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§ 87
Konsernijaoston päätöksen muuttaminen Helsingin Konsernihan-
kinta Oy:n hallituksen varajäsenen osalta

HEL 2016-001132 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 29.2.2016, § 24 te-
kemäänsä päätöstä siten, että Helsingin Konsernihankinta Oy:n vuo-
den 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan yhtiöjärjestyksen 
mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen varajäseneksi Jonna Hohdin si-
jasta hallintopäällikkö Pilvi Kalliomaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Konsernihankinta Oy:n toimialana on julkisista hankinnoista 
annetun lain mukaisten yhteishankintapalvelujen tuottaminen omistajil-
leen. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen 
osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan 
tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön hallitukseen kuuluu yksi varsinai-
nen jäsen ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varati-
lintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyh-
teisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Helsingin kaupungin omistu-
sosuus Konsernihankinta Oy:stä on 98,3 %. 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 29.2.2016, § 24 mm. kehot-
taa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsingin Konserni-
hankinta Oy:n yhtiökokouksessa siten, että yhtiöjärjestyksen mukaisek-
si toimikaudeksi yhtiön hallituksen varajäseneksi valitaan Jonna Hohti. 
Koska Jonna Hohdin työsuhde Helsingin kaupungilla on päättynyt, hä-
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nen sijastaan esitetään nimettäväksi hallintopäällikkö Pilvi Kalliomaa 
hankintakeskuksesta.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 a §:n mukaan konsernijaoston 
tehtävänä on muun muassa määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen, 
laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin silloin, kun ko-
kouksessa käsitellään hallintoelinten jäsenten tai tilintarkastajien valit-
semista ja kun kaupungilla on yhtiöjärjestykseen, sääntöön tai sopi-
mukseen perustuva oikeus nimetä jäseniä hallintoelimiin, sekä antaa 
ohjeita hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.02.2016 § 24

HEL 2016-001132 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Hel-
singin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2016 kevään 
varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiöko-
kouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätö-
sehdotusten mukaisesti.
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3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa 
siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä 
tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liit-
teen 1 mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kunkin tytäryhtiön 
yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja 
jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston teke-
mien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiö-
järjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle 
ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintar-
kastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastu-
syhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja 
muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kunkin tytäryhtiön 
yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta nou-
dattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupungin-
hallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konsernioh-
jauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin 
ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetet-
tuja sitovia ja muita tavoitteita.

6

kehottaa MetropoliLab Oy:n, Helsingin Konsernihankinta Oy:n ja Pää-
kaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n hallituksia ottamaan varsinaisen 
yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen 
kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupungin-
valtuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konser-
niohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annet-
tua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiöl-
le mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi


