudellista toimintaa ja tasapainoinen talous 

- Asukaskokemus: 

vastuulliset ja kehittyvät palvelut, turvattu juomavesi ja toimintaa lä-
hiympäristöstä huolehtien 

Strategisille päämäärille on asetettu seuraavat tavoitteet vuoteen 2030:

- Hiilineutraali vesi- ja jätehuolto sekä ilmastonkestävä pääkaupunki-
seutu. 

- Vahvistamme alueen kiertotalouden toteutumista. 

- Vähennämme alueen vesistöjen kuormitusta. 

- Mahdollistamme hyvän työntekijäkokemuksen. 

- Mielekkäät tehtävät, muutoskyvykkyys ja yhteistyö ovat tekemisemme 
perustana. 

- Palvelumme tuotetaan kestävästi ja nykyistä tehokkaammin. 

- Investointimme kyetään rahoittamaan vesi- ja jätemaksuilla. 

- Palvelutoimintamme on sujuvaa ja saavutettavaa. 

- Toimintavarmuutemme on erinomaisella tasolla. 

- Edistämme luonnon monimuotoisuutta, lähiympäristön hyvää tilaa ja 
ympäristöterveyttä. 

Toiminta- ja taloussuunnitelma

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden 
loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio. Sa-
massa yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi 
tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Taloussuunnitelman en-
simmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toimin-
nalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että edelly-
tykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan. 
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Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa tuottavuustavoitteena on ol-
lut keskimääräinen 1,5 %:n vuotuinen tuottavuuden paraneminen. 

Myyntituottojen budjetoinnissa on huomioitu toimintavolyymien ja toi-
minnan muutokset sekä vesihuollon ja jätehuollon alustavat taksamuu-
tokset. 

Yleisenä kustannustason muutoksena talousarviovuodelle 2023 on 
käytetty 4 %:ia, ellei tarkempaa ennustetta ole ollut käytettävissä. 
Suunnitelmavuosille 2024 ja 2025 on puolestaan käytetty kustannusta-
son muutoksena 2 % ellei tarkempaa arviota ole ollut käytettävissä.

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen 
toukokuussa 2022 hyväksymään 10 vuoden investointiohjelmaan. TTS 
2023-2025 investointeihin on esitetty tehtäväksi vuosittaisia tarkennuk-
sia johtuen urakoiden siirtymisestä sekä varautumisesta urakka- ja ka-
lustohankintojen hinnannousuun. Lisäksi investointeihin esitetään teh-
täväksi vähäisiä hankemuutoksia.

Tavoitteet

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2023–2025 tavoiteasetanta ja 
budjetointi perustuvat HSY:n hallituksen esittämään strategiaan 2030, 
josta yhtymäkokous päättää samassa kokouksessa. Tavoiteasetanta ja 
budjetointi perustuvat myös jäsenkuntien omistajaohjauksen tavoittei-
siin.

Toiminta

Energian säästämisen arvioidaan vaikuttavan myös asiakkaiden ve-
denkäyttöön, mistä johtuen laskutettavan vesimäärän volyymiennustet-
ta on arvioitu alaspäin vuodelle 2023 alustavaan TTS:ään verrattuna. 
Vuonna 2023 tuotetun veden määrän arvioidaan olevan 97,2 miljoonaa 
m3 ja laskutettavan vedenmyynnin 75,3 miljoonaa m3 (ennuste 2022 
75,2 miljoonaa m3). Viikinmäen ja Blominmäen jätevedenpuhdistamoil-
la käsiteltävän jäteveden määrän arvioidaan olevan yhteensä 154,8 
miljoonaa m3 vuonna 2023. 

Vuonna 2023 asiakaskiinteistöillä tehdään noin 8,9 miljoonaa jäteastia-
tyhjennystä ja kuljetetaan jätteitä yhteensä noin 386 000 tonnia. Jät-
teen energiakäyttöön Vantaan Energian jätevoimalaan toimitetaan jät-
teitä yhteensä noin 203 000 tonnia. Ämmässuon jätteenkäsittelykes-
kukseen vastaanotetaan jätteitä yhteensä noin 230 000 tonnia. 

Käyttötalous

HSY:n toimintatuotot vuonna 2023 ovat 426,9 miljoonaa, 25,5 miljoo-
naa (6,4 %) enemmän vuoden 2022 ennusteeseen verrattuna. Myynti-
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tuottojen budjetoinnissa on otettu huomioon toimintavolyymien muutok-
set sekä talousmallien mukaiset alustavat hintamuutokset. Toiminta-
menojen kehittymistä on tarkasteltu huolellisesti. Tämän tavoitteellisen 
kustannusten hillinnän lisäksi on kuitenkin asiakasmaksuja korotettava, 
jotta voidaan edetä strategisessa tavoitteessa lisävelanoton vähentä-
miseksi ja talouden tasapainottamiseksi. 

**********

Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet ovat noin prosentti HSY:n toi-
mintatuloista. Kuntaosuuksilla katetaan ne seutu- ja ympäristötiedon 
sekä ilmastoinfon toiminta- ja pääomakulut, joita ei saada katettua pal-
velutuotannon myynnistä ja hankerahoituksista saaduilla tuloilla. Vuon-
na 2023 laskutettavat kuntaosuudet ovat 4,49 miljoonaa euroa, jossa 
kasvua edellisestä vuodesta on 3,3 %. Vuoden 2022 tulosennusteen 
mukainen kumulatiivinen ylijäämä 0,547 miljoonaa on kohdistettu täy-
simääräisesti suunnitelmakaudelle etupainotteisesti kuntaosuuksia vä-
hentäväksi. 

HSY:n toimintamenot vuonna 2023 ovat 213,1 miljoonaa euroa, joka on 
6,6 miljoonaa (3,0 %) vähemmän kuin vuoden 2022 ennusteessa. Toi-
mintamenojen budjetoinnissa on huomioitu toiminnan muutokset ja 
merkittävimmät tiedossa olevat kustannusmuutokset. Vuosille 2023–
2025 on kuluissa huomioitu Suomenojan laitoksen purkukustannuksia 
yhteensä 17 milj. euroa ja vuodelle 2022 tehdään kustannusarvion 17 
milj. euron varaus. Energian hinnan on arvioitu olevan huipussaan ta-
lousarviovuonna, minkä jälkeen hinnat eivät suunnitelmavuosille palau-
tuisi kuitenkaan vuoden 2021 tasolle. Henkilöstökuluihin sisältyy palk-
karatkaisun vaikutukset 2,3 % vuodelle 2023 ja muille vuosille palkka-
ratkaisun mukaisesti.

Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate vuonna 
2023 on 215,9 miljoonaa (50,6 %), kun sen vuonna 2022 ennustetaan 
olevan 183,9 miljoonaa (45,8 %). Ero johtuu suurelta osin vuodelle 
2022 tehdystä varauksesta Suomenojan laitoksen purkuun sekä myyn-
tituottojen arvioidusta kasvusta. Suunnitelmavuonna 2024 toimintakate 
paranee ja on 235,6 miljoonaa (52,9 %) ja vuonna 2025 253,4 miljoo-
naa (54,5 %).

Nettorahoituskulut vuonna 2023 ovat 77,9 miljoonaa. Korkokuluista 
59,8 miljoonaa euroa on jäsenkunnille perustamislainoista maksettavia 
korkoja. Rahoituskuluissa on huomioitu 4,5 miljoonaan euron varaus. 
Varaus pitää sisällään HSY:n tuloverotuksessa verovuosina 2015, 
2016, 2018 ja 2019 liikaa vähennettyjen korkomenojen oikaisusta joh-
tuvan laskennallisen veronkorotuksen ja viivästyskoron. Peruspääoman 
korko, jota jäsenkunnat alkoivat periä vuodesta 2021, on 0,5 % vuonna 
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2022 ja vuosina 2023–2024 1,0 % ja vuonna 2025 1,5 %. Rahoitustuot-
toihin on budjetoitu 1,5 miljoonan euron osinkotuotot Uudenmaan 
Woima Oy:ltä vuodelle 2023 ja vuosille 2024–2025 1,0 miljoonaa eu-
roa. Suunnitelmakaudella nettorahoituskulut kasvavat, ollen vuonna 
2025 78,5 miljoonaa euroa. Toimintakatteen ja rahoituserien jälkeen 
syntyvä vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien meno-
jen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. 
Vuonna 2023 vuosikate on 138,0 miljoonaa, kun investoinnit ja lainojen 
lyhennykset ovat yhteensä 281 miljoonaa euroa. Erityisesti vesihuollon 
investointien rahoittamiseksi suunnitellulla tasolla joudutaan nostamaan 
uutta ulkopuolista lainaa koko suunnitelmakauden ajan yhteensä noin 
425 miljoonaa euroa. 

Tilikauden tulos vuonna 2023 on vuosikatteesta vähennettävien pysy-
vien vastaavien (käyttöomaisuus) poistojen jälkeen 13,9 miljoonaa eu-
roa alijäämäinen, vuonna 2024 9,9 miljoonaa ylijäämäinen ja vuonna 
2025 20,4 miljoonaa ylijäämäinen. Jätehuollon investointivarauksen ai-
empaan purkamiseen liittyvien poistoerokirjausten jälkeen tilikauden 
alijäämä on 13,8 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Investoinnit

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen 
toukokuussa 2022 hyväksymään 10 vuoden investointiohjelmaan, jo-
hon on tehty pieniä tarkennuksia aikataulu- ja laajuusmuutoksista joh-
tuen. Vuonna 2023 investoinnit ovat yhteensä 205,8 miljoonaa euroa, 
josta 177,0 miljoonaa on vesihuollon ja 24,3 miljoonaa jätehuollon in-
vestointeja.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon valmistuminen pudottaa vesihuol-
lon kokonaisinvestointien määrän suunnitelmakauden vuosilla keski-
määrin noin 180 milj. euroon vuodessa. Vesihuollon investointien taso 
säilyy suunnitelmakaudella kuitenkin korkealla tasolla johtuen pääosin 
jäsenkuntien edelleen korkeana säilyvästä infrastruktuuri-investointien 
tasosta. Erityisesti suuret raidehankkeet nostavat näiden investointien 
määrää. Tämä vaikuttaa erityisesti johtosiirtojen ja osin verkostojen sa-
neerausinvestointien kustannuksiin. Suunnitelmakaudella jatkuvat 
Kruunusiltojen ja Kalasataman raitiotiehankkeet ovat tyyppiesimerkkejä 
kauden raidehankkeista. Lisäksi on varauduttu Espoon kaupunkiradan 
aiheuttamiin johtosiirtoihin. Kaavoituksen mukainen alueverkoston laa-
jentuminen säilyy edelleen vakaana korkealla tasollaan. 

Kaupunkilähtöisten investointien säilyessä suurina on HSY:n vesihuolto 
joutunut sopeuttamaan investointeja siirtämällä eteenpäin vesihuolto-
lähtöisiä hankkeita. Tästä huolimatta myös vesihuoltolähtöisten inves-
tointien taso säilyy suhteellisen vakaana. Vedenpuhdistuksen sanee-
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rausinvestoinneissa jatkuvat Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen ka-
pasiteetinnosto ja perusparannus, Pitkäkosken pk 1 rakennussanee-
raus sekä Vanhakaupungin selkeytyshallin vesikaton ja julkisivujen sa-
neeraus. 

Suuria kaupunkilähtöisiä saneerauksia tehdään em. suurten raide-
hankkeiden lisäksi erityisesti Helsingissä, jossa rakennetaan useita ko-
koojakatuja kuten Kasin ratikan katuja, Mäkelänkatua, Mannerheimin-
tietä ja Aleksis Kiven kadun aluetta.

Aluepalvelulähtöiset investoinnit tähtäävät ensisijaisesti vastuullisiin ja 
kehittyviin palveluihin ja niiden parantamiseen. Investoinnit kohdenne-
taan vastaamaan asiakasryhmien pitkän aikavälin tarpeita. Talousar-
viovuonna valmistuvat Kivikon Sortti-aseman uudisrakennus- ja täy-
dennystyöt, joilla parannetaan asiakaspalvelua ja aseman logistiikkaa. 
Sortti-asemille haetaan talousarviovuonna aktiivisesti uusia rakennus-
paikkoja ja jatketaan Sortti-konseptien kehitystyötä.

Talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella investoidaan käsittelypalve-
lulähtöisinä investointeina vaarallisen jätteen kaatopaikan uuden solun 
T2 rakennustöihin ja vanhan solun T1 sulkemisen valmistelutöihin. Jä-
tevoimalan kuonan ohjaaminen maanrakennuskäyttöön edellyttää kent-
täalueita kuonan käsittelyä, suhteuttamista ja varastointia varten. Li-
säksi hankitaan merkittävä määrä jäteastioita lajitteluvelvoitteiden ulot-
tuessa pieniin 1–4:n asunnon kiinteistöihin. 

Rahoitus

Perustamislainat HSY:n jäsenkunnilta ovat yhteensä 1,1 miljardia eu-
roa, jonka lisäksi HSY:llä on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua 
pitkäaikaista lainaa vuoden 2022 lopussa ennusteen mukaan noin 769 
miljoonaa, mikäli vuoden 2022 tulorahoitus ja investoinnit toteutuvat 
vuosiennusteen mukaisesti.

Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja laino-
jen lyhennyksiä, minkä vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina 
joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa yhteensä noin 425 mil-
joonaa euroa riippuen toteutuvasta investointitasosta. Lainoja lyhenne-
tään suunnitelmakaudella yhteensä noin 265 miljoonalla, josta 78 mil-
joonaa euroa on jäsenkuntalainojen lyhennyksiä. Ulkopuolisilta noste-
tun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 
1007 miljoonaa euroa. Lainamäärän jatkuva kasvu aiheuttaa lisäänty-
vää painetta HSY:n taloudelle kasvavien lainakorkojen ja lyhennysten 
myötä. Uudessa strategiassa tasapainoinen talous on yhtenä merkittä-
vänä fokusalueena. Talouden tasapainottaminen edellyttää tuottavuu-
sohjelman lisäksi asiakasmaksujen korotuksia kummallakin toimialalla. 
Lähivuosien suurten investointien takia HSY:n omavaraisuusaste heik-
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kenee suunnitelmakausilla, ollen vuoden 2025 lopussa 26,0 %, kun 
viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 27,7 %. Vuo-
sien 2024 ja 2025 ylijäämäiset tulokset kasvattavat maltillisesti omaa 
pääomaa, mutta vieraan pääoman kasvu suunniteltujen investointien 
rahoittamiseksi tarvittavalla ulkopuolisella lainarahoituksella heikentää 
omavaraisuutta.

Vesihuollon investointistrategia ja investointiohjelma

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat kuvaavat kaupunkien kehittymistä 
ja vesihuollon laajentumisen tarvetta. Vesihuollon investointistrategia 
vastaa siihen, millaisia vaikutuksia toimintaympäristön muutoksilla ja 
kaupungin kasvulla on vesihuoltojärjestelmään ja millä painotuksilla eri 
tarpeisiin varaudutaan. Vesihuollon investoinnit toteutetaan lainsää-
dännön, kansallisen ohjeistuksen ja HSY:n strategialuonnoksen 2030 
tavoitteiden mukaisesti.

Vesihuollon investointistrategian mukainen tavoitetila 2030 on tuottaa 
pääkaupunkiseudun kehitystä vastaavat vesihuoltopalvelut, ylläpitää 
asiakkaiden palvelutaso, pienentää vesistökuormitusta nykyisestä sekä 
sovittaa investoinnit ja tulorahoitus kestävästi yhteen.

Alueen kasvu jatkuu edelleen vahvana. Vesihuollon investointistrate-
gian lähtökohtana on turvata vesihuoltopalvelut yhdyskuntien kasvua 
vastaavasti. Tämä edellyttää merkittäviä investointeja alueverkkoihin, 
siirtoyhteyksiin sekä tuotantolaitoksiin. Kapasiteetin kasvattaminen pa-
rantaa oleellisesti myös toimintavarmuutta. Lisäksi kaupunkirakenteen 
muutokset edellyttävät olemassa olevien johtorakenteiden siirtoja, jotka 
eivät varsinaisesti paranna vesihuollon toimintavarmuutta.

Vesihuoltopalveluiden käyttäjien nykyinen, hyvä palvelutaso säilytetään 
ennallaan. Erityisesti verkostojen ikääntymisestä johtuva korjausvelkaa 
on hallittava tietopohjaisesti. Ikääntyvä verkosto edellyttää saneerau-
sinvestointien tason merkittävää lisäämistä ja toimenpiteiden kohden-
tamista vaikuttavuusperusteisesti. Investointeja kohdennetaan niin, että 
vakavien häiriöiden riski pysyy pienenä. Vedenjakelun toimintavarmuut-
ta parannetaan jatkamalla toisistaan riippumattomia putkiyhteyksien ra-
kentamista alueiden välille.

Investointiohjelman laadinnan pohjana ovat olleet 29.4.2022 lausun-
noille hyväksytyt HSY:n strategia 2030 ja vesihuollon investointistrate-
gia 2030, sekä vuosina 2021–2022 päivitetyt investointien tarpeiden 
kartoitukset. Investointiohjelman laatimisen apuna on käytetty talous-
mallia, jolla on tarkasteltu investointien taloudelliset edellytykset ja vaih-
toehdot tasapainoinen talous päämäärän mukaisesti.
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Investointiohjelman hankkeet on ryhmitelty investointitarpeiden mukai-
siin koreihin. Korirakenne perustuu kaupunkien kehittymiseen liittyviin 
investointeihin (kaupunkilähtöiset investoinnit) sekä vesihuoltojärjes-
telmän kehittämisen ja ylläpitämisen investointeihin (vesihuoltolähtöiset 
investoinnit). 

Kaupunkilähtöiset investoinnit on jaettu kaavoituksen mukaisiin aluein-
vestointeihin, vesihuollon kehittämissuunnitelmien mukaiseen laajen-
tumiseen haja-asutusalueille sekä kaupungin kehittämisen aiheuttamiin 
johtosiirtotarpeisiin. Vesihuoltolähtöiset investoinnit on jaettu vesihuol-
tojärjestelmän (vedenhankinta, vedenpuhdistus, vedenjakelu, viemä-
röinti ja jätevedenpuhdistus) mukaisiin osakokonaisuuksiin sekä edel-
leen uudisinvestointi- ja saneerausinvestointeihin. 

Suunnitelmakauden kokonaisinvestoinnit, joihin rahoituksessa varaudu-
taan, ovat nykyrahassa 1752 M€. Hankkeille osoitettuja varauksia on 
yhteensä noin 1684 M €. Riskivarauksella (68 M€/10 v) varaudutaan 
vielä ennakoimattomiin tarpeisiin ja kustannusnousuihin. Investointitaso 
nousee edelliseen investointiohjelmaan verrattuna (yht. 1559 M€) yk-
sikköhintojen tarkistamisen ja väylähankkeiden edellyttämien johtosiir-
tojen määrän kasvun vuoksi. Investointitasolla pystytään vastaamaan 
strategian tavoitteisiin tasapainoista taloutta tukevalla tavalla siten, että 
ohjelma on mahdollista rahoittaa kohtuullisella maksukehityksellä ja 
supistuvalla lainanotolla.

Jätehuollon investointistrategia ja investointiohjelma

Jätehuollon investointistrategia vastaa EU:n jätesäädösten ja kansalli-
sen jätelainsäädännön vaatimuksia. Kansallista jätelainsääntöä uudis-
tettiin laajasti vuonna 2021. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on te-
hostaa jätteiden etusijajärjestyksen noudattamista ja lisätä materiaalien 
resurssitehokasta käyttöä ja kierrätystä. Jäteasetuksen mukaisesti ta-
voitteena on, että yhdyskuntajätteestä kierrätetään 55 prosenttia vuon-
na 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. 
Myös biojätteen, muovi-, lasi-, metalli-, puu- sekä paperi- ja kartonki-
pakkausjätteiden kierrätystavoitteita on nostettu selvästi nykyisestä.

Jätehuollon investointistrategialla pyritään vastaamaan valtioneuvoston 
24.3.2022 hyväksymän valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteisiin. 
Jätesuunnitelmassa esitetään, millainen kiertotalousyhteiskunnan tulisi 
olla vuonna 2030 sekä mitä valtionhallinnon ja muiden toimijoiden tulisi 
tehdä, jotta tähän päästäisiin. Suunnitelman yli 100 toimenpiteestä suu-
rin osa on valtionhallintoa sitovia, mutta lisäksi tarvitaan toimia koko 
tuotanto, kulutus- ja jätehuoltoketjussa, kansalaisista yrityksiin, että ta-
voitteisiin päästään. 
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Investointiohjelman rakenne perustuu edellisten vuosien tapaan korira-
kenteeseen, jossa investoinnit on jaettu kolmeen pääkokonaisuuteen ja 
14 koriin. Pääkokonaisuudet ovat aluepalvelulähtöiset investoinnit, kä-
sittelypalvelulähtöiset investoinnit ja muut investoinnit. Käsittelypalvelu-
lähtöiset investoinnit jakaantuvat lisäksi kahteen pääkokonaisuuteen, 
jotka ovat ympäristövaikutusten hallinta sekä alueiden ja toimintojen 
kehittäminen.

Kullekin investointikorille on laadittu investointistrategiaan perustuvat 
päämäärä ja palvelutaso sekä suunnitelmakauden toimenpiteet. Ne 
ovat olleet lähtökohtina investointiohjelman muodostamisessa. Pää-
määrä kuvaa pitkän aikavälin tavoitetta, johon pyritään. Palvelutaso ku-
vaa tavoitteita, joita päämäärän saavuttaminen vaatii. Investointiohjel-
man hankkeiden vaikuttavuutta on arvioitu tavoitteiden toteutumisen 
perusteella.

Suunnitelmakauden 2023–2032 kokonaisinvestoinnit ovat 129,7 Me 
(edellinen investointiohjelma 182,1 Me). Investointien suunniteltua ko-
konaistasoa on pienennetty siten merkittävästi edellisen investointioh-
jelman tasosta. Investointien suunnitellut muutokset kohdistuvat lähin-
nä vuosille 2024–2027. Investointiohjelmasta 2023–2032 on poistettu 
mm. täyden mittakaavan lietteen pyrolyysilaitos, tuulivoimala ja poisto-
tekstiilinkäsittelyyn liittyviä investointeja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Esityslista
2 Ääniluettelo
3 Hallintosääntö 1.1.2023
4 Hallintosäännön muutokset ja selitteet (valmisteluasiakirja) (1)
5 Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen HSYn vuoden 

2021 toiminnasta ja taloudesta
6 Vesihuollon ja jätehuollon talousmallit 2023-2032
7 Yhdessä kestävään huomiseen - Strategia vuoteen 2030
8 Vesihuollon investointistrategia 2030
9 Vesihuollon investointiohjelma 2023-2032 (1)
10 Kokouskutsu, kokous 18.11.2022, liite 10, Liite 1  Jätehuollon investoin-

tiohjelma 2023-2032
11 Jätehuollon investointistrategia 2030
12 Jätehuollon investointiohjelma 2023-2032

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.05.2022 § 60

HEL 2022-006092 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupunginkanslian oi-
keuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokouksessa 
30.5.2022.

Samalla konsernijaosto kehottaa yhtymäkokousedustajaa hyväksy-
mään hallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotukset yhtymäkokouk-
selle seuraavasti:

1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus HSY:n 
vuoden 2021 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tie-
doksi ja toimenpiteitä varten hallitukselle,

2. kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvitys toi-
menpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella 
on ryhdytty,

3. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2021,
4. vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätös ja myöntää tilivelvollisille vas-

tuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021,
5. kannattaa hallituksen esitystä tilikauden tuloksen käsittelystä,
6. merkitä tiedoksi vuoden 2021 henkilöstökertomus. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 108
Maakuntien tilakeskus Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

HEL 2022-011837 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä kaupungin sitou-
tumisen Maakuntien tilakeskus Oy:n liitteenä 2 olevaan osakassopi-
mukseen ja kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa 
allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta, sekä tekemään sii-
hen tarvittaessa teknisiä ja/tai vähäisiä muutoksia. 

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus 
hyväksyy Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeiden vastikkeettoman vas-
taanottamisen ja muut siirron täytäntöönpanoa koskevat ehdot täytty-
vät. 

Konsernijaosto päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta he-
ti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
Carl Slätis, Tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 26307

carl.slatis(a)hel.fi
Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31851

pasi.lonnberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Pyyntö osakassopimuksen hyväksymisestä 6.10.2022, liite, luovutuskir-
jan osapuolet

2 Pyyntö osakassopimuksen hyväksymisestä 6.10.2022, liite, osakasso-
pimus

3 Pyyntö, päivitetty liite osakkeiden luovutuskirjaluonnos
4 Pyyntö, päivitetty liite osapuolten listaus ja jako yhteistyöalueisiin
5 Pyyntö, päivitetty luovutuskirjan osapuolet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Pyynnön lähettäjä Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistukseen (sote-
uudistus) liittyen perustetaan valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhal-
linnon osaamiskeskus, jonka käyttäminen on hyvinvointialueiden laki-
sääteinen velvollisuus (laki hyvinvointialueesta 611/2021, 21 §). Osaa-
miskeskus on hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-
yhtymän sekä valtion yhteisesti omistama osakeyhtiö. Osaamiskeskus 
tulee olemaan osakesiirtojen jälkeen hyvinvointialueiden, Helsingin 
kaupungin ja HUS-yhtymän sekä valtion yhteisesti omistama osakeyh-
tiö.

Osaamiskeskuksen tehtävänä on ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä 
tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja sekä antaa vuosittain hy-
vinvointialueille ja valtiolle selvitys hyvinvointialueiden tekemistä toimiti-
loja koskevista investointipäätöksistä ja niiden vaikutuksista hyvinvoin-
tialueiden talouteen. Lisäksi hyvinvointialueet voivat antaa osaamis-
keskukselle muita toimitila- tai kiinteistöhallintoa koskevia tehtäviä.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea koskevan uudistuk-
sen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 
annetun lain (616/2021) 63 §:n mukaisesti valtio huolehtii edellä kuva-
tun osaamiskeskuksen perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä. 
Osaamiskeskuksen hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-
yhtymälle luovutettavat osakkeet luovutetaan vastikkeetta 1.1.2023 
mennessä.

Hyvinvointialueiden, kaupungin ja HUS-yhtymän omistukseen tulevat 
osaamiskeskuksen osakkeet jakautuvat niiden kesken asukasluvun 
mukaisessa suhteessa. Asukaslukuna otetaan huomioon hyvinvointia-
lueisiin kuuluvien kuntien asukasluku 31.12.2021. Helsingin osuus 
osakkeista on tämän perusteella 8 %. HUS-yhtymän omistukseen tulee 
kolmasosa kunkin Uudenmaan hyvinvointialueen ja Helsingin kaupun-
gin omistukseen tulevista osakkeista.
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Osakkeet jakautuvat V- ja H-sarjan osakkeisiin. Eri osakesarjat poik-
keavat toisistaan siten kuin yhtiöjärjestyksessä on määrätty (erilajiset 
osakkeet). V-sarjan osakkeita on yksi ja sen omistaa valtio. Hyvinvoin-
tialueiden, Helsingin ja HUS-yhtymän omistamien H-sarjan osakkeiden 
lukumäärää ei ole rajoitettu. V-sarjan osake antaa valtiolle oikeuden es-
tää yhtiöjärjestyksen muuttamisen ilman valtion suostumusta, vah-
vemman oikeuden päättää osakepääomasta ja vieraan pääoman eh-
toisen rahoituksen enimmäismääristä sekä oikeuden hallituksen jäse-
nen nimeämiseen.

Valtio on osoittanut laissa tarkoitetuksi osaamiskeskustehtävää hoita-
vaksi yhtiöksi vuonna 2017 perustetun Maakuntien tilakeskus Oy:n. Yh-
tiö toimii vuoden 2022 loppuun valtion Senaatti-kiinteistöt-liikelaitoksen 
täysin omistamana tytäryhtiönä. Ennen osakkeiden luovuttamista luo-
vutettava osakekanta tulee siirtymään valtion sisällä valtiovarainminis-
teriölle. Valtio päättää osaltaan osakkeiden luovuttamisesta lopullisesti 
valtioneuvoston päätöksellä joulukuussa 2022. Luovutusta koskien on 
haettu eduskunnan suostumusta valtion vuoden 2023 talousarvioesi-
tyksen yhteydessä (TA-kohta 28.20.88). 

Valtiovarainministeriö on pyytänyt muita osapuolia hyväksymään osak-
keiden siirrot ja osakassopimuksen sekä tekemään esitykset hallitusjä-
seniksi 31.10.2022 mennessä. Pyynnön lähettäjälle on ilmoitettu kau-
pungin käsittelyaikataulusta.

Osakassopimus

Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan yhtiön perustamiseen liitty-
vän osakkeiden vastikkeettoman vastaanottamisen, kaupungille siirtyy 
asukaslukuun perustuen 8 % yhtiön osakkeista. 

Osakkeiden vastaanottamiseen liittyen kaupungin tulee myös hyväksyä 
itseään sitovaksi Maakuntien tilakeskus Oy:n osakassopimus, jossa 
sovitaan yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä, osakeyhtiölakia ja yhtiön yh-
tiöjärjestystä täydentäen muun muassa seuraavista asioista:

 yhtiön toimintaperiaatteista, hallinnosta, päätöksenteosta
 yhtiön osakkeiden omistuksesta ja luovuttamisesta
 rahoituksesta ja varojenjaosta
  sekä osapuolten välisistä suhteista hyvinvointialueiden tasapuoli-

sen kohtelun varmistamiseksi  

Yhtiön hallitus

Yhtiön jäsenet valitaan yhtiökokouksessa. Osakassopimuksen mukaan 
valtio saa nimetä hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja hyvinvointialueet yh-
teensä kuusi (6) jäsentä. Nimitykset toteutetaan siten, että Etelä-
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Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvat hy-
vinvointialueet saavat nimittää yhdessä hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja 
muihin yhteistyöalueiseen kuuluvat hyvinvointialueet saavat kukin yh-
dessä nimetä hallitukseen yhden (1) jäsenen. 

Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä kuuluvat Etelä-Suomen yhteistyö-
alueeseen. Siihen kuuluvat myös Etelä-Karjalan, Itä-Uudenmaan, Ky-
menlaakson, Länsi-Uudenmaan, Päijät-Hämeen sekä Vantaan ja Kera-
van hyvinvointialueet.

Kunkin yhteistyöalueen hyvinvointialueiden kesken sovitaan yhtiöko-
koukselle esitettävistä henkilöistä. Hallituksen puheenjohtajuus perus-
tuu rotaatioon hyvinvointialueiden, (ml. Helsingin kaupunki ja HUS-
kuntayhtymä) kesken ja varapuheenjohtajan nimeää pysyvästi valtio.

Ottaen huomioon, että yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on lakisää-
teisen käyttövelvoitteen toteuttaminen ja että lähtökohtaisesti vain tä-
hän liittyvät maksuvelvoitteet jakautuvat omistusosuuksien mukaan, 
kaupunki ei ole tunnistanut tarvetta nimetä tässä vaiheessa omaa jäse-
nehdokasta yhteiseen keskusteluun Etelä-Suomen yhteistyöalueen 
kanssa.

Osakassopimuksen muita näkökohtia ja vaikutuksia

Yhtiö on nk. sidosyksikkö, jonka hankinnat ovat osakkaiden kannalta 
nk. in house -hankintoja. Osakkaiden valtaa käytetään yhtiökokoukses-
sa sekä myöhemmin perustettavassa asiakasneuvottelukunnassa. 
Osakkeet on jaettu kahteen sarjaan, joista toisessa valtio omistaa sar-
jan ainoan V- osakkeen ja sen myötä saa veto-oikeuden mm. yhtiöjär-
jestyksen muuttamiseen ja ehtoisen lainanoton hyväksymiseen. Sillä ei 
kuitenkaan ole oikeutta varojen jakamiseen yhtiöstä. Toinen osakesar-
ja, H-osakkeet, jakautuvat hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja 
HUS-kuntayhtymän kesken. 

Osakassopimuksen mukaan hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja 
HUS-yhtymä sekä valtio voivat antaa osaamiskeskukselle lakisääteis-
ten tehtävien lisäksi myös muita toimitila- tai kiinteistöhallintoa koskevia 
tehtäviä. Mikäli sellaisia tarpeita myöhemmin ilmenisi, niiden järjestä-
misestä sovitaan erikseen. 

Samoin, jos yhtiö osakassopimukseen perustuen alkaisi tuottaa hankin-
talainsäädännön puitteissa palveluja myös ulkopuolisille tahoille, palve-
lut tulee tuottaa markkinaehtoisesti ja niiden tulee kattaa kaikki niistä 
aiheutuvat kustannukset. Vastaava koskee myös tuotettaessa palvelui-
ta tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden kautta. Helsingissä ei ole tällai-
sia tytäryhtiöitä eikä ainakaan toistaiseksi ole tunnistettu tarvetta käyt-
tää perustettavaa yhtiötä muuhun kuin sen lakisääteisiin tehtäviin.
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Esityksen muista vaikutuksista esittelijä toteaa kaupunkiympäristön 
toimialalta saatuun selvitykseen perustuen, että yhtiön rahoitus koostuu 
osakkeiden määrään perustuvista käyttömaksuista, joiden Helsingin 8 
% omistusosuuden perusteella arvioidaan olevan vuosittain noin 640 
000 euroa, ja jotka osoitetaan sosiaali- ja terveystoimialan talousar-
viossa.   

Valtakunnallinen sotepe-tilatietojärjestelmä tulee perustumaan Modulo-
ohjelmistoon, minkä lisäksi kaupunkiympäristön toimiala ylläpitää Siilo-
nimistä omaa järjestelmää, jossa ovat kaikki kaupungin omistuksessa 
olevat toimitilat. Saadun selvityksen mukaan järjestelmiä pyritään integ-
roimaan niin, ettei päällekkäistä ylläpitotyötä aiheettomasti synny.

Esityksen valmistelu on tapahtunut yhdessä kaupunginkanslian kon-
serniyksikön ja oikeuspalvelujen sekä sosiaali- ja terveystoimialan ja 
kaupunkiympäristötoimialan kanssa.

Koska osakkeiden siirtojen ja yhtiön perustamisen tulee tapahtua 
1.1.2023 mennessä, esittelijä esittää, että konsernijaosto tarkastaa 
pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
Carl Slätis, Tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 26307

carl.slatis(a)hel.fi
Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31851

pasi.lonnberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Pyyntö osakassopimuksen hyväksymisestä 6.10.2022, liite, luovutuskir-
jan osapuolet

2 Pyyntö osakassopimuksen hyväksymisestä 6.10.2022, liite, osakasso-
pimus

3 Pyyntö, päivitetty liite osakkeiden luovutuskirjaluonnos
4 Pyyntö, päivitetty liite osapuolten listaus ja jako yhteistyöalueisiin
5 Pyyntö, päivitetty luovutuskirjan osapuolet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Pyynnön lähettäjä Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 109
Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön edustajiston jäsenten nimeä-
minen

HEL 2022-011507 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Tiitus Petäjäniemen ja 
Sonja Lautamatin Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön edustajiston jä-
seniksi toimikaudeksi 2023−2027.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Akseli Gallen-Kallelan Museo-
säätiö
Päätöksessä mainitut

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiö on liitteenä olevalla kirjeellä pyytä-
nyt kaupunkia nimeämään kaksi jäsentä säätiön edustajistoon toimi-
kaudeksi 2023−2027.

Säätiön tehtävänä on vaalia Akseli Gallen-Kallelan taideperintöä. Se yl-
läpitää Espoossa sijaitsevaa Gallen-Kallelan Museota ja kerää Gallen-
Kallelan taidetta ja siihen liittyvää aineistoa ja esineistöä. Säätiön sään-
töjen mukaan Helsingin kaupunki nimeää edustajistoon kaksi jäsentä. 
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Petäjäniemi (Vihr.) ja Lautamatti (Kesk.) ovat olleet kaupungin nimeä-
minen jäseninä edustajistossa myös kuluvalla toimikaudella.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Akseli Gallen-Kallelan Museo-
säätiö
Päätöksessä mainitut
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§ 110
Suomen taideakatemian säätiön hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2022-011661 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi amanuenssi Heli Harnin 
Suomen taideakatemian säätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiskau-
deksi 2023−2025.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Suomen taideakatemian säätiön nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Suomen taideakatemian säätiö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen taideakatemian säätiö on liitteenä olevalla kirjeellä pyytänyt 
kaupunkia nimeämään edustajansa säätiön hallitukseen kolmivuotisek-
si toimikaudeksi 2023−2025.

Säätiön tehtävänä on kuvataiteen vaaliminen, tukeminen ja kehittämi-
nen. Se harjoittaa näyttely- ja julkaisutoimintaa, jakaa apurahoja ja pal-
kintoja ja edistää muutoin kuvataiteen harjoittamista ja harrastusta. 
Säätiön sääntöjen mukaan kaupunki nimeää hallitukseen yhden jäse-
nen. Kaupungin taidemuseo HAMin amanuenssi Heli Harni on ollut 
konsernijaoston nimeämänä jäsenenä säätiön hallituksessa myös kulu-
valla toimikaudella.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Suomen taideakatemian säätiön nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Suomen taideakatemian säätiö

Tiedoksi

Päätöksessä mainittu



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2022 45 (54)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/12
07.11.2022

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

§ 111
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin hallituksen jäsenen 
nimeäminen

HEL 2022-012251 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi tilapalvelupäällikkö Matti 
Kuuselan Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin hallituksen jä-
seneksi kuluvan toimikauden loppuun.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin 
Tennispalatsi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto on 7.3.2022 nimennyt taidemuseon johtaja Maija Tan-
ninen-Mattilan Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin hallituksen 
jäseneksi keväällä 2024 päättyväksi toimikaudeksi. Hän on pyytänyt 
eroa hallituksen jäsenen tehtävästä eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Kiinteistöosakeyhtiö on kaupungin kokonaan omistama. Se hallinnoi 
Tennispalatsin kiinteistöä, jossa sijaitsee muun muassa kaupungin tai-
demuseo HAM. Tennispalatsin myynti on valmisteilla kaupunkiympäris-
tön toimialalla ja tulossa valtuuston päätettäväksi. Hallituksen toimikau-
si päättynee kiinteistön myyntiin. Matti Kuusela toimii tilapalvelupäällik-
könä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, ja hänellä on kaupungin toimi-
tiloihin liittyvää osaamista, joka on eduksi kiinteistön myynnin yhtey-
dessä. HAMin on tarkoitus jäädä tiloihin vuokralle.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin 
Tennispalatsi

Tiedoksi

Päätöksessä mainittu
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§ 112
Teatterimuseon säätiön edustajiston jäsenten nimeäminen

HEL 2022-012166 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle… ehdotuksesta.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Juhana Vartiaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Teatterimuseon säätiön nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Lotta Backlundin jäse-
neksi ja Aku Lohimäen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen se-
kä _________________ jäseneksi ja __________________ hänen 
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Teatterimuseon säätiön edustajis-
toon toimikaudeksi 2023−2025.

Esittelijän perustelut

Teatterimuseon säätiö on liitteenä olevalla kirjeellä pyytänyt kaupunkia 
nimeämään säätiön edustajistoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtai-
set varajäsenet. Edustajiston toimikausi on 2023−2025.

Säätiön tarkoituksena on edistää suomalaisen teatterikulttuurin tutki-
musta, opetusta ja tuntemusta sekä tehdä tunnetuksi teatteria, tanssia, 
oopperaa, sirkusta ja esitystaidetta. Säätiö ylläpitää Kaapelitehtaalla si-

HL 51 §:n perusteella korjattu 
tekstistä puuttunut ehdotuksen 
tekijän nimi. AP 22.11.2022
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jaitsevaa Teatterimuseota. Säätiön edustajistoon kuuluu 13 jäsentä, 
joista kaupunki nimeää kaksi, ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
Kuluvalla toimikaudella kaupungin nimeäminä jäseninä ovat olleet Lotta 
Backlund varajäsenenään Aku Lohimäki Kokoomuksesta sekä Mikko 
Lahtiluoma varajäsenenään Marina Huttunen Perussuomalaisista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Teatterimuseon säätiön nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Teatterimuseon säätiö
Päätöksessä mainitut
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§ 113
PKS-yhteisöraportti 2/2022

HEL 2022-007709 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-
yhteisöjen seurantaraportin 2/2022.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

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

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 PKS-yhteisöraportti 2/2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin ra-
portissa luetelluista PKS-yhteisöistä vuoden 2022 toisen kolmanneksen 
osalta. Raportti on laadittu yhteisöittäin niiden toimittamien tietojen pe-
rusteella.

Seurantaraportti on liitteenä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 PKS-yhteisöraportti 2/2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.06.2022 § 76

HEL 2022-007709 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-
yhteisöjen seurantaraportin 1/2022.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi
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§ 114
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k, JulkL (621/1999) 
24.1 § 20 k)
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 100, 101, 102, 112 ja 114 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ja 113 §: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

Antti Peltonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jenni Pajunen Ville Jalovaara

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 16.11.2022.


