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§ 427
V 23.6.2021 Asuntotuotanto-, vakuutus-, urheilu- ja ulkoilulaitosra-
hastojen ja eräiden lahjoitusrahastojen sääntömuutokset sekä lak-
kauttamiset

HEL 2021-006178 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Asuntotuotanto-, Urheilu- ja ulkoilulaitos- sekä vakuutusrahasto-
jen säännöt 1.7.2021 lukien

2 Liite 2 F.J.von Beckerin ja Varatuomari Fr. Thuringin lahjoitus Suurta ja 
pientä satamasaarta varten -lahjoitusrahastojen säännöt 1.7.2021 lu-
kien

3 Liite 3 Asuntotuotanto-, Urheilu- ja ulkoilulaitos- sekä vakuutusrahasto-
jen säännöt_muutokset näkyvissä

4 Liite 4 F.J.von Beckerin ja Varatuomari Fr. Thuringin lahjoitus Suurta ja 
pientä satamasaarta varten -lahjoitusrahastojen säännöt_muutokset 
näkyvissä

5 Liite 5 Lakkautettavaksi esitettävien lahjoitusrahastojen säännöt
6 Liite 6 Teknisen johtajan esitys asuntotuotantorahaston korkotukikorin 

lakkauttamisesta
7 Liite 7 Pelastusarmeijan kirje koskien Emmy och David Skogmans min-

nesfond-rahaston käyttöä_nimi peitetty

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 
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Kaupunginvaltuusto päättää 1.7.2021 lukien:

A) muuttaa

- kaupungin asuntotuotantorahaston, vakuutusrahaston sekä urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahaston sääntöjä liitteessä 1 esitetyn mukaisiksi. Muutok-
sen jälkeen kaikki asuntotuotantorahaston korkotukikoriin liittyvät kau-
pungin yksittäisiin Asoy Helsingin Harmajankadun osakeomistuksiin liit-
tyvät maksut hoidetaan osana kaupunkiympäristön toimialan taloutta.

- F.J. Beckerin rahasto -nimisen lahjoitusrahaston ja Varatuomari F.R. 
Thuringin lahjoitus Suurta ja Pientä Satamasaarta varten -nimisen lah-
joitusrahaston sääntöjä liitteessä 2 esitetyn mukaisiksi sekä

B) lakkauttaa

- Emmy och David Skogmans minnesfond -nimisen lahjoitusrahaston

- Helsingin kaupunginkirjaston Bill & Melinda Gatesin lahjoitusrahaston 

Esittelijän perustelut

Kaupungilla on 42 kirjanpidollista rahastoa, joista 35 on lahjoitusrahas-
toja. Rahastojen sääntöihin tehtiin teknisiä muutoksia 17.5.2017 (Kvsto 
§ 240) kaupungin siirtyessä uuteen johtamisjärjestelmään 1.6.2017 lu-
kien, sekä eräitä lisätarkistuksia 13.6.2018 (Kvsto § 175). Muutoksen 
kohteina olivat mm. rahastojen varojen käyttöä koskevat päätösvaltuu-
det, jotka tuli muuttaa vastaamaan uutta organisaatiorakennetta.

Kaupungin hallintosääntöä on myös päivitetty organisaatiouudistusten 
ja muiden toiminnallisten tarpeiden vuoksi. Edellinen päivitys on tehty 
5.5.2021 (Kvsto § 98). Hallintosääntö sisältää rahastoja käsitteleviä 
kohtia. Hallintosäännön 8 luvun 1 §:ään on kirjattu kaupunginhallituk-
sen toimivallasta seuraavasti: "Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty 
tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, 
joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää, kirjanpidollisten 
rahastojen varoista myönnettävistä lainoista ja varojen muusta käytös-
tä."

Tällä päätöksellä:

1) poistetaan/tarkistetaan päällekkäisyyksien välttämiseksi rahastojen 
säännöistä kohdat, jotka sisältyvät kaupungin hallintosääntöön (urheilu- 
ja ulkoilulaitosrahasto, vakuutusrahasto). Lisäksi korjataan taloushallin-
topalveluliikelaitoksen kirjoitusasu vastaamaan nykyisin käytettävää 
muotoa.
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Peruste: hallintosäännön 8. luvun 1 §:n mukaisesti antolainojen myön-
tämisestä päättää kaupunginhallitus, mikä koskee myös urheilu- ja ul-
koilulaitosrahastosta myönnettäviä lainoja. Hallintosäännön 12 luvun 4 
§:n mukaisesti vakuutusasioiden hoito kuuluu rahoitusjohtajan vastuul-
le, minkä jatkossa katsotaan sisältävän myös vakuutusrahastokorvauk-
sia koskevan päätöksenteon.

2) lakkautetaan asuntotuotantorahaston sääntöjä muuttamalla korkotu-
kiasuntojen pääomakustannusten hoitamiseen aiemmin tarvittu rahas-
tokori.

Peruste: korkotukiasuntojen pääomakustannusten hoitoon aiemmin 
tarvittu rahastokori on käynyt tarpeettomaksi, kun rahastoon kytketyt 
korkotukiyhtiöt on olennaisin osin fuusioitu Kiinteistö Oy Auroranlin-
naan. Jäljelle jääneiden yksittäisten Asoy Helsingin Harmajankadun 
asunto-osakkeiden hoitaminen rahaston kautta ei ole enää tarkoituk-
senmukaista. Kaupunkiympäristön toimiala on esittänyt ao. rahastoko-
rin lakkauttamista. Korin lakkauttamiseen liittyvä tekninen rahastointi-
tarve huomioidaan vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan 
päätöksenteon yhteydessä.

3) päivitetään F.J. von Beckerin rahaston sekä Varatuomari F.R. Thu-
ringin lahjoitus Suurta ja Pientä Satamasaarta varten -nimisen lahjoi-
tusrahaston säännöt muuttamalla varojen käytöstä päättävän tahon 
vastaamaan toiminnan nykyistä organisointia.

Peruste: F.J. von Beckerin rahaston sääntöjen 4 § mukaisesti rahaston 
tuottoja voidaan maksaa kaupunginhallituksen määräämälle yhteisölle, 
joka järjestää opetusta näkövammaisille. Näkövammaisten palvelut 
kuuluvat kaupungin sisäisessä työnjaossa sosiaali- ja terveystoimialal-
le, jolloin valtuudet päättää yhteisöstä jolle rahaston tuotto osoitetaan 
olisi kaupunkiorganisaatiossa luontevaa kuulua sosiaali- ja terveyslau-
takunnalle kaupunginhallituksen asemesta. Satamasaarten ylläpidosta 
vastaa nykyisin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sijaan kaupunkiympä-
ristön toimiala.

4) lakkautetaan Emmy och David Skogsmans minnesfond -niminen 
lahjoitusrahasto sekä Helsingin kaupunginkirjaston Bill ja Melinda Ga-
tesin lahjoitusrahasto.

Peruste: Bill ja Melinda Gatesin säätiön kaupunginkirjastolle lahjoitta-
mia varoja varten perustetun lahjoitusrahaston varat on käytetty lop-
puun.

Emmy och David Skogsmans minnesfond -nimisen lahjoitusrahaston 
osalta rahaston edunsaajalla, Suomen Pelastusarmeijan säätiö sr:llä, ei 
enää ole ruotsinkielistä lastenkotitoimintaa. Pelastusarmeija on anonut 
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jäljellä olevan rahastopääoman käytettäväksi kerralla rahaston ruotsin-
kieliseen partiotoimintaan. Oikeuspalveluiden arvion mukaan, ottaen 
huomioon rahaston pääoman määrä, kaupungin aikaisempi linja rahas-
tojen lakkautuksissa sekä yhteiskunnan muutokset sitten testamentin 
laatimisajankohdan (v. 1929), rahaston lakkauttaminen ja sen varojen 
tilittäminen Suomen Pelastusarmeijan säätiölle kaupunginvaltuuston 
päätöksellä on tarkoituksenmukaisin vaihtoehto varojen käytölle myös 
testamenttimääräykset huomioon ottaen.

Sääntötyöryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia, että kaupungin sääntö-
kokonaisuus on lainsäädännön edellytysten mukainen, ymmärrettävä ja 
selkeä, on arvioinut esityksen sisällön 27.5.2021, ja puoltaa osaltaan 
esitettyjä muutoksia.

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotetut muutokset, kaupungin-
hallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan

- kaupunkiympäristön toimialaa sekä taloushallintopalveluliikelaitosta 
huolehtimaan asuntotuotantorahaston korkotukikorin lakkauttamiseen 
liittyvistä käytännön järjestelyistä.

- kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huolehtimaan Emmy 
och David Skogsmans minnesfond -nimisen lahjoitusrahaston sekä 
Helsingin kaupunginkirjaston Bill ja Melinda Gatesin lahjoitusrahaston 
lakkauttamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Asuntotuotanto-, Urheilu- ja ulkoilulaitos- sekä vakuutusrahasto-
jen säännöt 1.7.2021 lukien

2 Liite 2 F.J.von Beckerin ja Varatuomari Fr. Thuringin lahjoitus Suurta ja 
pientä satamasaarta varten -lahjoitusrahastojen säännöt 1.7.2021 lu-
kien

3 Liite 3 Asuntotuotanto-, Urheilu- ja ulkoilulaitos- sekä vakuutusrahasto-
jen säännöt_muutokset näkyvissä

4 Liite 4 F.J.von Beckerin ja Varatuomari Fr. Thuringin lahjoitus Suurta ja 
pientä satamasaarta varten -lahjoitusrahastojen säännöt_muutokset 
näkyvissä

5 Liite 5 Lakkautettavaksi esitettävien lahjoitusrahastojen säännöt
6 Liite 6 Teknisen johtajan esitys asuntotuotantorahaston korkotukikorin 

lakkauttamisesta
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7 Liite 7 Pelastusarmeijan kirje koskien Emmy och David Skogmans min-
nesfond-rahaston käyttöä_nimi peitetty

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suomen Pelastusarmeijan sää-
tiö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos


