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§ 220
Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittäminen

HEL 2014-001009 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

 hyväksyä Helsingin Satama -liikelaitoksen liiketoimintaa 
välittömästi jatkavan osakeyhtiön (satamayhtiö) perustamisen 
kaupungin omistukseen, 

 hyväksyä Helsingin Satama -liikelaitoksen toiminnan siirtämisen 
ja myymisen satamayhtiölle 31.12.2014 mennessä,

 hyväksyä satamayhtiön perustamiseen ja Helsingin Satama -
liikelaitoksen toiminnan siirtoon ja myyntiin liittyvät 
pääomajärjestelyt,

 oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään Helsingin Satama -
liikelaitoksen toiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirtoon 
liittyvistä järjestelyistä sekä

 kumota 1.1.2015 lukien Helsingin Satama -liikelaitoksen 
johtosäännön sekä Helsingin kaupunginhallituksen 
johtosäännön 9 § 4 momentin siltä osin kuin se koskee Helsingin 
Satama -liikelaitosta. 

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen 
valtuutettu Vesa Korkkulan kannattamana ehdottanut, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä esityksen Helsingin Sataman 
yhtiöittämisestä ja kehottaa valmistelemaan uuden esityksen, jossa ns. 
landlord-toiminta säilyy kunnan liikelaitoksena. 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää 
jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen hylkäysehdotus 
hyväksytty.

4 äänestys
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JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Valtuusto hylkää esityksen Helsingin Sataman 
yhtiöittämisestä ja kehottaa valmistelemaan uuden esityksen, jossa ns. 
landlord-toiminta säilyy kunnan liikelaitoksena. 

Jaa-äänet: 70
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, 
Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti 
Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja 
Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo 
Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Pekka Majuri, 
Petra Malin, Silvia Modig, Björn Månsson, Terhi Mäki, Antti Möller, 
Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D 
Oker-Blom, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari 
Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Aura Salla, 
Ann Selin, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, 
Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Ei-äänet: 4
Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Helena Kantola, Vesa Korkkula

Tyhjä: 4
Mika Ebeling, Nina Huru, Sari Mäkimattila, Anna Vuorjoki

Poissa: 7
Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Jape Lovén, Lasse Männistö, Mika 
Raatikainen, Päivi Storgård, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustamissopimusluonnos
2 Helsingin Satama Oy_yhtiöjärjestysluonnos
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3 Luonnos nimitystoimikunnan työjärjestykseksi
4 Yhteistoimintaryhmän lausunto 
5 Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoitettu
6 Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoittamaton
7 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
8 Pääomalainasopimusluonnos
9 Velkakirjaluonnos ehtoineen
10 Käyttöomaisuuserät jotka eivät siirry yhtiölle
11 Henkilöstötoimikunnan lausunto, Helsingin Sataman yhtiöittäminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kuntalain 1.9.2013 voimaan tulleen muutoksen johdosta kuntien on 
annettava kilpailutilanteessa markkinoilla hoitamansa tehtävät 
osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi 
(yhtiöittämisvelvollisuus). Yhtiöittämisvelvollisuutta koskeva 
siirtymäaika päättyy 31.12.2014.

Helsingin Satama -liikelaitoksen toimintaa harjoitetaan 
kilpailutilanteessa markkinoilla, joten yhtiöittämisvelvollisuus koskee 
liikelaitoksen toimintaa. Helsingin Satama -liikelaitoksen toiminta on 
yhtiöitettävä edellä mainitun siirtymäajan puitteissa ennen 1.1.2015.

Yhtiöittämiseen liittyvät henkilöstösiirrot toteutetaan liikkeenluovutuksen 
periaatetta noudattaen.

Perustettavan satamayhtiön avaavan taseen loppusumman 
ennakoidaan olevan noin 562 miljoonaa euroa. Suunnitellulla 
taserakenteella on tarkoitus varmistaa satamayhtiön kannattava 
liiketoiminta, rahoituksen riittävyys ja vakavaraisuus sekä toisaalta 
ottaa huomioon kaupungin yhtiölle asettamat tulostavoitteet sekä 
valtiontukisääntelyn asettamat reunaehdot.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Eduskunta hyväksyi 18.6.2013 lain kuntalain muuttamisesta 
(626/2013). 1.9.2013 voimaan tullut laki velvoittaa kunnat antamaan 
kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittamansa tehtävät osakeyhtiön, 
osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi 
(yhtiöittämisvelvollisuus) 31.12.2014 mennessä. Lain perusteluissa (HE 
32/2013 vp) mainitaan erikseen, että satamat kuuluvat 
yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin. 
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Kaupunginvaltuusto päätti strategiaohjelman 2013–2016 
hyväksymisestä 24.4.2013, § 122. Strategiaohjelman hyväksymiseen 
liittyvässä täytäntöönpanopäätöksessään 20.5.2013, § 605 
kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Energia -liikelaitosta ja 
Helsingin Satama -liikelaitosta yhteistyössä talous- ja 
suunnittelukeskuksen kanssa valmistelemaan ehdotukset toiminta- ja 
hallintomallien järjestämisestä kilpailuneutraliteettisäännösten 
edellyttämällä tavalla.

Valmistelu

Helsingin Satama -liikelaitoksessa on laadittu yhtiöittämistä koskeva 
suunnitelma yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa. 

Liikelaitos on valmistellut yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa 
luonnoksen Helsingin Satama Oy:n perustamissopimukseksi, joka on 
esityslistan liitteenä 1, sekä luonnoksen Helsingin Satama Oy:n 
yhtiöjärjestykseksi, joka on esityslistan liitteenä 2. 

Helsingin Satama on lisäksi valmistellut yhteistyössä 
kaupunginkanslian kanssa taloudelliset selvitykset yhtiön 
elinkelpoisuudesta. Tavoitteena on turvata satamayhtiölle kannattava 
liiketoiminta, rahoituksen riittävyys ja vakavaraisuus sekä toisaalta 
ottaa huomioon kaupungin yhtiölle asettamat tulostavoitteet. 
Taloudellisten selvitysten teossa on ulkopuolisena asiantuntijana 
toiminut Ernst & Young Oy (EY). 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 
1 momentin 17 ja 20 kohtien perusteella salassa pidettävä EY:n 
laatima raportti Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämisestä on 
valtuutettujen nähtävänä tämän asian valmistelijalla 
kaupunginkansliassa ennen kaupunginvaltuuston kokousta. Aineisto on 
valtuutettujen nähtävänä myös kaupunginvaltuuston kokouksessa. 

Henkilöstö

Yhtiöittämiseen liittyvä henkilöstön siirtosuunnitelma on valmisteltu 
Helsingin Satama -liikelaitoksessa. Henkilöstö siirtyy 
liikkeenluovutuksen periaatetta noudattaen vanhoina työntekijöinä 
yhtiön palvelukseen. Liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvat kaikki 
31.12.2014 vakinaisessa virka- tai työsuhteessa Helsingin Satama -
liikelaitokseen olevat henkilöt. Määräaikaisessa työsuhteessa olevat 
henkilöt, joiden määräaikaisuuden peruste säilyy 1.1.2015 jälkeen, 
siirtyvät yhtiön palvelukseen aiemmin sovituksi määräajaksi samalla 
periaatteella kuin vakinaisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö. 
Palvelussuhteen ehdot säilyvät ennallaan siirtymätilanteessa.
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Yhtiön hallitus päättää, mihin työehtosopimukseen yhtiö liittyy. 
Tavoitteena on, että yhtiössä noudatettaisiin Avaintyönantajat 
AVAINTA ry:n työehtosopimusta (AVAINTES). 

Henkilöstön eläke-etuudet järjestetään kunnallisen eläkelain tasoisina. 
Yhtiö ottaa eläkevakuutuksen Kevasta.

Yhtiö noudattaa kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä koskevia 
henkilöstöpoliittisia periaatteita.

Helsingin Sataman yhteistoimintaryhmä on käsitellyt asiaa 
kokouksessaan 16.1.2014. YT-ryhmän lausunto on esityslistan liitteenä 
4. 

Siirtyvän henkilöstön etuuksista on sovittu paikallisten 
työntekijäjärjestöjen, Helsingin Satama -liikelaitoksen ja 
kaupunginkanslian kesken. Henkilöstön siirtymäsopimus ja 
henkilöstöjärjestöjen kanssa käytyjen neuvottelujen pöytäkirja ovat 
esityslistan liitteenä 5. 

Kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 
15.4.2014. Henkilöstötoimikunnan lausunto on esityslistan liitteenä 11. 

Pääomitus

Yhtiön avaavan taseen loppusumman ennakoidaan olevan 562 
miljoonaa euroa. Avaava tase muodostetaan niin, että liikelaitoksen 
taseessa oleva käyttöomaisuus siirretään perustettavalle yhtiölle 
käyvästä arvosta ja muut omaisuuserät kirjanpitoarvostaan. Yhtiön 
pääomitus tapahtuu siten, että omaisuus- ja velkaerien erotus 393 
miljoonaa euroa kohdistetaan oman ja vieraan pääoman eriin. Oman 
pääoman määräksi on laskettu 298 miljoonaa euroa ja kaupungin 
pääomalainan määräksi 95 miljoonaa euroa. 

Oma pääoma jakautuu osakepääomaan 100 miljoonaa euroa ja 
sidottuun vapaaseen omaan pääomaan 198 miljoonaa euroa. Oma 
pääoma maksetaan kokonaisuudessaan yhtiölle apporttina eli 
luovuttamalla liikelaitoksen taseessa olevaa käyttöomaisuutta yhtiön 
osakkeita vastaan.

Kauppahinta

Edellä mainitun apporttijärjestelyn ulkopuolelle jäävän omaisuuden 
satamayhtiö ostaa kaupungilta. Omaisuuden nettokauppahinta arviolta 
252 milj. euroa (siirtyvien varojen ja velkojen erotus) merkitään yhtiön 
velaksi kaupungille. Tästä 157 milj. euroa jää tavanomaiseksi 
markkinaehtoiseksi velaksi kaupungille. Määrä vastaa Helsingin 
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Sataman nykyisiä rahalaitoslainoja. Kauppahinnan loppuosa 95 
miljoonaa euroa jää pääomalainan ehtoiseksi velaksi kaupungille. 

Kuntalain muutoksen perusteluissa todetaan, että 
keskusverolautakunnan ennakkoratkaisuissa pääomalainojen koroksi 
on yksittäistapauksissa hyväksytty jopa 6–8 prosentin kiinteä korko. 
Helsingin Satama Oy:n talouslaskelmissa pääomalainan korkona on 
käytetty 6 %:n korkoa. Markkinaehtoisen lainan korkotasoa on arvioitu 
julkisten tietojen pohjalta verrokkiyhtiöiden avulla. Markkinaehtoisen 
lainan pitkäaikaisena laskennallisena korkona on käytetty 4 %:n 
korkoa. Pääomalainan ja markkinaehtoisen lainan korkoja 
tarkennetaan ennen lainasopimuksen ja velkakirjan allekirjoittamista, 
jos se on tarpeen esimerkiksi verottajan tekemien linjausten johdosta. 

Kauppakirjaluonnos, pääomalainasopimusluonnos sekä 
velkakirjaluonnos ehtoineen ovat esityslistan liitteinä 7–9.

Talous

Satamayhtiön elinkelpoisuuden arvioimiseksi on tehty 
ennustelaskelmat vuosille 2015–2024 (tarkastelukausi). Laskelmissa 
käytetyillä oletuksilla yhtiö on tarkastelukaudella elinkelpoinen. 
Toiminnan alkuvuosina tuloksen ennustetaan olevan lievästi 
tappiollinen, minkä jälkeen kannattavuuden odotetaan paranevan. 
Yhtiön omavaraisuus on hyvä ja se vahvistuu tarkastelukaudella 
edelleen. Yhtiön maksuvalmius säilyy tavoitetasolla ja yhtiö voi 
lyhentää lainojaan suunnitellusti. Lisäksi yhtiön kokonaistuloutus 
kaupungille on vakaa. Yhtiön maksettavaksi tulevat tuloverot sekä 
osingonmaksukyky on myös arvioitu laskelmissa.

Käyttöomaisuus

Yhtiölle on perusteltua siirtää vain yhtiön liiketoiminnan kannalta 
tarpeellinen käyttöomaisuus. Käyttöomaisuuserät, jotka eivät ole 
tällaista liiketoiminnan kannalta tarpeellista omaisuutta ja jotka jäävät 
kaupungin omistukseen, on lueteltu esityslistan liitteessä 10. Näiden 
käyttöomaisuuserien kirjanpitoarvo per 31.12.2013 on yhteensä noin 
123 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen päätettäväksi tuodaan 
myöhemmin erikseen se, minkä hallintokunnan/hallintokuntien 
hallintaan kaupungin omistukseen jäävät käyttöomaisuuserät 
osoitetaan 1.1.2015 lukien.

Sataman maa-alueet

Yhtiö vuokraa satamatoiminnan vaatimat maa-alueet kaupungilta 
käypään markkinahintaan pois lukien ne maa-alueet, jotka Helsingin 
Satama -liikelaitos on vuokrannut edelleen sellaisille ulkopuolisille 
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vuokralaisille, joiden vuokraoikeus on kirjattu tai voidaan sopimuksen 
mukaan kirjata. Kirjaaminen on tarpeen muun muassa siksi, että se 
mahdollistaa vuokraoikeuden käyttämisen velan vakuutena. 
Alivuokraoikeutta ei voida kirjata eikä siihen voida vahvistaa 
kiinnityksiä, mikä tarkoittaa, ettei alivuokraoikeutta ja alivuokratulla 
maalla olevia rakennuksia ja laitteita voida käyttää velan vakuutena.

Tässä tarkoitettujen alueiden vuokraamisella satamayhtiölle olisi niin 
kielteinen vaikutus ulkopuolisten vuokralaisten oikeusasemaan, ettei 
siihen ole perusteita ryhtyä. Sataman ja tässä tarkoitettujen 
ulkopuolisten vuokralaisten väliset vuokrasopimukset jäävät voimaan 
kaupungin ja vuokralaisten välisinä sopimuksina. Vastaava järjestely on 
toteutettu myös esimerkiksi Hamina-Kotkan satamassa. Muutoksella ei 
ole huomionarvoista taloudellista merkitystä liikelaitoksen toiminnan 
yhtiöittämisen kannalta.

Maanvuokraukseen liittyviä menettelyjä ja sopimuksia valmistellaan 
yhteistyössä kiinteistöviraston ja Helsingin Satama -liikelaitoksen 
kesken. Maanvuokrasopimuksia koskeva asia tuodaan 
kaupunginvaltuuston päätettäväksi erikseen yhtiöittämistä koskevien 
päätösten tekemisen jälkeen.

Yhtiön toiminnan käynnistämisen vaiheet

Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittäminen ja toiminnan siirto on 
kuntalain yhtiöittämisvelvoitteen mukaan toteutettava 31.12.2014 
mennessä. 

Perustettavan Helsingin Satama Oy:n toiminnan käynnistäminen on 
suunniteltu kaksivaiheiseksi. Ensi vaiheessa, aikaisintaan 1.7.2014, 
perustetaan osakeyhtiö, joka huolehtii yhtiön toiminnan 
käynnistämiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja niihin liittyvistä 
sitoumuksista. Tätä toiminnan käynnistämisvaihetta varten yhtiölle 
valitaan kolmijäseninen kaupungin viranhaltijoista ja työntekijöistä 
muodostettava väliaikainen hallitus, ja yhtiön toimitusjohtajaksi valitaan 
oman toimen ohella Helsingin Satama -liikelaitoksen nykyinen 
satamajohtaja. Hallituksen jäsenten ja nimitystoimikunnan muiden kuin 
asemaan perustuvien jäsenten nimeämistä koskeva asia tuodaan 
konsernijaoston päätettäväksi erikseen yhtiöittämistä koskevien 
päätösten tekemisen jälkeen. 

Yhtiöittämissuunnitelman mukaan perustettava yhtiö aloittaa 
täysipainoisesti toimintansa 1.1.2015. Tätä toista vaihetta varten yhtiön 
on tarkoitus pitää marras-joulukuussa 2014 ylimääräinen yhtiökokous, 
jossa päätetään mm. 

1) osakeannista Helsingin kaupungille, 
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2) sataman liiketoiminnan hankkimisesta Helsingin kaupungilta,

3) osakkeiden merkintähinnan maksamisesta apporttiomaisuudella ja 
merkintähinnan merkitsemisestä osin osakepääomaan ja osin sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon sekä

4) muista tarvittavista satamatoiminnan siirtämiseen ja perustettavan 
yhtiön aloittamiseen liittyvistä yhtiökokouksen päätettäviin kuluvista 
asioista. 

Lisäksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiölle valitaan 
hallitustehtäviä siihen asti väliaikaisesti hoitaneen kolmijäsenisen 
hallituksen tilalle yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi 
yhtiöjärjestyksen mukainen varsinainen hallitus. Yhtiön täysipainoisen 
toiminnan alkaessa Helsingin Satama -liikelaitoksen satamajohtaja 
jatkaa yhtiön toimitusjohtajana.

Yhtiön toimiminen kilpailluilla markkinoilla tulee ottaa huomioon yhtiön 
hallituksen jäsenten valinnassa. Osakeyhtiölain mukaan hallitus 
huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä. Hallitus vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpidon ja 
varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Luottamushenkilöiden tietojen saannin varmistaminen

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät määritellään 
kaupunginhallituksen johtosäännössä. Konsernijaoston keskeinen 
tehtävä on seurata, että kaupungin määräysvallassa olevat yhteisöt ja 
säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. 
Lisäksi konsernijaoston tehtävänä on huolehtia konsernivalvonnan 
toteuttamisesta.

Kaupungin konserniohjeen (kaupunginvaltuusto 16.1.2008, § 5) 
mukaan kaupunginhallitus (konsernijaosto) seuraa tytäryhteisöjen 
toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien 
pohjalta ja arvioi tarvittaessa toiminnan tarvetta ja yksikön asemaa 
kaupunkikonsernissa. Kaupungin tytäryhteisöjen on toimitettava 
kaupunginhallitukselle (konsernijaostolle), kaupunginjohtajalle ja 
asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle toiminnastaan näiden 
tarvitsemat tiedot, joista liikesalaisuudet ja muut salassa pidettävät 
asiat käsitellään kaupungin hallinnossa salassa pidettävinä. 
Konserniohjeessa määrätään erikseen vielä, että tytäryhteisöjen on 
toimitettava konsernitilinpäätöstä varten tarvittavat tiedot kaupungille.

Kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston samoin kuin 
kaupunginjohdon osalta tietojensaanti on jo nykyisillä ohjeilla hyvin 
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turvattu. Kaupungin luottamushenkilöiden tietojensaannin 
varmistamiseksi perustettavan satamayhtiön yhtiöjärjestysluonnokseen 
sisältyy tietojensaantia koskeva yhtiöjärjestysmääräys. Osakeyhtiöiden 
asiakirjoihin ei sovelleta viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annettua lakia (621/1999) (pois lukien osakeyhtiöt, joille on lain tai 
asetuksen perusteella on annettu hoidettavaksi julkinen tehtävä), joten 
kuntalain 43 §:n mukaista luottamushenkilöiden tietojensaantioikeutta 
ei voida sellaisenaan kirjata satamayhtiön yhtiöjärjestykseen. 
Yhtiöjärjestysluonnokseen sisältyvä määräys vastaa kuitenkin 
asiallisesti kuntalain mukaista tietojensaantioikeutta.

Yhtiöjärjestysmääräyksen mukaan kaupungin luottamushenkilöillä on 
oikeus saada yhtiöltä tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he 
toimessaan pitävät tarpeellisina. Tietojensaantioikeus ei kuitenkaan 
koske sellaisia tietoja ja asiakirjoja, jotka viranomaisen asiakirjoina 
olisivat lain mukaan salassa pidettäviä.

Perustettava yhtiö tulee olemaan kaupungin täysin omistama, joten 
osakeyhtiölain mukainen yhdenvertaisuusperiaate (osakkeenomistajien 
yhdenvertaisuus) ei estä yksittäisten kaupungin luottamushenkilöiden 
tietojensaantioikeuden laajentamista yhtiöjärjestysmääräyksellä.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä toteaa, että kuntalain muutos edellyttää satamatoiminnan 
yhtiöittämistä vuoden 2014 loppuun mennessä. Perustettava yhtiö tulee 
olemaan kaupungin täysin omistama. 

Yhtiön pääomitus on suunniteltu siten, että se varmistaa yhtiön 
toimintakyvyn, mutta on samalla siten perusteltu ja oikein mitoitettu, 
että sitä ei ole pidettävä EU:n säännösten vastaisena kiellettynä 
valtiontukena. 

Perustettava yhtiö aloittaa täysipainoisesti toimintansa 1.1.2015. 
Yhtiöittäminen on käytännön syistä perusteltua toteuttaa vaiheittain 
edellä kuvatulla tavalla niin, että jo tässä vaiheessa tehdään kaupungin 
puolesta molempia vaiheita koskevat tarvittavat hallinnolliset päätökset. 

Laadittujen taloudellisten selvitysten mukaan yhtiö on elinkelpoinen ja 
taloudellisesti terveellä pohjalla, mikä antaa hyvän lähtökohdan yhtiön 
liiketoiminnan kehittämiselle.

Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyvät järjestelyt on 
käyty läpi kaupungin tilintarkastajan kanssa. 

Päätösehdotus vastaa asiallisesti Helsingin Satama -liikelaitoksen 
johtokunnan esitystä yhtiöittämisestä pois lukien liikelaitoksen käytössä 
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olevien maa-alueiden edelleen vuokraukseen liittyvät järjestelyt, jotka 
ovat tarkentuneet johtokuntakäsittelyn jälkeen. Kaupungin 
omistajaohjauksen selkiyttämiseksi satamayhtiöön on lisätty 
nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella yhtiön 
hallituksen jäsenten valintaa konsernijaoston päätettäväksi. Lisäksi 
perustettavan satamayhtiön yhtiöjärjestysluonnosta on tarkennettu 
luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden ja hallituksen 
kokoonpanon (vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä) osalta.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy sille nyt tehdyn esityksen, niin kaupunginhallitus tulee 
täytäntöönpanon yhteydessä

 kehottamaan kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa 
yhteistyössä Helsingin Satama -liikelaitoksen kanssa 
perustamaan osakeyhtiön Helsingin Satama -liikelaitoksen 
toiminnan jatkamista varten sekä allekirjoittamaan liitteenä 
olevien luonnosten mukaiset ja muut tarvittavat yhtiön 
perustamis- ym. asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa 
teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia,

 hyväksymään perustettavan satamayhtiön kaikkien osakkeiden 
merkitsemisen kaupungin lukuun, ja kehottamaan 
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksamaan 
kaupungin merkitsemien satamayhtiön osakkeiden 
merkintähinnan 100 000 euroa talousarviotililtä 8 22 19 
Arvopaperit, Khn käytettäväksi,

 hyväksymään Helsingin Satama -liikelaitoksen liiketoiminnan, 
omaisuuden ja henkilöstön siirrot liitteenä olevan 
kauppakirjaluonnoksen mukaisesti sekä kehottamaan 
kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kaupungin puolesta 
allekirjoittamaan kyseisen asiakirjan ja tekemään siihen 
tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia,

 hyväksymään yhtiöön siirtyvän henkilöstön asemaa koskevan 
neuvottelupöytäkirjan ja siirtymäsopimuksen sekä

 hyväksymään Helsingin Satama -liikelaitoksen toiminnan 
yhtiöittämiseen liittyvät lainajärjestelyt liitteenä olevien 
asiakirjaluonnosten mukaisesti, ja kehottamaan 
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa kaupungin 
puolesta allekirjoittamaan kyseiset asiakirjat sekä tekemään 
niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä 
muutoksia.

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustamissopimusluonnos
2 Helsingin Satama Oy_yhtiöjärjestysluonnos
3 Luonnos nimitystoimikunnan työjärjestykseksi
4 Yhteistoimintaryhmän lausunto 
5 Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoitettu
6 Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoittamaton
7 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
8 Pääomalainasopimusluonnos
9 Velkakirjaluonnos ehtoineen
10 Käyttöomaisuuserät jotka eivät siirry yhtiölle
11 Henkilöstötoimikunnan lausunto, Helsingin Sataman yhtiöittäminen

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin Satama
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.05.2014 § 575

HEL 2014-001009 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 hyväksyä Helsingin Satama -liikelaitoksen liiketoimintaa 
välittömästi jatkavan osakeyhtiön (satamayhtiö) perustamisen 
kaupungin omistukseen, 

 hyväksyä Helsingin Satama -liikelaitoksen toiminnan siirtämisen 
ja myymisen satamayhtiölle 31.12.2014 mennessä,

 hyväksyä satamayhtiön perustamiseen ja Helsingin Satama -
liikelaitoksen toiminnan siirtoon ja myyntiin liittyvät 
pääomajärjestelyt,
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 oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään Helsingin Satama -
liikelaitoksen toiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirtoon 
liittyvistä järjestelyistä sekä

 kumota 1.1.2015 lukien Helsingin Satama -liikelaitoksen 
johtosäännön sekä Helsingin kaupunginhallituksen 
johtosäännön 9 § 4 momentin siltä osin kuin se koskee Helsingin 
Satama -liikelaitosta. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.05.2014 § 80

HEL 2014-001009 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle 
seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 hyväksyä Helsingin Satama -liikelaitoksen liiketoimintaa 
välittömästi jatkavan osakeyhtiön (satamayhtiö) perustamisen 
kaupungin omistukseen, 

 hyväksyä Helsingin Satama -liikelaitoksen toiminnan siirtämisen 
ja myymisen satamayhtiölle 31.12.2014 mennessä,

 hyväksyä satamayhtiön perustamiseen ja Helsingin Satama -
liikelaitoksen toiminnan siirtoon ja myyntiin liittyvät 
pääomajärjestelyt,

 oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään Helsingin Satama -
liikelaitoksen toiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirtoon 
liittyvistä järjestelyistä sekä

 kumota 1.1.2015 lukien Helsingin Satama -liikelaitoksen 
johtosäännön sekä Helsingin kaupunginhallituksen 
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johtosäännön 9 § 4 momentin siltä osin kuin se koskee Helsingin 
Satama -liikelaitosta. 

Käsittely

12.05.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan varapuheenjohtaja Pajamäen 
vastaehdotuksen mukaisesti siten, että yhtiöjärjestyksen 3 §:n 1 
momentti kuuluu seuraavasti: Yhtiön hallinnosta ja toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 
vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan puolesta 
nimitysvaltaa käyttää konsernijaosto. Erillistä nimitystoimikuntaa ei 
perusteta.

Kannattaja: Jorma Bergholm

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Yhtiöjärjestyksen kolmas pykälä muutetaan kuulumaan 
seuraavasti:

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä 
huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään 
yhdeksän (9) jäsentä.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan puolesta 
nimitysvaltaa käyttää konsernijaosto. Erillistä nimitystoimikuntaa ei 
perusteta.

Jaa-äänet: 5
Jussi Halla-aho, Lasse Männistö, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, 
Ulla-Marja Urho
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Ei-äänet: 3
Jorma Bergholm, Dan Koivulaakso, Osku Pajamäki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tuuli Kousa

Äänin 5 - 3 (1 poissa) konsernijaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

28.04.2014 Pöydälle

14.04.2014 Palautettiin

24.03.2014 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 25.02.2014 § 10

HEL 2014-001009 T 00 00 00

Päätös

Johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle

- Helsingin Satama -liikelaitoksen harjoittaman satamatoiminnan 
yhtiöittämistä perustamalla liikelaitoksen toimintaa välittömästi jatkavan 
Helsingin Satama Oy -nimisen osakeyhtiön, ruotsiksi Helsingfors Hamn 
Ab,

- Helsingin Satama -liikelaitoksen toiminnan siirtämistä 31.12.2014 
mennessä varoineen, velkoineen ja velvoitteineen perustettavalle 
osakeyhtiölle lukuun ottamatta liitteessä 7 mainittuja 
liiketoimintakokonaisuuteen kuulumattomia käyttöomaisuuskohteita, 
jotka jäävät Helsingin kaupungille,

- Yhtiön perustamiseen ja toiminnan siirtoon liittyvien asiakirjojen sekä 
rahoituslinjausten hyväksymistä liitteiden 1-7 pohjalta,

- Helsingin Satama -liikelaitoksen nykyisen henkilöstön siirtämistä 
perustettavan osakeyhtiön palvelukseen Helsingin kaupungin ja 
henkilöstöä edustavien paikallisjärjestöjen neuvotteleman 
siirtosopimuksen mukaisesti (luonnos liitteenä 4) ja
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- Helsingin Satama -liikelaitoksen toiminnan lopettamista sekä sen 
johtosäännön  kumoamista vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistuttua.

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman 
tekemään yhtiöjärjestykseen ja kauppakirjaan sekä muihin asiakirjoihin 
tarpeellisia muutoksia ja tarkennuksia.

Esittelijä
talousjohtaja
Tauno Sieranoja

Lisätiedot
Tauno Sieranoja, talousjohtaja, puhelin: 310 33560

tauno.sieranoja(a)hel.fi


