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§ 123
Kruunuvuorenrannan putkikeräys Oy:n hallituksen täydentäminen

HEL 2022-010968 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa nimeämään 
kaupunkiympäristön toimialan yksikön päällikkö Kati Kiyancicekin halli-
tukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n toimialana on osana 
Helsingin kaupunkikonsernia omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää 
Kruunuvuorenrannan asunto- ja toimitila-alueella alueellista jätteen 
putkikeräysjärjestelmää sekä tuottaa osakkeenomistajille omakustan-
nusperusteisia jätteen keräyspalveluja. Yhtiö on merkitty kaupparekis-
teriin 11.2.2014. Järjestelmään liittyneiden tonttien määrä Kruunuvuo-
renrannan alueella oli 2021 vuoden lopussa 44 kappaletta ja asukkaita 
järjestelmän piirissä oli arviolta noin 5500.

Yhtiön toiminnassa otetaan huomioon kaupungin arvot ja eettiset peri-
aatteet. Vastuullisuus on keskeinen osa yhtiön toimintaa.

Yhtiön hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huo-
lehtii hallitus, johon kuuluu viisi varsinaista jäsentä. Helsingin kaupunki 
nimittää yhtiön hallituksen jäsenet.
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Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi 
päättyy vaalia tai valintaa tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yh-
tiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallitus on 22.3.2022 konsernijaoston päätöksellä nimetty kah-
den vuoden pituiseksi toimikaudeksi 2022-2024. Yhtiökokous on pidetty 
31.5.2022. 

Hallituksen jäsenen valinta

Yhtiön hallituksen jäsen Ulla Loukkaanhuhta on 14.9.2022 ilmoittanut 
eroavansa hallituksesta 30.9.2022 lukien. Yhtiön hallitukseen on tarkoi-
tuksenmukaista nimetä mahdollisimman pian uusi jäsen hänen tilal-
leen.

Yhtiötä koskevat kuntalain ja kaupungin konserniohjeen mukaiset halli-
tuksen kollektiiviset osaamisvaatimukset, joissa painottuvat erityisesti 
infrarakentamisen osaaminen, kokemus ja osaaminen investoinneista 
ja rahoituksesta sekä osaaminen kierrätystä koskevista toimintaperiaat-
teista ja sääntelystä.

Kati Kiyancicekilla on laaja osaaminen ja kokemus yhtiön toimialasta 
sekä toimialan vaatimista kehitystarpeista. Hänellä on myös monipuoli-
nen kokemus hallitustehtävistä. Kati Kiyancicek on antanut tehtävään 
suostumuksensa.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
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Lisätiedot
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Nimetty
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