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§ 44
Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan perustaminen

HEL 2020-012448 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti:

 perustaa Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, ruotsiksi Fas-
tighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal, -nimisen yhtiön

 hyväksyä liitteenä 1 ja 2 olevat Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteis-
sairaalan perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen

 hyväksyä hallituksen jäsenten palkkioperusteeksi palkkioryhmän B
 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhtiön perustamisvai-

heessa merkitsemään Helsingin kaupungin lukuun 500 (viisisataa) 
kappaletta Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan -osaketta 
yhteensä 3 000 000 euron merkintähintaan (6 000 euroa/osake)

 osoittaa 3 000 000 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopape-
rit, Khn käytettäväksi, muut kohteet kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston käytettäväksi Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yh-
teissairaalan osakkeiden merkitsemistä varten

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön pe-
rustamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet sekä oikeuttaa oikeus-
palvelut tekemään tarvittaessa perustamissopimukseen ja yhtiöjär-
jestykseen vähäisiä muutoksia 

 siirtää perustettavalle Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalal-
le sosiaali- ja terveysministeriön Helsingin kaupungille myöntämän 
kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoit-
tamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain mukaisen 
poikkeusluvan. 

Päätös pannaan täytäntöön sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveysminis-
teriön on myöntänyt Helsingin kaupungille kuntien ja kuntayhtymien 
eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja tervey-
denhuollossa annetun lain mukaisen poikkeusluvan. 

Käsittely

Esteelliset: Anna Vuorjoki 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321
tuomo.makinen(a)hel.fi

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Laura Kallinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 22520
laura.kallinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustamissopimus
2 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
HUS Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian taustaa

Helsingin kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 
ovat tunnistaneet tarpeen rakentaa pääkaupunkiseudulle Helsingin 
kaupungin ja HUSin yhteishankkeena toteutettava psykiatrinen ja so-
maattinen sairaala (jäljempänä hanke). Kaupunginhallitus on 28.5.2018 
§ 385 hyväksynyt osapuolten keskinäisen sopimuksen Laakson yhteis-
sairaalan hankesuunnittelun toteuttamisesta ja siihen liittyvästä hankin-
tayhteistyöstä. Sopimus on allekirjoitettu 5.6.2018. Hankesuunnitelma 
on hyväksytty hankkeen ohjausryhmässä 4.2.2020. Kaupunginvaltuus-
to on 10.6.2020 § 157 osaltaan hyväksynyt 12.2.2020 päivätyn hanke-
suunnitelman ja HUSin hallitus on hyväksynyt sen osaltaan 6.4.2020 § 
44.

Osapuolet ovat jatkaneet hankkeen valmistelua ja tehneet uuden sopi-
muksen hankesuunnitteluvaiheen jälkeen suoritettavien tehtävien hoi-
tamisesta, jonka perusteella hanketta edistetään kiinteistöosakeyhtiön 
perustamiseen saakka. Sopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 
14.9.2020 § 541 ja HUSin hallituksessa 8.6.2020 § 87. 
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Hanke on tarkoitus toteuttaa vaiheittain vuosina 2021–2030. Hank-
keessa toteutetaan tilat HUSin ja Helsingin psykiatriselle sairaalahoi-
dolle sekä noin puolelle Helsingin sairaalan tarvitsemista sairaansijois-
ta. Lisäksi hankkeessa toteutetaan tilat HUSin vaativalle neurologiselle 
kuntoutukselle sekä näitä tukeville poliklinikkatoiminnoille, tukipalveluil-
le, opetukselle, tutkimukselle ja hallinnolle. Hankkeen laajuus on noin 
190 000 brm² ja rakentamiskustannusten arvonlisäveroton enimmäis-
hinta on 838 000 000 euroa kustannustasossa marraskuu 2019. 

Laakson yhteissairaala korvaa Laakson ja Auroran sairaaloiden sairaa-
latoiminnat ja puolet Suursuon sairaalan toiminnasta sekä HUSin osal-
ta Kellokosken (Ohkola) sairaalan, Psykiatriakeskuksen ja lastenpsy-
kiatrian Kivelän alueella väliaikaisessa rakennuksessa olevan sairaala-
hoidon sekä Ulfåsassa toimiva sairaalahoidon. Hankkeen toteutumisen 
myötä vapautuvat osittain tai kokonaan Auroran, Suursuon, Kivelän ja 
Kellokosken/Ohkolan sairaalakiinteistöt kehitettäväksi uusiin käyttötar-
koituksiin. 

Yhteissairaala käsittää kolme uutta sairaalarakennusta, uuden huolto-
rakennuksen sekä kolmen sairaalarakennuksen peruskorjaus- ja muu-
tostyöt. Osa nykyisistä Laakson sairaalan huonokuntoisista sairaalara-
kennuksista sekä alueella olevat päiväkoti ja neljä asuinrakennusta pu-
retaan.

Hanke on Helsingin kaupungille ja HUSille vuokrahanke. Hankkeen ja 
tilojen vuokrauksen toteuttamiseksi osapuolten tarkoituksena on perus-
taa osakeyhtiö, joka rakennuttaa ja hallinnoi hankkeessa rakennettavia 
ja siihen kuuluvia Laakson yhteissairaala -nimellä kutsuttavan sairaalan 
tiloja. Yhtiölle kuuluu Laakson yhteissairaalan yhteyteen rakennettavan 
pysäköintilaitoksen ja sen sisäänajoyhteyden sekä Meilahti-Laakso -
logistiikkatunnelin rakentaminen ja hallinnointi.  

Poikkeuslupa

Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta ra-
joittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa rajoittaa kuntien ja kun-
tayhtymien oikeutta tehdä eräitä oikeustoimia sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämiseksi. Lain 4 §:n 1 momentin mukaan kunta tai kun-
tayhtymä tai niiden yksin tai yhdessä omistama yhtiö ei saa tehdä sosi-
aali- ja terveydenhuollon rakennuksiin kohdistuvia investointeja koske-
via sitoumuksia, joiden arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ylit-
tävät viisi miljoonaa euroa.

Kunta tai kuntayhtymä voi hakea poikkeuslupaa investointia koskevan 
sitoumuksen tekemiseksi sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM). Lakia 
on muutettu (voimaan 1.11.2020) siten, että poikkeuslupamenettely on 
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laajennettu koskemaan kuntien ja kuntayhtymien lisäksi myös niiden 
omistamien yhtiöiden vastaavia investointeja. 

Kaupunki on 10.3.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut poikkeuslupaa 
koko hankkeelle. Hakemusta on täydennetty 24.6.2020 siten, että ha-
kemuksessa pyydetään lupaa siirtää poikkeuslupa Helsingin kaupungin 
ja HUSin perustamalle yhtiölle, joka tulee omistamaan ja hallinnoimaan 
Laakson yhteissairaalaa. 

STM:n raha-asianvaliokunta on 7.1.2021 puoltanut kaupungin poik-
keuslupahakemuksen hyväksymistä. Päätösluonnoksen mukaan sosi-
aali- ja terveysministeriö myöntää Helsingin kaupungille poikkeusluvan 
koko Laakson yhteissairaalahankkeelle hakemuksen mukaisesti 
4.11.2020 mennessä toimitettujen asiakirjojen perusteella. Lisäksi Hel-
singin kaupungille annetaan lupa siirtää sille myönnetty poikkeuslupa 
kaupungin yhdessä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa 
kokonaan omistamalle kiinteistöosakeyhtiölle. 

Hanke on kiireellinen eikä Laakson yhteissairaalaan siirtyvien toiminto-
jen välttämättömien tilaratkaisujen toteutumista ole mahdollista siirtää. 
Hankkeen toteutukseen liittyviä kilpailutuksia valmistellaan ja hankkeen 
eteneminen suunnitellussa aikataulussa on myös hankekustannusar-
viossa pysymisen vuoksi tärkeää. 

Hankkeen toteuttamisen edistämiseksi on tarpeen päättää osapuolten 
yhdessä tasaosuuksin omistaman kiinteistöosakeyhtiön perustamises-
ta. Päätöksen täytäntöönpanoon ryhdytään, kun STM:n myöntämä 
poikkeuslupa hankkeelle on saatu. 

Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan perustaminen

Helsingin kaupunki ja HUS perustavat yhtäläisin omistusosuuksin 
(50%) Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan.

Yhtiön perustamisvaiheessa määritellyt osakkaiden omistusosuudet 
perustuvat osakkaiden yhteiseen arvioon vuonna 2020 siitä, mikä on 
kummankin osakkaan järjestämisvastuulle kuuluvan toiminnan laajuus 
yhtiön hallitsemissa rakennuksissa ja tiloissa. Perustamissopimuksen 
kohdassa 10 on sovittu menettelystä omistusosuuksien tarkistamiseksi, 
jos osakkaan osuus yhtiön vuokraamista tiloista on olennaisesti suu-
rempi tai pienempi kuin ko. osakkaan omistusosuus yhtiöstä. 

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin Laakson kaupungino-
san korttelissa 626 tontteja nro 2 ja 3 sekä omistaa ja hallita niillä olevia 
ja niille rakennettavia kiinteistön käyttötarkoitusta palvelevia rakennuk-
sia sekä muita rakennuksia ja tiloja lukuun ottamatta tontilla nro 2 sijait-
sevia rakennuksia 8 (Kappeli), 12 (Tuberkuloositoimisto) ja 13 (Kuntou-
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tuskeskus). Yhtiön toimialana on lisäksi vuokrata hallinnassaan olevia 
tiloja julkisen terveydenhuollon käyttöön sekä sitä palvelevaan tarkoi-
tukseen. Lisäksi yhtiön toimialana on sen omistamilla kiinteistöillä sijait-
sevan pysäköintilaitoksen ja sen sisäänajoyhteyden rakennuttaminen, 
ylläpito ja hallinnoiminen sekä Meilahti-Laakso -logistiikkatunnelin ra-
kennuttaminen ja hallinnoiminen. 

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja 
osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. 

Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toi-
mia omistajiensa yhteishankintayksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole 
tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mah-
dollinen voitto on käytettävä yhtiön toiminnan tukemiseen ja kehittämi-
seen omistajien yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen. 

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen pe-
riaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ym-
päristöä säästävään energiankäyttöön.  

Helsingin kaupunki ja HUS ovat yhteistyössä neuvotelleet uuden yhtiön 
perustamiseen liittyvän osakassopimuksen, jossa on muun muassa so-
vittu hankkeen hallinnosta ja hallituksen kokoonpanosta sekä osakkai-
den rahoituksen, päätöksenteon, tilavuokrauksen ja osakeomistuksen 
ehdoista. Lisäksi sopimuksessa on sovittu yhtiön sidosyksikköasemaa 
tukevista linjauksista.

Osakassopimuksen hyväksyminen sekä hallitusnimitykset käsitellään 
Helsingin kaupungin osalta kaupunginhallituksen konsernijaostossa.

Hankkeen rahoitus

Tarkoituksena on, että perustettava yhtiö vastaa kaikista hankkeen 
valmisteluun, suunnitteluun, toteuttamiseen ja rakentamiseen liittyvistä 
kustannuksista. Hankkeen kustannusarvio sisältää hankesuunnitelman 
rakennusten investointikustannukset (kaupunginvaltuusto 10.6.2020 § 
157). Hankesuunnitelman mukainen arvio hankkeen rakentamiskus-
tannuksista on arvonlisäverottomana 838 000 000 euroa marraskuun 
2019 kustannustasossa. Yllä esitettyyn rakentamiskustannusten kus-
tannusarvioon ei sisälly muun muassa tontin rakentamiskelpoiseksi 
saattamisen eikä yleisellä katualueella tehtävien muutostöiden kustan-
nuksia eikä suojeltavien sairaalarakennusten lunastuksesta yhtiön 
maksettavaksi tulevaa kompensaatiota. Sellaisiin investointikustannuk-
siin, jotka eivät nimikkeinä esiinny hankesuunnitelman hankintarajatau-
lukossa, sovitaan yhteisesti noudattaen hankintarajataulukon periaattei-
ta. Muut kustannukset ovat käyttäjäyksiköiden omia hankintakustan-
nuksia.
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Hankesuunnitelman arvio hankekustannuksista on lähtökohta osakkai-
den osuuksille. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan rahoitusosuuksis-
taan, mikäli esimerkiksi mikäli esimerkiksi hankkeen toteuttamisedelly-
tyksissä tapahtuu muutoksia  tai näyttää todennäköiseltä, että hanke-
suunnitelman mukainen kustannusarvio ylittyy.

Osakkaat sitoutuvat hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen toteut-
tamista varten omistusosuuksiensa suhteessa huolehtimaan yhtiön ra-
hoittamisesta yhtiön ja toisen osakkaan kannalta kustannusneutraalilla 
tavalla. Yhtiön rahoitus hoidetaan pääasiallisesti osakkaiden takaamilla 
tai antamilla lainoilla, minkä lisäksi yhtiön perustamisen yhteydessä 
tehtävien osakemerkintöjen lisäksi osakkaat sitoutuvat jatkossa vuosit-
tain tekemään oman pääoman ehtoisen vastikkeettoman sijoituksen 
yhtiön svop-rahastoon. Osana rakentamisen aikaista rahoitusta voi-
daan käyttää osakkaiden takaamaa kuntayritystodistusohjelmaa.

Osakkaiden tavoitteena on, että hankkeen lopussa osakkaiden vuotuis-
ten oman pääoman ehtoisten sijoituksen yhteenlaskettu kokonaismää-
rä vastaa 10 % investointiin liittyvästä kokonaisrahoitustarpeesta, ja et-
tä kumpikin osakas vastaa tästä svop-sijoituksen kokonaismäärästä 
omistusosuutensa mukaisesti. 

Yhtiön rahoittamista koskevat kaupungin päätökset on tarkoitus tuoda 
päätöksentekoon mahdollisimman pian yhtiön tultua perustetuksi ja läh-
tökohtaisesti kevätkaudella 2021. 

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 (1) ar-
tiklan mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion 
myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tu-
ki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä 
tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikut-
taa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Helsingin kaupunki ja HUS ovat perustamassa kiinteistöosakeyhtiötä, 
jonka perustamisen yhteydessä Helsingin kaupunki ja HUS maksavat 
yhtiön osakkeiden merkintähinnan, yhteensä 6 000 000 euroa, joka 
maksetaan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon. Ennen osakemerkinnän tekemästä on arvioitava, si-
sältyykö suunniteltuun toimenpiteeseen SEUT 107 (1) artiklan mukaista 
valtiontukea.

Euroopan komission tiedonannon mukaan valtiontukisääntöjä sovelle-
taan ainoastaan silloin, kun tuensaajana on yritys, jolla tarkoitetaan oi-
keudellisesta muodosta tai rahoitustavasta riippumatta taloudellista 
toimintaa harjoittavaa yksikköä. Taloudellista toimintaa on kaikki toimin-
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ta, jossa tavaroita tai palveluita tarjotaan markkinoilla (komission tiedo-
nanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohdat 6–12). 

Valtiontukiarvioinnissa on selvitettävä, harjoittaako yhtiö valtiontuki-
säännösten mukaista taloudellista toimintaa. 

Komission tiedonannossa on todettu, että joissakin jäsenvaltioissa jul-
kiset sairaalat ovat olennainen osa kansallista terveydenhuoltoa ja pe-
rustuvat lähes kokonaan solidaarisuuden periaatteeseen. Tällaiset sai-
raalat rahoitetaan suoraan sosiaaliturvamaksuilla ja muilla valtion va-
roilla, ja ne tarjoavat yleisesti kattavia palveluja ilmaiseksi. Unionin 
tuomioistuimet ovat vahvistaneet, että organisaatiot, joilla on tällainen 
rakenne, eivät toimi yrityksinä. Komission tiedonannon mukaan kysei-
sessä rakenteessa nekään toiminnot, jotka sinällään voisivat olla luon-
teeltaan taloudellisia mutta jotka suoritetaan pelkästään toisen, muun 
kuin taloudellisen palvelun tuottamiseksi, eivät ole luonteeltaan talou-
dellisia. Yksikkö, joka ostaa tavaroita – jopa suuressa mittakaavassa – 
muun kuin taloudellisen palvelun tarjoamiseksi, ei toimi yrityksenä pel-
kästään siitä syystä, että se on ostaja tietyillä markkinoilla. (komission 
tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohdat 24–25)

Perustettavan yhtiön ainoa tarkoitus on mahdollistaa julkisen tervey-
denhuollon toteuttaminen. Yhtiön toimialana on vuokrata hallinnoimiaan 
tiloja sen omistajille, eli Helsingin kaupungille ja HUSille, jotka käyttävät 
yhtiöltä vuokraamiaan tiloja ainoastaan julkisen terveydenhuollon toi-
mintaan. Yhtiön vuokralaisten Helsingin kaupungin ja HUSin tiloissa 
harjoittama toiminta ei ole taloudellista toimintaa, vaan komission tie-
donannossa tarkoitettua julkista terveydenhuoltoa. Yhtiön harjoittama 
vuokraustoiminta ei siten ole taloudellista toimintaa, koska se tapahtuu 
julkisen terveydenhuollon toteuttamiseksi eli muun kuin taloudellisen 
palvelun tuottamiseksi.

Perustettavan yhtiön varsinaisten julkisen terveydenhuollon käyttöön 
tarkoitettujen tilojen vuokraamisen lisäksi yhtiön toimialaan kuuluu yh-
tiön toimintaa palvelevien pysäköintilaitoksen ja logistiikkatunnelin ra-
kennuttaminen ja hallinnoiminen. Kyseiset infrastruktuurit rakennetaan 
julkisen terveydenhuollon järjestämisen mahdollistamiseksi eli muuta 
kuin taloudellista toimintaa varten. 

Yhtiön hallinnoimissa rakennuksissa on hyvin vähäisessä määrin muita 
kuin terveydenhuollon tiloja, joita se voi vuokrata julkisen terveyden-
huollon tavanomaiseen oheistoimintaan (esim. kukkakauppa tai kioski). 
Mikäli yhtiö vuokraa tiloja kolmansille osapuolille (muille kuin Helsingin 
kaupungille ja HUSille), tulee varmistua siitä, että yhtiön Helsingin kau-
pungilta tai HUSilta saama taloudellinen etu ei siirry kilpailluilla markki-
noilla toimivien yritysten hyväksi. Tällaisissa tilanteissa kolmansille os-
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apuolille tapahtuva vuokraus tulee tehdä markkinaehtoisesti. Kun 
oheistoimintaan vuokratuista tiloista peritään markkinaehtoista vuokraa, 
vuokraustoiminnassa ei muodostu valtiontueksi katsottavaa etua. Yh-
tiön hyvin pienimuotoinen muihin kuin sen omistajiin kohdistuva vuok-
raustoiminta ei siten vaikuta yhtiön saaman rahoituksen sallittavuuteen. 
Komission tiedonannossa on todettu myös, että: ”Lähes yksinomaan 
muuhun kuin taloudelliseen toimintaan käytettäviin infrastruktuureihin 
liittyvien tavanomaisten palvelujen, kuten ravintoloiden, myymälöiden ja 
maksullisen pysäköinnin, julkisella rahoituksella ei yleensä ole vaiku-
tusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska nämä palvelut eivät to-
dennäköisesti houkuttele asiakkaita muista jäsenvaltioista ja niiden ra-
hoituksella on todennäköisesti enintään marginaalinen vaikutus rajat 
ylittäviin investointeihin tai sijoittautumiseen.” (komission tiedonanto 
valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohta 207).

Yhtiö perustetaan omistamaan ja hallinnoimaan julkisen terveydenhuol-
lon käyttöön rakennettuja ja rakennettavia tiloja, joita se vuokraa pää-
asiassa omistajilleen Helsingin kaupungille ja HUSille, joten yhtiön ei 
katsota harjoittavan taloudellista toimintaa. Edellä kuvattujen perustelu-
jen mukaisesti yhtiön perustamisvaiheen rahoitukseen ei sisälly SEUT 
107 (1) artiklan mukaista valtiontukea.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginhallitus 
päättää yhteisöjen ja säätiöiden perustamisesta.

Lopuksi

Yhtiön perustaminen ja siihen liittyvät asiakirjat on valmistelu yhteis-
työssä HUSin kanssa. HUSin hallituksen on tarkoitus käsitellä asiaa 
kokouksessa 18.1.2021. Kaupungilta yhteisvalmisteluun on osallistunut 
kaupunkiympäristön toimiala sekä kaupunginkanslian oikeuspalvelut ja 
talous- ja suunnitteluosasto.  

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut huolehtii yhtiön perustamisen edel-
lyttämistä toimenpiteistä. Kaupunginhallituksen konsernijaostolle on 
valmisteltu ehdotus yhtiön hallituksen jäsenistä sekä osakassopimuk-
sesta päättämisestä. Tarkastuslautakunta 15.12.2020 § 95 päättänyt 
nimetä ehdolle perustettavan Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissai-
raalan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n (päävas-
tuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Mikko Luoma).

Hankkeen tärkeys, kiireellisyys sekä laajuus huomioon ottaen on kau-
pungin kannalta tarkoituksenmukaista edetä yhtiön perustamispäätök-
sen osalta jo tässä vaiheessa, jotta osapuolilla on valmius perustaa yh-
tiö heti, kun sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt kaupungin 
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hanketta koskevan poikkeusluvan. Näin yhtiö voi edetä hankkeen to-
teutuksen vaatiman organisaation muodostamisessa ja kaupungille 
myönnetty poikkeuslupa voidaan siirtää perustetulle yhtiölle poikkeus-
lupapäätöksen mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
Laura Kallinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 22520

laura.kallinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustamissopimus
2 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
HUS Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Konserniohjaus
Oikeuspalvelut
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 15.12.2020 § 95

HEL 2020-012448 T 00 00 00

Päätös
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Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle perustettavan Kiinteistöosa-
keyhtiö Laakson yhteissairaalan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö 
KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Mikko Luo-
ma). Tilintarkastajaehdokas nimetään vuonna 2021 perustettavalle yh-
tiölle toimikauden jatkuessa tilikauden 2021 loppuun. Tilintarkastaja on 
antanut suostumuksensa tehtävään.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi


