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§ 441
Sijoitus Helsingin Leijona Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon

HEL 2021-006160 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä miljoonan (1 000 000) euron suu-
ruisen sijoituksen tekemisen Helsingin Leijona Oy:n sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon sekä myöntää kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2021 talousarviomäärärahoja 
edellä mainitun miljoonan euron sijoituksen maksamiseen talousarvion 
tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytet-
täväksi.

Esittelijän perustelut

Helsingin Leijona Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia kehittää Hel-
singin kaupungin 1. kaupunginosan (Kruunuhaka) korttelissa nro 4, nro 
30 ja nro 31 sekä 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelissa nro 32 olevia 
kaupungin omistamia kiinteistöjä ja niiden ympäristön toimintaa. Toi-
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mintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, rakennuksia ja 
muita tiloja sekä omistaa arvopapereita, osakkeita ja yhtiöosuuksia.

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

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

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Sijoitus yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon

Helsingin Leijonan ja Tukkutorin toimintojen yhdistämistä koskevasta 
esityksestä on tarkoitus päättää kaupunginvaltuustossa 16.6.2021. Yh-
distämisen toteutuessa Helsingin Leijona sulautetaan uuteen perustet-
tavaan yhtiöön. Sulautumisessa Leijonan toiminnot, varat ja velat siirty-
vät sellaisenaan uudelle perustettavalle yhtiölle. 

Koronapandemia on vaikuttanut Helsingin Leijonan toimintaan ja talou-
delliseen asemaan. Yhtiön taloudellinen asema ja suunnitteilla oleva 
toimintojen yhdistämisjärjestely huomioon ottaen on tarpeellista, että 
kaupunki yhtiön ainoana omistajana vahvistaa yhtiön omaa pääomaa 
tekemällä yhden miljoonan euron suuruisen vastikkeettoman sijoituk-
sen Helsingin Leijonan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
Pääomasijoituksen määrässä on otettu huomioon yhtiön taloudellinen 
asema tällä hetkellä, loppuvuoden ennusteet sekä mahdollisen toimin-
tojen yhdistämisen jälkeiset Leijona-Tukkutorikokonaisuuden toimin-
taedellytykset.

Valtiontukiarviointi

Kielletyn valtiontuen määritelmä pohjautuu Euroopan unionin toimin-
nasta annetun sopimuksen (”SEUT”) 107 artiklan 1 kohtaan, jossa val-
tiontuki määritellään jäsenvaltion myöntämäksi taikka valtion varoista 
muodossa tai toisessa myönnetyksi tueksi, joka vääristää tai uhkaa 
vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, siltä 
osin kuin tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tunnus-
merkkien täyttyessä kyseessä on kielletty valtiontuki, ellei jokin poik-
keussäännöistä sovellu. 

Helsingin Leijona hallinnoi vuokrauksen perusteella kaupunkistrategian 
kannalta merkittävällä keskusta-alueella sijaitsevia kaupungin omistuk-
sessa olevia rakennuksia ja alueita. Yhtiö vastaa tilojen hallinnoinnin 
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ohella alueiden elinvoimaisuuden kehittämisestä. Rakennukset ovat 
pääosin suojeltuja ja rakennuskulttuurihistoriallisesti merkittäviä, ja 
keskusta-alue on hyvin olennainen kaupungin elinvoimaan liittyvien ta-
voitteiden kannalta. Helsingin Leijonan kaupungilta vuokraamat tilat 
(mm. Kiseleffin talo) on niiden luonteesta ja kaupungin elinvoimatekijöi-
hin liittyvistä tavoitteista johtuen tarkoituksenmukaista vuokrata pääosin 
ulkopuolisille elinkeinonharjoittajille.

Vuokrattuja tiloja käytetään etupäässä muihin kuin taloudellisiin tarkoi-
tuksiin, joita ovat mm. kaupungin keskustan ja urbaanien alueiden elin-
voima-, kaupunkikulttuuri-, matkailunedistämis- ja ruokakulttuuritavoit-
teet. Vuokrattuihin tiloihin sisältyy paljon näitä tarkoituksia palvelevia 
julkisia ja yleisiä tiloja, kuten sisäpihoja. Kaupungin tehtävänä on ylläpi-
tää näitä tiloja joka tapauksessa ja myös silloin, kun niitä ei lainkaan 
vuokrata ulos, mutta tällöin elinvoima- ja muut kaupunkistrategiset ta-
voitteet voisivat jäädä toteutumatta optimaalisesti. Rahoitustarpeet 
kohdistuvat näihin tarkoituksiin ja toteuttamisedellytysten luomiseen. 
Yhtiön tiloihin kohdistuva julkinen rahoitus ei muodostu valtiontueksi 
kaupallisille toimijoille, kun vuokrakohteesta peritään ulkopuolisen ar-
vioitsijan määrittämä markkinaehtoinen vuokra.

Helsingin Leijonan toiminnan vaikutukset ovat ainoastaan paikallisia, 
koska toiminta rajoittuu tietylle hyvin rajoitetulle alueelle eikä toiminta 
ole luonteeltaan laajentuvaa. Yhtiön harjoittama muu toiminta kuin 
vuokraus ei ole taloudellista toimintaa eli siltä osin yhtiö ei toimi kilpai-
luilla markkinoilla, eikä kaupungin myöntämä tuki ole valtiontukea.

Yhtiön yksittäisten vuokrakohteiden osalta vuokraustoiminnalla ei ole 
vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Komission käsitetiedo-
nannossa (2016/C262/01, kohta 196) on kauppaan kohdistuvan vaiku-
tuksen osalta todettu, että useissa komission päätöksissä on katsottu 
asiaan liittyvien erityisolosuhteiden vuoksi, että toimenpiteellä oli puh-
taasti alueellinen vaikutus, eikä se näin ollen vaikuttanut jäsenvaltioi-
den väliseen kauppaan. Komissio on näissä tapauksissa varmistanut 
erityisesti, että tuensaaja toimitti tavaroita tai palveluja rajatulle alueelle 
jäsenvaltiossa eikä todennäköisesti houkutellut asiakkaita muista jä-
senvaltioista ja että ei ole ollut mahdollista tietää ennakolta, että toi-
menpiteen vaikutus rajat ylittävien investointien tai sijoittautumisen 
edellytyksiin ei olisi pelkästään marginaalinen. Helsingin Leijonan toi-
mintojen voidaan edellä mainituilla perusteilla arvioida olevan paikalli-
sia eikä toiminnoilla ole vaikutusta valtiontukisääntelyn näkökulmasta 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Lopuksi
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Kaupungin on yhtiön omistajana perusteltua vahvistaa yhtiön omaa 
pääomaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtävällä vas-
tikkeettomalla sijoituksella yhtiön toimintaedellytysten vahvistamiseksi 
suunnitteilla oleva Tukkutorin ja Helsingin Leijonan toimintojen yhdis-
täminen huomioiden.

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelui-
den kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Leijona Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia


