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Kokousaika 28.11.2022 17:00 - 18:49

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali/sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Rantanen, Tuomas varapuheenjohtaja
Halla-aho, Jussi
Hiltunen, Titta
Jalovaara, Ville (etänä)
Pakarinen, Pia esteellinen 117§
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Sazonov, Daniel apulaispormestari

varajäsen
poistui 18:18, poissa 119§-129§

Vierunen, Maarit varajäsen
poistui 18:18, poissa 119§-129§

Muut

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

johtaja
Saxholm, Tuula vs. kansliapäällikkö
Kiesiläinen, Mikko pääekonomisti
Krogell-Magni, Pi vs. viestintäjohtaja
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Nirkko, Saara hallintoasiantuntija
Weckström, Juha-Pekka Helen Oy:n toimitusjohtaja

asiantuntija
saapui 17:04, poistui 17:34, läsnä 
osa 117§:ää

Soininvaara, Osmo Helen Oy:n hallituksen puheenjohta-
ja
asiantuntija
saapui 17:04, poistui 18:00, läsnä 
osa 117§:ää

Tuomolin, Anu Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimi-
tusjohtaja
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asiantuntija
saapui 18:18, poistui 18:33, läsnä 
osa 119§:ää

Gros, Nina Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n halli-
tuksen puheenjohtaja
asiantuntija
saapui 18:18, poistui 18:33, läsnä 
osa 119§:ää

Puheenjohtaja

Tuomas Rantanen varapuheenjohtaja
115-129 §

Esittelijät

Tuomas Rantanen varapuheenjohtaja
115 §

Tuula Saxholm vs. kansliapäällikkö
116-129 §

Pöytäkirjanpitäjä

Saara Nirkko hallintoasiantuntija
115-129 §
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§ Asia

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

116 Asia/2 Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat kevätkaudella 2023

117 Asia/3 Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus

118 Asia/12 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous

119 Asia/4 Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus

120 Asia/5 V 18.1.2023, Konserniohjeen päivittäminen

121 Asia/6 Ami-säätiö sr:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

122 Asia/7 AEL-säätiö sr:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

123 Asia/8 Kruunuvuorenrannan putkikeräys Oy:n hallituksen täydentäminen

124 Asia/9 HAM Helsingin taidemuseosäätiön valmisteluvaiheen hallituksen toi-
mikauden jatkaminen

125 Asia/10 Teatterimuseon säätiön edustajiston jäsenten nimeäminen

126 Asia/11 Sarastia Oy:n neuvottelukunnan jäsenen nimeäminen

127 Asia/13 Puro Tekstiilipalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

128 Asia/14 Lehtisaaren Väestösuoja Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

129 Asia/15 Helsingin yhteisöraportti 3/2022
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§ 115
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Titta Hil-
tusen ja Anni Sinnemäen sekä varatarkastajiksi Ville Jalovaaran ja Pia 
Pakarisen.

Esittelijä
varapuheenjohtaja
Tuomas Rantanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
varapuheenjohtaja
Tuomas Rantanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 116
Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat kevätkaudella 
2023

HEL 2022-013000 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kokoontua kevätkaudella 
2023 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan 
klo 17:00 alkaen, kaupunginhallituksen istuntosalissa seuraavasti:

 30.1.2023
 13.2.2023
 6.3.2023
 20.3.2023
 17.4.2023
 22.5.2023
 19.6.2023 

Esittelijä
vs.kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan muu toimielin kuin kaupungin-
valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan 
kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai 
muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouk-
sen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen puheenjohtajan 
peruuttaessa kokouksen tai muuttaessa tämän alkamisaikaa, muutok-
sista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämistä.
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Konsernijaoston kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää en-
nen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tie-
toverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen ko-
kouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei 
toimielin toisin päätä.

Konsernijaoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen 
tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä ylei-
sessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Esittelijä
vs.kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 117
Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2022-001812 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n 
ajankohtaiskatsauksen.      

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka 
Weckström ja hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Asiantunti-
jat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteelliset: Pia Pakarinen
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt He-
len Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, 
Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy ja Kristinestad Tupaneva Oy. Osakkuus-
yhtiöitä ovat Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy, Liikennevirta Oy, Bö-
le Vindkraft Ab/Oy, Pjelax Vindkraft Ab/Oy, Kristinestad-Tjöck Vindpark 
Ab, &charge GmbH ja Think Outside AS. Kaupungin omistusosuus He-
len Oy:stä on 100 %.

Helenin käyttö- ja kunnossapitopalveluissa tapahtui merkittävä muutos 
1. marraskuuta 2022 alkaen, kun noin 250 käyttö- ja kunnossapidon 
työntekijää siirtyi liikkeenluovutuksella Enersense IN Oy:n palveluk-
seen.
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Helenin toimintaympäristö on muuttunut, ja siirtyminen palvelunhankin-
nan toimintamalliin on osa Hana- ja Salmisaaren hiilivoimaloiden sul-
kemiseen liittyviä sopeuttamistoimia sekä askel Helenin strategian mu-
kaisella matkalla kohti hiilineutraalia energiantuotantoa.

Helen kertoi huhtikuussa 2022 irtaantuvansa venäläisistä polttoaineis-
ta, kun voimassa olleet sopimukset venäläisestä kivihiilestä loppuivat. 
Lokakuun lopussa Helenille alkoi saapua kivihiiltä uusien hankintaka-
navien kautta. Sen aikaa, kun kivihiiltä vielä käytetään, on sen hankinta 
hajautettu muun muassa Australiaan, Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan se-
kä Afrikkaan.

Helenin ja Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston omistaman 
Juurakon tuulipuiston seitsemän turbiinia on saatu onnistuneesti val-
miiksi loka-marraskuun 2022 vaihteessa ja tuulipuisto on alkanut tuot-
taa puhdasta sähköä huipputehokapasiteetilla 40 MW. Tuulipuiston on 
kehittänyt ja rakennuttanut kansainvälinen VSB-konserni ja se sijaitsee 
Kalajoella, Pohjois-Pohjanmaalla.

Helen on aktiivisesti kasvattanut omaa tuulivoimatuotantoaan. Juura-
kon tuulipuiston lisäksi Helen osti yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima 
Erikoissijoitusrahaston kanssa Karahkan tuulipuiston (noin 150 MW) 
VSB-konsernilta heinäkuussa 2022. Karahkan tuulipuiston on tarkoitus 
valmistua vuoden 2024 lopussa. Näiden uusimpien hankintojen myötä 
tuulivoiman odotetaan muodostavan kolmanneksen Helenin sähkön-
tuotannosta vuonna 2025, jolloin yhtiön kokonaistuotannosta yli 90 % 
olisi päästötöntä.

Helen odottaa markkinoiden epävakauden ja arvaamattomuuden jatku-
van. Polttoaineiden hankinta uusista kanavista aiheuttaa kasvavia kus-
tannuksia. Haastavat markkinaolosuhteet kiihdyttävät edelleen hintojen 
vaihtelua. Tämä tulee entisestään heikentämään energiamarkkinoiden 
ennustettavuutta. Sähkön vähittäismarkkinoiden tilanne kiristyy entises-
tään muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Energiatoimialan riskillisyyden 
voidaan yleisesti todeta kasvavan edelleen tulevaisuudessa. Helenin 
kannattavuutta heikentävät edelleen korkeat päästöoikeuksien hinnat ja 
polttoaineiden kustannukset vuonna 2022. Tästä johtuen Helen tulee 
lyhyellä tähtäimellä tekemään vahvasti negatiivisen tuloksen kauko-
lämmössä. Helen ennakoi kuitenkin vuoden 2022 tuloksen yltävän vä-
hintään edellisvuoden tasolle johtuen pitkälti sähkön markkinahintojen 
kehityksestä. Nykyinen markkinatilanne on kuitenkin merkittävästi li-
sännyt tuloksen epävarmuutta.

Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström antaa konsernijaos-
ton kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. 
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Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Osmo Soinin-
vaara.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.06.2022 § 66

HEL 2022-001812 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n 
ajankohtaiskatsauksen.      

Käsittely

20.06.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana olivat Helen Oyn:n toimitusjohtaja Juha-Pekka 
Weckström ja hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Asiantunti-
jat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

21.03.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 118
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous

HEL 2022-005931 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oi-
keuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokouksessa 29.11.2022.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa: 

1. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää:

 merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 2/2022,
 korottaa vuoden 2022 talousarvion sitovat toimintamenot 745 000 

000 euroon aiemman 731 000 000 euron sijaan,
 muuttaa HSL:n infrakorvauksiin verrattuna talousarviota Espoolle 

maksettavien infrakorvausten osalta siten, että Espoolle maksetta-
vat infrakorvaukset ovat yhteensä 51 000 000 euroa aiemmin talou-
sarviossa varatun 56 750 000 euron sijaan,

 että vuonna 2023 HSL ei maksa jäsenkunnille korkoa kuntakohtai-
sesta ylijäämästä tai laskuta korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. 
Mikäli yhtymäkokous päättää maksaa korkoa, on koron määräyty-
misperuste tilinpäätösvuoden 2023 ensimmäisen ja viimeisen päi-
vän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden 
ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa, 

 että vuonna 2023 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtai-
sesta peruspääomaosuudesta PKS-omistajaohjauksen tavoitteiden 
mukaisesti 1,5 %:n korvauksen. 

 merkitä tiedoksi tuottavuusohjelman toimenpiteet ja vaikutukset. 

2. esittämään, että yhtymäkokous päättää:

 muuttaa vuoden 2022 talousarviota kuntaosuuksien osalta siten, et-
tä Helsingin kaupungin kuntaosuus on 216 500 000 euroa aiemmin 
talousarvion yhteydessä päätetyn 224 500 000 euron sijaan.

3. esittämään, että yhtymäkokous hyväksyy HSL:n hallituksen ehdo-
tuksen talousarvioksi vuodelle 2023, toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 
vuosille 2023–2025 sekä sitovat määrärahat ja tuloarviot seuraavin 
muutoksin:
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 muuttaa vuoden 2023 talousarvioesitystä kuntaosuuksien osalta si-
ten, että Helsingin kaupungin kuntaosuus on 232 159 000 euroa ai-
emmin talousarviossa esitetyn 233 543 000 euron sijaan. 

4. esittämään, että yhtymäkokous kehottaa kuntayhtymän hallitusta jat-
kamaan toiminnan kehittämistä ja tuottavuuden parantamista tiiviissä 
yhteistyössä kuntien kanssa sekä esittämään konkreettisia keinoja 
omistajaohjaustavoitteisiin pääsemiseksi. Tuottavuuden parantamiseksi 
kehottamaan kuntayhtymää arvioimaan kriittisesti ydintehtävänsä ulko-
puolisia toimintojaan, samoin kuin kannattamaan tuottavuusohjelmassa 
esitettyjä tuottavuustoimia ja esittämään, että toimenpide-esitysten jat-
kovalmisteluun tulee ottaa mukaan kuntien asiantuntijat ja että tuotta-
vuusohjelman toimenpiteitä tulee toteuttaa tiiviissä yhteistyössä jäsen-
kuntien kanssa.  

5. esittämään, että yhtymäkokous kehottaa kuntayhtymän hallitusta ot-
tamaan talous- ja toimintasuunnitelman valmistelussa sekä muussa 
kuntayhtymän toiminnassa huomioon kuntayhtymälle asetetut omista-
jaohjauksen tavoitteet, kuten perussopimuksen mukaisen subventiota-
son ja joukkoliikenteen toimivuuden parantamisen.

6. kannattamaan hallituksen esitystä myöntää Tuulia Pitkäselle ero hal-
lituksen jäsenyydestä kuntalain 70 §:n perusteella sekä esittämään, et-
tä Tuulia Pitkäsen tilalle valitaan Johanna Laisaari uudeksi hallituksen 
jäseneksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

7. kannattamaan hallituksen esitystä todeta Juho Jokisen menettäneen 
yleisen vaalikelpoisuutensa hallituksen varajäsenen tehtävään kunta-
lain 71 §:n ja 76 §:n perustella 9.9.2022 alkaen kuntayhtymän jäsen-
kunnasta poismuuton vuoksi sekä valita Jokisen tilalle Tarik Ahsanullah 
uudeksi hallituksen varajäseneksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikau-
deksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Tarik Ahsanullah

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdotuk-
sen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, saate
2 Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, liite, esityslista
3 Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, liite, ääniluettelo 2022
4 Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, liite, osavuosikatsaus 2022
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Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupunginkanslian oi-
keuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokouksessa 29.11.2022.

Samalla konsernijaosto kehottaa yhtymäkokousedustajaa: 

1. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää:

 merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 2/2022,
 korottaa vuoden 2022 talousarvion sitovat toimintamenot 745 000 

000 euroon aiemman 731 000 000 euron sijaan,
 muuttaa HSL:n infrakorvauksiin verrattuna talousarviota Espoolle 

maksettavien infrakorvausten osalta siten, että Espoolle maksetta-
vat infrakorvaukset ovat yhteensä 51 000 000 euroa aiemmin talou-
sarviossa varatun 56 750 000 euron sijaan,

 että vuonna 2023 HSL ei maksa jäsenkunnille korkoa kuntakohtai-
sesta ylijäämästä tai laskuta korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. 
Mikäli yhtymäkokous päättää maksaa korkoa, on koron määräyty-
misperuste tilinpäätösvuoden 2023 ensimmäisen ja viimeisen päi-
vän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden 
ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa, 

 että vuonna 2023 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtai-
sesta peruspääomaosuudesta PKS-omistajaohjauksen tavoitteiden 
mukaisesti 1,5 %:n korvauksen. 

 merkitä tiedoksi tuottavuusohjelman toimenpiteet ja vaikutukset. 
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2. esittämään, että yhtymäkokous päättää:

 muuttaa vuoden 2022 talousarviota kuntaosuuksien osalta siten, et-
tä Helsingin kaupungin kuntaosuus on 216 500 000 euroa aiemmin 
talousarvion yhteydessä päätetyn 224 500 000 euron sijaan.

3. esittämään, että yhtymäkokous hyväksyy HSL:n hallituksen ehdo-
tuksen talousarvioksi vuodelle 2023, toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 
vuosille 2023–2025 sekä sitovat määrärahat ja tuloarviot seuraavin 
muutoksin:

 muuttaa vuoden 2023 talousarvioesitystä kuntaosuuksien osalta si-
ten, että Helsingin kaupungin kuntaosuus on 232 159 000 euroa ai-
emmin talousarviossa esitetyn 233 543 000 euron sijaan. 

4. esittämään, että yhtymäkokous kehottaa kuntayhtymän hallitusta jat-
kamaan toiminnan kehittämistä ja tuottavuuden parantamista tiiviissä 
yhteistyössä kuntien kanssa sekä esittämään konkreettisia keinoja 
omistajaohjaustavoitteisiin pääsemiseksi. Tuottavuuden parantamiseksi 
kehottamaan kuntayhtymää arvioimaan kriittisesti ydintehtävänsä ulko-
puolisia toimintojaan, samoin kuin kannattamaan tuottavuusohjelmassa 
esitettyjä tuottavuustoimia ja esittämään, että toimenpide-esitysten jat-
kovalmisteluun tulee ottaa mukaan kuntien asiantuntijat ja että tuotta-
vuusohjelman toimenpiteitä tulee toteuttaa tiiviissä yhteistyössä jäsen-
kuntien kanssa.  

5. esittämään, että yhtymäkokous kehottaa kuntayhtymän hallitusta ot-
tamaan talous- ja toimintasuunnitelman valmistelussa sekä muussa 
kuntayhtymän toiminnassa huomioon kuntayhtymälle asetetut omista-
jaohjauksen tavoitteet, kuten perussopimuksen mukaisen subventiota-
son ja joukkoliikenteen toimivuuden parantamisen.

6. kannattamaan hallituksen esitystä myöntää Tuulia Pitkäselle ero hal-
lituksen jäsenyydestä kuntalain 70 §:n perusteella sekä esittämään, et-
tä Tuulia Pitkäsen tilalle valitaan Johanna Laisaaari uudeksi hallituksen 
jäseneksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

7. kannattamaan hallituksen esitystä todeta Juho Jokisen menettäneen 
yleisen vaalikelpoisuutensa hallituksen varajäsenen tehtävään kunta-
lain 71 §:n ja 76 §:n perustella 9.9.2022 alkaen kuntayhtymän jäsen-
kunnasta poismuuton vuoksi sekä valita Jokisen tilalle xx uudeksi halli-
tuksen varajäseneksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen mukaan 
yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi vuodessa. Yhtymäkokouk-
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sessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkun-
nan äänivaltaa.

Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa käsitellään:

HSL:n 29.11.2022 pidettävän yhtymäkokouksen kutsu liitteineen on liit-
teinä 1–9.

Osavuosikatsaus

Vuoden 2022 toinen osavuosikatsaus perustuu pääosin kahdeksan 
kuukauden toteutumatietoihin. Osavuosikatsaus sisältää vuositason 
ennusteen, johon sisältyy erityisesti matkustamisen kehittymisestä ja 
kustannustason noususta johtuvaa epävarmuutta. 

Kuluneen vuoden lipputulojen kehitys on koronan vuoksi romahtanei-
den matkustajamäärien hitaan palautumisen vuoksi edelleen epävar-
malla pohjalla. Matkustajamäärien ennustetaan jäävän 304,2 milj. nou-
suun (TA 306 milj. nousua) ja ne jäävät ennusteessa vuoden 2019 ta-
sosta -23,4 %. Lipputulojen arvioidaan kehittyvän hieman talousarviota 
paremmin ja olevan 309,6 milj. euroa (TA 298,1 milj. euroa). Polttoai-
neiden ja sähkön hintojen raju nousu on tuonut talouden näkymiin uu-
den riskitekijän. Ennusteessa yhtymäkokouksen kuntayhtymälle hyväk-
symä sitova kuluerä ”toimintamenot yhteensä” tuleekin ylittymään ja 
tämän johdosta syksyllä valmistellaan hallitukselle ja edelleen yhtymä-
kokoukseen talousarvion muutosesitys.

Ennusteessa toimintatuottojen arvioidaan olevan vuositasolla 820,9 
milj. euroa, 65,5 milj. euroa (+8,7 %) yli talousarvion. Talousarvion ylit-
tyminen johtuu Traficomin syyskuussa 2022 myöntämästä yhteensä 
49,2 milj. euron ylimääräisestä valtion koronatuesta ja tuesta noussei-
siin liikennöintikustannuksiin, joita ei oltu talousarviossa huomioitu. 
Myös lipputuloja arvioidaan kertyvän 309,6 milj. euroa eli 11,5 milj. eu-
roa (+3,9 %) talousarviossa arvioitua enemmän. Lipputulot jäävät kui-
tenkin edelleen 73,5 milj. eurolla vuoden 2019 tasosta (19,2 %). Mat-
kustajamäärien arvioidaan jäävän 304,2 milj. nousuun, kun vuonna 
2019 tehtiin vielä 396,9 milj. nousua. 

Toimintakulujen arvioidaan kasvavan 745,6 milj. euroon ja ylittävän ta-
lousarvion 14,6 milj. eurolla (+2,0 %). Toimintakuluista 71 % on liiken-
nöitsijöille operoinnista maksettavia korvauksia, joiden arvioidaan ylit-
tävän talousarvion 16,3 milj. eurolla (+3,2 %). Liikennöintiä on sopeu-
tettu sopimusten sallimissa puitteissa, ja samalla liikenteen palvelutaso 
on kuitenkin pyritty säilyttämään. Toisaalta erityisesti polttoaineiden ja 
muun energian hinnan nopea nousu kasvattaa liikennöinnin kustan-
nuksia merkittävästi. Ennuste bussiliikenteen kustannustason muutok-
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selle on 9,5 %, kun talousarviossa varauduttiin 2,5 % kustannustason 
kasvuun. 

Edellä mainituista valtion tuista ja talousarviota paremmasta lipputu-
loennusteesta johtuen tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 56,9 milj. 
euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 6,7 milj. euron yli-
jäämään. Ylijäämäisellä tuloksella katetaan koronan akuutissa tilan-
teessa nostetun talousarviolainan lyhennyksiä ja varaudutaan tulevien 
vuosien kustannusten nousuun. Alustavassa talousarviosuunnitelmas-
sa HSL:n toimintamenot kasvavat vuonna 2023 reilulla 100 milj. eurolla 
verrattuna tämän vuoden ennusteeseen. Lainakanta elokuun lopulla on 
42,1 milj. euroa. Uutta talousarviolainaa ei ennusteen mukaan tänä 
vuonna tarvitse nostaa. Investointimenojen arvioidaan olevan koko 
vuonna 16,2 milj. euroa. Investointien ennustetaan alittavan talousar-
vion 10,5 milj. eurolla. Alitus johtuu pääosin lukijalaitehankintojen siir-
tymisestä tuleville vuodelle. 

HSL:n hallituksen esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2023–2025

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu kolmeksi vuodeksi, 
joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Kuntayhtymän perussopimuk-
sen 11 §:n mukaan talousarviosta ja -suunnitelmasta tulee päättää vii-
meistään marraskuun loppuun mennessä pidettävässä yhtymäkokouk-
sessa. Talousarvioehdotuksesta on perussopimuksen 23 §:n mukaan 
pyydettävä jäsenkuntien lausunnot, jotka on liitettävä yhtymäkokouksel-
le annettavaan talousarvioehdotukseen.  

Talousarvion ja -suunnitelman perusteena ovat:

• HSL:n strategia, 

• voimassa oleva TTS 2022–2024, 

• vuoden 2021 tilinpäätöstiedot ja saatavissa olevat toteutuma- ja en-
nustetiedot vuodelta 2022 sekä 

• hyväksytty liikennöintisuunnitelma 2022–2023 ja pidemmän aikavälin 
suunnitelmat. 

Keskeisiä linjauksia toiminta- ja taloussuunnitelmakauden suunnittelus-
sa on matkustajamäärien saaminen takaisin kasvu-uralle, joukkoliiken-
teen positiivisen menestystarinan jatkumisen varmistaminen sekä seu-
dun paremman ja puhtaamman tulevaisuuden rakentaminen yhteis-
työssä eri sidosryhmien kanssa. Haemme kasvua asiakasymmärryksel-
lä ja palvelumme kohdennetaan asiakastarpeiden perusteella. Paran-
namme kustannustehokkuutta ja tuottavuutta hyödyntämällä dataa, au-
tomaatiota ja tekoälyä. Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää keskei-
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siä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi ja pitkän tähtäimen tuot-
tavuuden parantamiseksi.

Toiminta- ja taloussuunnitelman keskeiset toimenpiteet on johdettu st-
rategian keskeisistä menestystekijöistä, joita ovat:

1. Kasvu asiakasymmärryksellä 
2. Sujuvat matkaketjut 
3. Tieto ja osaaminen

Toimintatulot

HSL:n toimintatulot vuonna 2023 ovat yhteensä 869,9 milj. euroa. Kas-
vua edellisvuoden ennusteeseen verrattuna on 49,0 milj. euroa (6,0 %). 
Toimintatulojen arvioidaan olevan 901,1 milj. euroa vuonna 2024 ja 
911,6 milj. euroa vuonna 2025.

Lipputulot

Lipputuloarviot perustuvat vuoden 2022 talousarvioon ja kahdeksan 
kuukauden toteutuman perusteella tehtyyn lipputuloennusteeseen vuo-
delle 2022 sekä vuodelle 2023 esitettyihin hinnanmuutoksiin, hintajous-
toon ja matkustajamääräennusteisiin. Matkustajamäärien arvioidaan 
jäävän -12 % alle vuoden 2019 tason vuonna 2023, -8 % vuonna 2024 
ja vielä vuonna 2025 matkustajamäärien arvioidaan jäävän -7 % alle 
koronaa edeltävän tason. TTS-esityksessä taloussuunnitelman tavoit-
teisiin pyritään pääsemään tuottavuusohjelmassa määritellyillä toimen-
piteillä, joilla strategian tavoitteet pyritään saavuttamaan strategiakau-
den loppuun mennessä. Lipputulojen arvioidaan olevan 397,6 milj. eu-
roa vuonna 2024 ja 403,4 milj. euroa vuonna 2025. 

Vuonna 2023 on tavoitteena kerätä lipputuloja yhteensä 381,0 milj. eu-
roa. Vuoden 2022 ennusteeseen verrattuna lipputulojen arvioidaan 
kasvavan 23,0 %. Lipputulot muodostavat 43,8 % HSL:n toimintatulois-
ta vuonna 2023. Lipputulojen arvioidaan olevan 397,6 milj. euroa vuon-
na 2024 ja 403,4 milj. euroa vuonna 2025.

Kuntaosuudet ja alijäämän kattaminen

Ne menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla, jäsenkun-
nat maksavat HSL:lle kuntaosuuksina. Kuntaosuudet jaetaan jäsen-
kunnille perussopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Kun-
taosuudet ovat talousarviossa 2023 yhteensä 467,3 milj. euroa ja kun-
taosuudet muodostavat 53,7 % HSL:n toimintatuloista. Kuntaosuudet 
vuosina 2024 ja 2025 ovat 481,3 milj. euroa ja 486,2 milj. euroa. Toi-
minta- ja taloussuunnitelma 2023–2025 on laadittu siten, että osavuo-
sikatsausennusteen 2/2022 mukainen ylijäämäkertymä, yhteensä 65,2 
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milj. euroa, huomioidaan jäsenkuntien maksamissa kuntaosuuksissa 
TTS-kaudella siten, että kolmasosa huomioidaan vuoden 2023 kuntao-
suuksia vähentävänä eränä ja kolmasosa vuosina 2024 ja 2025. Yksi 
kolmasosa jätetään epävarman taloustilanteen vuoksi toistaiseksi käyt-
tämättä ja helpottamaan TTS-vuosien kustannuspaineita. Tulevia vuo-
sia leimaa epävarmuus kustannusten kasvaessa ja matkustajamäärien 
palautumisen osalta. 

Valtion tuet

Valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuen vuosittaiseksi määräksi 
on arvioitu 4,9 milj. euroa vuosina 2023–2025. Ilmastoperusteista tukea 
arvioidaan saatavan vuosittain 7,1 milj. euroa. Muita tukia ja avustuksia 
arvioidaan saatavan vuosittain 0,2–0,7 milj. euroa. 

Tarkastusmaksutulot

Tarkastusmaksutuloja arvioidaan vuonna 2023 kertyvän 4,0 milj. euroa, 
joista kirjataan luottotappiota ja luottotappiovarauksia yhteensä noin 1,5 
milj. euroa.

Vuokratuloja liikennöitsijöiltä laskutettavista taukotiloista ja toimitilojen 
ulosvuokrauksesta arvioidaan saatavan 3,1 milj. euroa vuonna 2023.

Toimintamenot

HSL:n toimintamenot vuonna 2023 ovat yhteensä 875,7 milj. euroa. 
Toimintamenot kasvavat vuoden 2022 ennusteesta 130,0 milj. euroa 
(17,4 %). Vuonna 2024 toimintamenojen arvioidaan olevat 894,7 milj. 
euroa ja 903,5 milj. euroa vuonna 2025. 

Henkilöstömenot vuonna 2023 ovat 24,9 milj. euroa, joka on 2,8 % kai-
kista toimintamenoista. Henkilöstökustannukset kasvavat 0,8 milj. eu-
roa (3,1 %) vuoden 2022 ennusteeseen verrattuna. Henkilöstömenois-
sa on varauduttu noin 400 henkilön työpanokseen. Menot eivät sisällä 
varausta mahdollisten tulos- tai kannustepalkkioiden maksamiseen. 

Palveluiden ostomenot vuonna 2023 ovat yhteensä 841,4 milj. euroa, 
96,1 % HSL:n toimintamenoista. Palvelujen ostomenot kasvavat 128,7 
milj. euroa (18,1 %) vuoden 2022 ennusteesta. Palveluiden ostoon käy-
tetään vuonna 2024 yhteensä 859,8 milj. euroa ja 868,0 milj. euroa 
vuonna 2025

Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat vuonna 2023 yhteensä 
596,0 milj. euroa, joka on 68,1 % HSL:n toimintamenoista. Operointi-
kustannukset ovat 606,3 milj. euroa vuonna 2024 ja 613,9 milj. euroa 
vuonna 2024. Suunnitelmavuosien 2024- 2025 kustannukset on lasket-
tu vuoden 2023 kustannustasossa.
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Bussiliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 360,3 milj. euroa 
vuonna 2023. Kustannustaso on kasvanut merkittävästi vuodesta 2021 
alkaen. Kustannustason kasvun arvioidaan olevan maltillisempaa lop-
puvuonna 2022, mutta koko vuoden vaikutuksen arvioidaan olevan 8,4 
% ja edelleen vuonna 2023 noin 4,1 %. Kustannustasoon kasvuun vai-
kuttaa pääasiassa polttoaineiden hintojen nousu. Bussiliikenteen kus-
tannukset sisältävät 2,0 milj. euron varauksen ympäristöbonukseen. 
Kuntaosuuksissa bussiliikenteen operointikustannuksiin sisältyy lisäksi 
sähköbussien hankinnan nettokustannuksia 0,1 milj. euroa ja Ojangon 
bussivarikon vuokrakustannuksia 1,2 milj. euroa. Vuonna 2024 kustan-
nuksiksi arvioidaan 355,6 milj. euroa ja 357,8 milj. euroa vuonna 2025. 
Bussiliikenteen operointikustannusten talousarvio vuodelle 2023 sisäl-
tää varauksia työmaiden ja poikkeusjärjestelyiden järjestämiseksi 7,7 
milj. euroa. Lisäksi korvauksiin sisältyy uusia luotettavuuskorvauksia ja 
korvauksia liikennöitsijöille maksettavasta matkustajalaskennasta yh-
teensä 2,7 milj. euroa. 

Metroliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 64,7 milj. euroa vuon-
na 2023. Metroliikenteessä suoritteiden yksikköhintoihin vaikuttavan 
kustannustason keskimääräiseksi muutokseksi on arvioitu vuonna 
2022 12,1 % ja vuonna 2023 22,6 %. Kustannustason kasvuun vaikut-
taa pääasiassa käyttöenergian hinta. Vuonna 2024 kustannuksiksi ar-
vioidaan 60,9 milj. euroa ja 60,9 milj. euroa vuonna 2025. Suunnitel-
makauden ennusteissa on varauduttu siihen, että HSL korvaa uuden 
Sammalvuoren varikon ylläpito- ja pääomakustannukset. Suunnitelma-
kaudella kaluston pääomakorvaukset kasvavat uusien M300-junien ja 
peruskorjaushankkeiden myötä. 

Raitioliikenteen kustannusten arvioidaan vuonna 2023 olevan 61,9 milj. 
euroa. Raitioliikenteessä suoritteiden yksikköhintoihin vaikuttavan kus-
tannustason keskimääräiseksi muutokseksi on arvioitu vuonna 2022 
noin 5,1 % ja vuonna 2023 9,6 %. Kustannuksiksi arvioidaan 67,9 milj. 
euroa vuonna 2024 ja 67,9 milj. euroa vuonna 2025. Vuoden 2024 ai-
kana varaudutaan vanhojen varikoiden lisäksi korvaaman jatkossa uu-
den Ruskeasuon varikon vuokrat. 

Pikaraitioliikenne: Suunnitelmakaudella varaudutaan pikaraitiolinjan 
550 (Raide-Jokeri) liikenteen aloittamiseen. Vuonna 2023 varaudutaan 
maksamaan 9,7 milj. euroa liikenteen käynnistyskorvauksia ja vuokria 
uudesta Roihupellon varikosta.

Lauttaliikenteen kustannusten arvioidaan vuonna 2023 olevan 4,2 milj. 
euroa, vuonna 2024 4,5 milj. euroa ja vuonna 2025 4,6 milj. euroa.

Junaliikenteen kustannusten arvioidaan olevan vuonna 2023 yhteensä 
95,2 milj. euroa. Summa sisältää Junakalustoyhtiön vuokrat Sm5-
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kalustosta ja korvaukset lippuyhteistyöstä. Kuntaosuuksissa junaliiken-
teen operointikustannuksiin sisältyy lisäksi Pasilan aseman vuokrakulu-
ja 0,8 milj. euroa. Vuonna 2024 junaliikenteen kustannuksiksi arvioi-
daan 99,6 milj. euroa sekä 104,8 milj. euroa vuonna 2025.

Joukkoliikenteen infrakorvaukset

HSL:n ja jäsenkuntien välisissä infrasopimuksissa on sovittu joukkolii-
kenteen infrakorvauksen laskutusperiaatteista. Sopimuksen mukaan 
kullekin kaupungille maksettavan joukkoliikenteen infrakorvauksen 
määrä vahvistetaan HSL:n talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 
Vuonna 2023 infrakuluja arvioidaan maksettavan yhteensä 200,7 milj. 
euroa, vuonna 2024 yhteensä 211,8 milj. euroa ja 211,6 milj. euroa 
vuonna 2025. Vuoden 2023 infrakulut sisältävät laskutuksen Helsingiltä 
88,8 milj. euroa, Espoolta 97,2 milj. euroa, Vantaalta 12,3 milj. euroa, 
Kirkkonummelta 0,4 milj. euroa ja HSL:n suoraan hankkiman sähkö-
bussien latausinfran 2,0 milj. euroa. Vuonna 2023 infrakorvaukset kas-
vavat Länsimetron laajentumisen ja Raide-Jokerin käyttöönottoon myö-
tä.

Tuottavuusohjelma

Tuottavuusohjelmassa etsittiin keinoja, joilla tuottavuutta parannetaan 
pidemmällä tähtäimellä, pysyviä, rakenteellisia uudistuksia toteuttamal-
la. 

HSL:n hallituksen linjauksen mukaan tuottavuuden kehittämisellä ei 
haettu automaattisesti vain liikenteen kustannusten karsimista tai pal-
velutason heikennyksiä. Tuottavuutta voidaan parantaa myös panos-
tuksilla tärkeiksi havaittuihin hankkeisiin tai kohteisiin. Tuottavuuden 
parantamisella haettiin laajemmin esimerkiksi priorisointia, tuottavuutta 
parantavia toimenpiteitä nykyisillä resursseilla ja myös kokonaan uusia 
avauksia

Tuottavuusohjelmassa keskityttiin viiteen kohdealueeseen, joilla oletet-
tiin olevan merkittävä vaikutus talouden tasapainottamiseen. Nämä 
osa-alueet ovat:

- lipputuotteet, hinnoittelumalli ja palvelutaso, 

- operaattorien toimintamallit ja sopimusohjaus, 

- myynti ja markkinointi, 

- IT-investoinnit ja hankkeet, data- ja alustapalvelut sekä 

- muut tuottavuustarkastelun fokusoidut teemat. 
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Tuottavuusohjelmassa tunnistettuja toimenpiteitä on sisällytetty TTS-
vuosien talouslaskelmiin ja toimenpiteitä sisällytetään operatiivisen toi-
minnan suunnitteluun. Tuottavuusohjelmassa identifioitiin reilut 30 toi-
menpide-esitystä, jotka tukevat talouden tasapainottamista joko lipputu-
loja ja muita tuloja kasvattamalla tai operointi- /muita kustannuksia hil-
litsemällä. Keskeisimmät lipputulojen kasvattamiseen liittyvät toimenpi-
de-ehdotukset liittyivät lipputuotteisiin ja lippujen hinnoitteluun. Uusien 
lipputuotteiden lisäksi esille nousi myös nykyisiin lippuihin liittyviä toi-
menpiteitä. Yritysmyynnin kasvattaminen, markkinoinnin tuottavuuden 
vahvistaminen sekä liputta matkustamisen vähentäminen nähtiin myös 
mahdollisuuksina tukea lipputulojen kasvattamista. Tuottavuusohjel-
man toimenpiteet vaikutuksineen esitellään tarkemmin yhtymäkokouk-
sessa. Tuottavuusohjelman lisäksi on sisäisessä toiminnassa ja toimin-
nan suunnittelussa kiinnitetty yhä erityistä huomiota kustannustietoi-
suuteen ja kustannustehokkuuteen sekä kustannusten hallitsemiseen 
kuntayhtymän yleiskustannuksissa

Helsingin kaupungin esitys yhtymäkokoukselle koskien vuoden 2022 talousarviota

Kaupunki on varannut talousarviossaan HSL kuntayhtymän maksuo-
suuteen 216,5 milj. euron määrärahan, joka on 8,0 milj. euroa pienempi 
kuin HSL:n yhtymäkokouksen hyväksymä Helsingin kaupungin kuntao-
suus.

HSL:n vuoden 2022 toisen osavuosikatsauksen mukaan HSL on saa-
nut vuoden 2022 aikana Traficomilta yhteensä 49,2 milj. euron ylimää-
räisen valtion koronatuen ja tuen nousseisiin liikennöintikustannuksiin, 
joita ei ollut talousarviossa huomioitu. Myös lipputuloja HSL arvioi ker-
tyvän 309,6 milj. euroa eli 11,5 milj. euroa (+3,9 %) talousarviossa ar-
vioitua enemmän. HSL:n osavuosikatsauksen mukaan Helsingille vuo-
den 2022 aikana kertyvä ylijäämä on 22,9 milj. euroa

Helsingin kaupungin talousarvion 2022 määrärahan ylittämisen välttä-
miseksi on perusteltua pienentää Helsingille vuodelta 2022 kertyvää yli-
jäämää muuttamalla vuoden 2022 kuntaosuutta kaupungin esityksen 
mukaisesti.

Helsingin kaupungin esitys yhtymäkokoukselle koskien HSL:n hallituksen esitystä vuoden 2023 
talousarvioksi

Kaupunki on varannut talousarvioehdotuksessaan HSL kuntayhtymän 
maksuosuuteen 232,2 milj. euron määrärahan, joka poikkeaa HSL:n ta-
lousarvioesityksessä olevasta Helsingin kuntaosuudesta 1,4 milj. eu-
roa.
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HSL:n talousarvioesityksessä Helsingille vuoden 2022 loppuun men-
nessä kertynyt ylijäämä on 30,9 milj. euroa, huomioiden aiempien vuo-
sien ylijäämät.

Talousarvioesityksessään HSL:n hallitus on esittänyt poikkeuksellisesti 
vuoden 2022 loppuun kertyneestä ylijäämästä 1/3 siirtämistä talous-
suunnitelmakauden 2023–2025 ulkopuolelle.

HSL:n tulevien toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimisessa kuntayh-
tymän talouden tasapainottamiseen ja kuntakohtaisten subventiotavoit-
teiden saavuttamiseen tulee pyrkiä ensisijaisesti HSL:n tuottavuusoh-
jelmassa esitetyillä toimenpiteillä.

Helsingin kaupungin talousarvioehdotuksen 2023 määrärahan ylittämi-
sen välttämiseksi tulee Helsingin kuntaosuutta alentaa kaupungin esi-
tyksen mukaisesti.

Helsingin kaupungin esitys ei heikennä HSL:n taloutta taloussuunnitel-
makaudella. Helsingin esittämät muutokset voidaan kattaa taloussuun-
nitelmakauden ulkopuolelle esitettäväksi jäävästä ylijäämäosuudesta, 
joka on Helsingin tapauksessa 10,2 milj. euroa.

HSL:n omistajaohjaustavoitteet

Kuntayhtymän talousarviovalmistelussa otetaan huomioon peruspää-
omalle maksettava 1,5 %:n korvaus.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, saate
2 Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, liite, esityslista
3 Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, liite, ääniluettelo 2022
4 Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, liite, osavuosikatsaus 2022
5 Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, liite, toiminta- ja taloussuunnitelma 

2023-2025
6 Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, liite, tuottavuusohjelman koonti
7 Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, liite arviointikertomus 2021
8 Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, liite, HSL hallituksen lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.05.2022 § 61

HEL 2022-005931 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupunginkanslian oi-
keuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokouksessa 24.5.2022 klo 
11.00.

Samalla konsernijaosto kehottaa yhtymäkokousedustajaa

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi ja pyytää hallitusta anta-
maan selvityksen arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle. 

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta liittyen tilintarkastus-
kertomukseen, tilinpäätökseen ja vastuuvapauteen. 

3. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden, että tilikauden yli-
jäämä, 10 408 352,98 euroa kirjataan edellisten vuosien yli- /alijäämäti-
lille.  

4. kannattamaan hallituksen esitystä, jonka mukaan
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a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2021.

b) kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkun-
nille korkoa eikä kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä laskute-
ta korkoa vuodelta 2020 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuo-
den ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivi-
nen.  

5. esittämään, että yhtymäkokous päättää a) myöntää Laura Rissaselle 
eron hallituksen jäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella; sekä 
b) valita Sini Korpisen jäseneksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikau-
deksi. 

6. kannattamaan esitystä merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. 

7. kannattamaan tarkastuslautakunnan esitystä tilintarkastajan valin-
nasta vuosille 2022–2025. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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§ 119
Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2022-013214 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Seure 
Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitus-
johtaja Anu Tuomolin ja hallituksen puheenjohtaja Nina Gros. Asiantun-
tijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toi-
minnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien 
sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tila-
päisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palve-
luja, sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tarkoitta-
massa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei 
ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto 
käytetään yhtiön kehittämiseen.

Yhtiön omistajat ovat: Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan 
kaupunki, HUS-kuntayhtymä, Kauniaisten kaupunki, Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialue, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Vantaan Tilapalve-
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lut, Koulutuskuntayhtymä Omnia sekä Espoo Catering Oy. Helsingin 
kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %.

Omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

1. tavoite

Asiakaskeskeisyys

- Säännöllinen asiakastyytyväisyyskysely

- Tilausten täyttöaste

2. tavoite

Kilpailukyky

- Kilpailukyky suhteessa verrokkeihin

3. tavoite

Vastuullinen työnantajuus

- Säännöllinen henkilöstö- ja keikkalaistyytyväisyyskysely

4. tavoite

Kustannustehokkuus

- Liikevaihto / henkilötyövuosi

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anu Tuomolin antaa yh-
tiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston ko-
kouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Ni-
na Gros.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 120
V 18.1.2023, Konserniohjeen päivittäminen

HEL 2022-010686 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Titta Hiltusen ehdotuksesta. 

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Konserniohje

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää kaupunginhallituk-
selle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä päivitetyn Helsingin kaupungin 
konserniohjeen liitteen 1 mukaisesti. 

Esittelijän perustelut

Tausta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.5.2016, § 138 konserniohjeen, jossa 
huomioitiin muun muassa kuntalaissa (410/2015) säädetyt konsernioh-
jauksen ja konserniohjeiden vähimmäissisällöt. Edellinen konserniohje 
oli vuodelta 2008. 

Vuonna 2017 konserniohjetta päivitettiin kaupungin johtamisjärjestel-
mäuudistuksen liittyen (kaupunginvaltuusto 17.5.2017, § 241).
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Kuntalain konserniohjetta koskevat säännökset

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaat-
teista ja konserniohjeesta. 

Kuntalain 47 §:ssä säädetään kunnan tytäryhteisöjen toiminnasta ja 
konserniohjeesta. Lainkohdan mukaan omistajaohjauksella on huoleh-
dittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon 
kuntakonsernin kokonaisetu. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoon-
panossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä 
talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Konserniohjetta sovelletaan 
kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omis-
tajaohjaukseen.

Kuntalain mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset 
ainakin:

1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjaukses-
ta; 

2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämi-
sestä; 

3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeu-
den turvaamisesta; 

4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksente-
koa; 

5) konsernin sisäisistä palveluista; 

6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä; 

7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. 

Päivitetyn konserniohjeen keskeisimmät määräykset

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen vuonna 
2021, kaupunkistrategian 2021-2025 painotukset sekä konserniohjeen 
käytännön soveltamistyössä havaitut täsmennystä vaativat kohdat ovat 
aiheuttaneet perustellun tarpeen päivittää nykyistä konserniohjetta. 

Monin olennaisin osin konserniohjeen sisältö on pysynyt entisenä. Var-
sinaisen sisällön päivitystyön yhteydessä on kuitenkin myös merkittä-
västi tiivistetty ja selkeytetty tekstiä. Lisäksi on poistettu päällekkäi-
syyksiä niin, ettei konserniohjeessa enää määrätä asioista, jotka on jo 
linjattu hallintosäännössä tai kaupungin muissa ohjeissa. Tavoitteena 
on selkeä ja kaupungin omistajaohjausta sekä tytäryhteisöjen toimintaa 
tarkoituksenmukaisesti ohjaava ohje. 
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Päivitetty konserniohje on olennaisesti nykyistä ohjetta tiiviimpi, ja edel-
lä olevien seikkojen johdosta se on kirjoitettu pääosin uudelleen, joten 
erillisen muutokset näkyvissä -version esittäminen ei ole tässä mahdol-
lista eikä tarkoituksenmukaista.

Päivitetyn konserniohjeen keskeisimmät muutokset, lisäykset ja poistot 
ovat seuraavat:

 Konserniohjeen soveltamisalaa koskevaa määräystä on täsmennet-
ty. Konserniohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhteisöjen lisäksi 
kaupungin talouden ja  toiminnan kannalta merkittävien osakkuu-
syhteisöjen ja kuntayhtymien ohjauksessa siinä määrin kuin se on 
kaupungin omistusosuus, määräysvalta taikka äänivalta- tai perus-
pääomaosuus huomioon ottaen mahdollista ja perusteltua. Edellä 
mainittuja yhtymiä ovat mm. HSL, HSY ja HUS-yhtymä; 

 Määräystä konserniohjeen sitovuudesta on täsmennetty perustuen 
siihen, että tytäryhteisöjen yhtiöjärjestyksissä tai säännöissä tulee 
lähtökohtaisesti olla määräykset konserniohjaukses-
ta. Lähtökohtana on, että konserniohjeen noudattaminen on halli-
tuksen lakisääteisen huolellisuusvelvollisuuden mukaista; 

 Konserniohjeessa olevia määritelmiä sekä konserniohjauksen, 
omistajapolitiikan ja omistaja-arvon yleisiä kuvauksia on tiivistetty ja 
täsmennetty; 

 Konserniohjeen yhdenvertaisuutta turvaavat ja edistävät aikaisem-
mat määräykset on yhdistetty kokonaisvaltaiseksi periaatteeksi siitä, 
että kaupunki pyrkii konserniohjauksessa edistämään eri sukupuol-
ten ja kieliryhmien välistä yhdenvertaisuutta. Tämä periaate ulottuu 
kaikkeen toimintaan, jota konserniohjeella ohjeistetaan; 

 Konserniohjeeseen on lisätty tytäryhteisökohtaista omistajastrategi-
aa koskevat määräykset sekä kuvattu niiden sijoittumista osaksi 
kaupungin omistajapoliittisia linjauksia. Omistajastrategioista pääte-
tään kaupunginhallituksessa. Omistajastrategiat sisältävät kaupun-
gin omistukseen, strategiseen tahtotilaan, hallituksen osaamisvaa-
timuksiin sekä tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin ke-
hittämistavoitteisiin liittyviä linjauksia kunkin tytäryhteisön ja tarpeen 
mukaan sen muodostaman alikonsernin osalta. Omistajastrategioi-
den tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omistami-
sesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä; 

 Tavoitteiden asetantaa koskevia määräyksiä on uudistettu tytäryh-
teisökohtaiset omistajastrategiat huomioiden. Kaupunki asettaa ta-
voitteita tytäryhteisöilleen tytäryhteisökohtaisissa omistajastrate-
gioissa keskipitkällä aikajänteellä. Tavoitteiden asettaminen 
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on kaupunginhallituksen tehtävä tytäryhteisökohtaisten omistajast-
rategioiden hyväksymisen yhteydessä. Kaupunginvaltuusto voi li-
säksi tarvittaessa asettaa merkittävimmille tytäryhteisöille tavoitteita 
kaupungin talousarviossa; 

 HUS-yhtymää koskevien toimiohjeiden antaminen on määritet-
ty hyvinvointialuelainsäädännön mukaisesti; 

 Kaupunginkanslialle on annettu mahdollisuus tarpeen mukaan ja-
kaa muita kuin markkinaehtoisia tytäryhteisöjä mm. valmistelua ja 
raportointia ajatellen alaryhmiin perustuen lähtökohtaisesti ko. tytä-
ryhteisön toimialaan ja/tai toiminnan laajuuteen sekä tosiasialliseen 
sisältöön ja luonteeseen. Lisäksi muut tytäryhteisöt kuuluvat joko 
pormestarin tai apulaispormestarin toimialaan sen mukaan, miten 
asia on yhteisökohtaisessa omistajastrategiassa määritelty yhteisön 
pääasiallisen tehtävän ja toimialan perusteella. Markkinaehtoiset ty-
täryhteisöt kuuluvat pormestarin toimialaan; 

 Markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen toimintaperiaatteita on 
täsmennetty. Kaupunki ei lähtökohtaisesti rahoita markkinaehtoises-
ti toimivia tytäryhteisöjä, ellei siihen ole yksittäistapauksessa perus-
teltu syy. Tämä kattaa myös konsernipankkiin kuuluvan luottolimii-
tin. 

 Kuntalaissa tarkoitettujen kaupungin kantaa vaativien asioiden ja 
toimenpiteiden lista on uudistettu. Kaupungin kantaa koskevan ko-
konaisuuden uudistamisessa tavoitteena on keskittää kaupungin 
kannan antaminen niihin tytäryhteisöissä tehtäviin päätöksiin, joissa 
kaupungin kanta on tarpeellinen kaupunkikonsernin kokonaisedun 
edistämisen kannalta ja varmistaa omistajastrategisten linjausten 
huomioon ottaminen tytäryhteisöjen merkittävissä päätöksissä. Päi-
vitetystä konserniohjeesta on poistettu ehdoton vaatimus pöytäkir-
japäätöksestä joustavan ja tarkoituksenmukaisen päätöksenteon 
mahdollistamiseksi. Tähän ohjekohtaan on myös lisätty selvennys 
siitä, että velvollisuus kaupungin kannan hankkimiseen ei koske ti-
lanteita, joissa kaupunki on omalta osaltaan mukana päätöksen te-
kevänä osapuolena, esimerkiksi tehtäessä palvelusopimus kaupun-
gin ja tytäryhteisön välillä tai jos kaupunki muuten päättää asiasta 
omistajan roolissa esim. yhtiökokouksessa; 

 Hallituksen valinnassa huomioitaviin seikkoihin on lisätty hallitusjä-
senten tarkoituksenmukainen vaihtuvuus; 

 Maininnat kaupungininsinöörin yms. hallintosääntöön perustuneesta 
toimivallasta sekä kaupungin tilahankkeiden käsittelyohjeista on 
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poistettu, koska näitä ei enää alkuperäisessä muodossa ole ole-
massa; 

 Tytäryhteisöjen talousraportointia sekä talouden ja investointien 
suunnittelua koskevia kappaleita on muokattu vastaamaan nykykäy-
täntöä; sekä 

 Kaikki yksittäiset asiakohtaiset viittaukset konserniohjeen perusteel-
la annettaviin tarkempiin ohjeisiin on poistettu. Konserniohjeen mu-
kaan kaupunginkanslia voi antaa konserniohjeen noudattamisesta 
ja sen sisällöstä tarkentavia ohjeita. Sen sijaan tytäryhteisöjä vel-
voittavien muiden ohjeiden tai suositusten antaminen tulee jatkossa 
tehdä kulloinkin erikseen ja hallintosäännön määräysten puitteissa, 
ei yksinomaan konserniohjeen perusteella. 

Lopuksi

Konserniohjeen päivittäminen on perusteltua, jotta voidaan tarpeellisilta 
osin huomioida kaupunkistrategian ja tytäryhteisökohtaisten omistajast-
rategioiden mukanaan tuomat muutokset kaupungin omistajaohjauk-
seen. Tämän lisäksi moni omistajaohjauksen käytäntö on muuttunut, ja 
konserniohjeen on syytä heijastaa näitä muutoksia. Tästä esimerkkinä 
kaupungin kantaa vaativien asioiden listauksen uudistaminen.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Konserniohje

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 121
Ami-säätiö sr:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

HEL 2022-012455 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi 1.1.2023 alkaen Ami-
säätiö sr:n hallituksen jäseneksi ammatillisen koulutuksen päällikkö 
Maria Sarkkisen ja hänen varajäsenekseen apulaisrehtori Sari Slöörin 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ami-säätiö sr Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ami-säätiö sr auttaa pääkaupunkiseudun työyhteisöjä ja yksilöitä me-
nestymään työelämän muutoksessa tuottamalla tietoa ja asiantunte-
musta työn ja työelämän kehittämisestä ja jatkuvasta oppimisesta.

Säätiön hallituksessa on kaksi luottamushenkilötaustaista jäsentä, jois-
ta yksi on puheenjohtaja sekä kaksi viranhaltijataustaista jäsentä ja va-
rajäsentä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 30.8.2021 § 91 nimennyt halli-
tuksen jäseneksi Arja Kukkosen ja varajäseneksi Maria Sarkkisen kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialalta. Arja Kukkonen on pyytänyt eroa 
hallituksen jäsenen tehtävästä. Nykyinen varajäsen nimetään hänen ti-
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lalleen kuluvan toimikauden loppuun, ja samalla hänelle nimetään hen-
kilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi päättyy keväällä 2023 
pidettävään vuosikokoukseen.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ami-säätiö sr Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Päätöksessä mainitut
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§ 122
AEL-säätiö sr:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

HEL 2022-012470 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi 1.1.2023 alkaen Ammat-
tienedistämissäätiö AEL sr:n hallituksen jäseneksi vapaan sivistystyön 
päällikkö Ville Ylikahrin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
AEL-säätiö sr Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ammattienedistämissäätiö AEL sr on yleishyödyllinen apurahasäätiö, 
joka edistää aktiivisesti suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja 
työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 7.3.2022 § 28 nimennyt halli-
tuksen jäseneksi Arja Kukkosen kasvatuksen ja koulutuksen toimialal-
ta. Arja Kukkonen on pyytänyt eroa hallituksen jäsenen tehtävästä. Hal-
lituksen toimikausi päättyy keväällä 2026 pidettävään vuosikokouk-
seen.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
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Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
AEL-säätiö sr Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Hallitukseen nimetty
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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
Tuula Saxholm

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetty
Kaupunginkanslia
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy
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§ 124
HAM Helsingin taidemuseosäätiön valmisteluvaiheen hallituksen 
toimikauden jatkaminen

HEL 2021-012568 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto jatkoi HAM Helsingin taidemu-
seosäätiön valmisteluvaiheen hallituksen toimikautta niin, että se päät-
tyy säätiön keväällä 2023 pidettävään vuosikokoukseen.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
HAM Helsingin taidemusosää-
tiön hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto on 14.2.2022 § 14 nimennyt HAM Helsingin taidemu-
seosäätiön valmisteluvaiheen hallituksen niin, että sen toimikausi päät-
tyy tämän vuoden lopussa.

Kaupunginvaltuusto on 16.11.2022 § 278 päättänyt HAMin toimintojen 
siirtämisestä säätiön hoidettavaksi. Päätös viivästyi muutamalla kuu-
kaudella suunnitellusta aikataulusta. Hallituksen toimikautta on tarkoi-
tuksenmukaista jatkaa siirtymäkauden yli keväällä pidettävään vuosi-
kokoukseen asti. Valmisteluvaiheen hallitus vastaa toimintojen ja henki-
löstön siirtymisestä ja taidemuseon säätiömuotoisen toiminnan käyn-
nistymisestä. Siirtymävaiheen sujuvuuden turvaamiseksi on hyvä, että 
hallituksen kokoonpano vaihtuu vasta toiminnan käynnistyttyä.
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Tarkoituksena on, että konsernijaosto nimeää säätiön ensimmäisen 
varsinaisen toiminta-ajan hallituksen keväällä 2023 niin, että se aloittaa 
toimintansa säätiön vuosikokouksesta. Samalla hallituksen toimikaudet 
saadaan samaan nimeämisrytmiin kaupungin muiden tytäryhteisöjen 
kanssa.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
HAM Helsingin taidemusosää-
tiön hallitus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 16.11.2022 § 278

HEL 2021-012568 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin taidemuseon toiminnan ja 
henkilöstön siirtämisen HAM Helsingin taidemuseosäätiöön 1.1.2023 
alkaen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 753

HEL 2021-012568 T 00 00 00
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin taidemuseon toiminnan ja 
henkilöstön siirtämisen HAM Helsingin taidemuseosäätiöön 1.1.2023 
alkaen.

Käsittely

07.11.2022 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Laura Aalto ja Jenni Rope
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.03.2022 § 33

HEL 2021-012568 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi vs. toimialajohtaja Laura 
Aallon HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallituksen varapuheenjohta-
jaksi vuoden 2022 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

14.02.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 125
Teatterimuseon säätiön edustajiston jäsenten nimeäminen

HEL 2022-012166 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Lotta Backlundin jäseneksi 
ja Aku Lohimäen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen sekä Mik-
ko Lahtiluoman jäseneksi ja Marina Huttusen hänen henkilökohtaiseksi 
varajäsenekseen Teatterimuseon säätiön edustajistoon toimikaudeksi 
2023-2025.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Jäseneksi Mikko Lahtiluoma, varajäseneksi Marina 
Huttunen.

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Jussi Halla-ahon vastaehdotuk-
sen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Lotta Backlundin jäse-
neksi ja Aku Lohimäen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen se-
kä _________________ jäseneksi ja __________________ hänen 
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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-
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
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.11.2022 § 112

HEL 2022-012166 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely

07.11.2022 Pöydälle

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

HL 51 §:n perusteella korjattu 
tekstistä puuttunut ehdotuksen 
tekijän nimi. AP 22.11.2022
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§ 126
Sarastia Oy:n neuvottelukunnan jäsenen nimeäminen

HEL 2022-003260 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Helsingin edusta-
jaksi Sarastia Oy:n neuvottelukuntaan Salla Uddfolkin tilalle johtaja 
Kirsti Laine-Hendolinin palkanlaskennan vakauttamishankkeesta.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Neuvottelukunnan jäsen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Sarastia Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sarastia Oy

Yhtiön tarkoituksena on tuottaa ja kehittää hankintalainsäädännön mu-
kaisille hankintayksiköille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Hel-
singin kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 0,04 %. 

Yhtiöllä on neuvottelukunta. Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan 
kaikki osakkeenomistajat ja se kokoontuu vähintään yhden kerran vuo-
dessa. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistu-
valla osakkeenomistajalla on yksi (1) ääni riippumatta osakeomistuksen 
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suuruudesta. Tällä tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien 
vaikutusmahdollisuudet yhtiön strategisessa päätöksenteossa. Helsin-
gin edustajana neuvottelukunnassa on toiminut päällikkö Sanna Udd-
folk kaupunginkanslian henkilöstöosastolta. 

Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous

Sarastia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan neuvottelukunnan kokouk-
seen, joka pidetään perjantaina 9.12.2022.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Neuvottelukunnan jäsen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Sarastia Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 127
Puro Tekstiilipalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2022-004205 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n tulevassa ylimääräi-
sessä yhtiökokouksessa hyväksymään asiat hallituksen esitysten mu-
kaisesti.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 2.12.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Puro Tekstiilipalvelut Oy

Yhtiön toimialana on pesulatoiminta, tekstiilien vuokraus, erilaisten 
tekstiilihuoltopalveluiden tarjoaminen, tekstiilien tilaus- ja täyttöpalvelut 
sekä jakelu- ja varastointiratkaisujen tuottaminen. Yhtiö toimii omista-
jiensa sidosyksikkönä.

Ylimääräinen yhtiökokous
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Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy on kutsunut 2.12.2022 koolle ylimääräi-
sen yhtiökokouksen päättämään määräaikaisen leasing-rahoituksen tai 
lainan ottamista, määräaikaisten yrityskiinnitysten hakemista ja yhtiön 
strategian hyväksymisestä.

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
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 2.12.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 128
Lehtisaaren Väestösuoja Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2022-013144 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa hyväksymään ylimääräisessä yhtiökokouksessa halli-
tuksen esitykset.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 29.11.2022
2 Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, saate 3.11.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lehtisaaren Väestösuoja Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lehtisaaren Väestösuoja Oy

Lehtisaaren Huolto Oy:n toimialana on huolehtia yhteenliittymänä  Hel-
singin kaupungin Lehtisaaren katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta 
sekä mahdollisesta muustakin  huoltotoiminnasta sekä hallita ja käyttää 
Lehtisaaressa sijaitsevaa kallioväestösuojaa. Väestösuojaa hallinnoi 
Lehtisaaren Väestösuoja Oy. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 27,5 
%.
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Varsinaisessa kevään 2022 yhtiökokouksessa on päätetty Lehtisaaren 
kallioväestösuojan putkistojen sukituksesta niin, että ensimmäinen osa 
tehtäisiin vuoden 2022 puolella ja toinen osa vuonna 2023. Tämän 
vuoden osalta on kerätty urakan ensimmäiseen osaan tarvittava yhtiö-
vastike.

Koska urakkaan on tullut viivästys, jonka perusteella remontti siirtyy 
kokonaan toteutettavaksi vuonna 2023, yhtiön hallitus on kutsunut kool-
le yhtiökokouksen 29.11.2022, jotta vuonna 2022 kerätyt vastikkeet 
voidaan palauttaa ja kerätä uudelleen vuoden 2023 puolella. Palautuk-
selle ja uudelleen keräykselle on olemassa veroseuraamuksiin liittyvä 
kirjanpidollinen peruste.

Yhtiökokousedustajaa kehotetaan hyväksymään yhtiön hallituksen te-
kemät esitykset.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 29.11.2022
2 Kokouskutsu, kokous 29.11.2022, saate 3.11.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lehtisaaren Väestösuoja Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 129
Helsingin yhteisöraportti 3/2022

HEL 2022-005573 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Helsingin yhtei-
söraportin 3/2022.

Esittelijä
rahoitusjohtaja
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36 109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteisöraportti 3/2022
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti kau-
punginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tu-
loksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta. 

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin 
3/2022. Raportin alussa esitellään lyhyesti Helsingin kaupungin kon-
serniohjausta, omistajapolitiikkaa ja -strategiaa, konserniohjauksen 
keskeisiä tavoitteita ja sisältöä sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa 
kaupunkikonsernissa. Lisäksi luetellaan omistajaohjauksen toimenpitei-
tä ja konsernijohdon osat.

Tytäryhteisöillä on omistajastrategiat, jotka sisältävät muun muassa ty-
täryhteisökohtaiset tavoitteet ja niiden mittarit. Tavoitteiden ennustetut 
toteutumat esitetään yhteenvetona raportin alussa sekä yhteisökohtai-
sesti raportissa. 
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Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimit-
tamien osavuosikatsausten ja ennusteiden perusteella vuoden 2022 
toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot. 

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä 1. 

Liitteessä 2 esitetään markkinaehtoiset yhtiöt. Liite 2 on salassa pidet-
tävä julkisuuslain perusteella, koska se sisältää yhtiöiden liikesalai-
suuksia.

Esittelijä
rahoitusjohtaja
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36 109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteisöraportti 3/2022
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.09.2022 § 95

HEL 2022-005573 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi yhteisöraportin 
2/2022.

23.05.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

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

tiina.leinonen(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 115, 116, 117, 118, 119 ja 120 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ja 129 §: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

Tuomas Rantanen
puheenjohtaja

Saara Nirkko
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Anni Sinnemäki Ville Jalovaara

Pia Pakarinen
115-116§ ja 118-129§

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 08.12.2022.


