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Vastaus vt Seppo Kanervan kysymykseen miksi kaupunki suojelee
petollista rakennusyritystä ja väistää vastuitaan

HEL 2012-013273 T 00 00 03

Kaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Seppo Kanerva kysyy, miksi kaupunki suojelee petollista
rakennusyritystä ja väistää vastuitaan.

Lähtökohtana on, että kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt
toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien ta-
voitteiden mukaisesti. Kaupungin konserniohjauksen tavoitteena on
varmistaa, että kaupungin toimintaa ja omaisuutta tytäryhteisöissä hoi-
detaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kaupunki-
konsernin kokonaisetu turvaten.

Harmaan talouden torjuntaa on kaupungin viimeaikaisessa toiminnassa
painotettu. Harmaan talouden torjunta on koko kaupunkikonsernin yh-
teinen tavoite. Kaupunginhallitus on antanut 19.12.2011 (§ 1144) har-
maan talouden torjuntaa hankintojen yhteydessä koskevan toimintaoh-
jeen. Ohjeessa on yksityiskohtaisesti ohjeistettu menettelytavat, joilla
hankintojen yhteydessä pyritään torjumaan harmaata taloutta. Tällaisia
toimenpiteitä ovat mm. selvitys palvelun tai tavaran toimittajan rekiste-
röitymisestä kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovel-
vollisten rekisteriin ja selvitys verojen ja lakisääteisten eläkevakuutus-
maksujen maksamisesta.

Kaupungin tytäryhtiö tai muu yhteisö on kuitenkin kaupungista erillinen
oikeushenkilö eikä kaupunki osakkeenomistajana puutu puhtaasti ope-
ratiiviseen toimintaan. Kaupunkikonsernin johto ei siten osallistu tytär-
yhteisöjen toiminnalliseen päätöksentekoon eikä päivittäisjohtamiseen
muutoin kuin yhtiökokouksissa ja konsernijohdon ennakkosuostumusta
edellyttävissä asioissa. Tytäryhteisöjen hallinnon ja päätöksenteon jär-
jestämisessä on tavoitteena hyvien hallintokäytäntöjen kehittäminen ja
ylläpitäminen.

Helsinki Stadion Oy on Helsingin kaupungin tytäryhtiö. Kaupunginjohta-
jalle ja apulaiskaupunginjohtajille johtosäännön mukaisesti kuuluva
omistaja- ja konserniohjaus on jaettu kaupunginjohtajan ja apulaiskau-
punginjohtajien kesken näiden välisen toimialajaon mukaisesti. Yhtiö
kuuluu sivistys- ja opetustointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toi-
mialaan.

Kaupunginjohtaja on vastannut Seppo Kanervan Forssell Oy:n valtuut-
tamana allekirjoittamaan ja 13.8.2012 saapuneeseen Töölön jalkapal-
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lostadionin Sonera Stadium TJS kerhotilan saneerausta koskevaan kir-
jeeseen, siinä esitettyihin vaatimuksiin ja antanut ohjeen kääntyä kor-
vausasiassa Helsinki Stadion Oy:n puoleen.

Kaupunginjohtaja päätti päätösluettelossaan (14.9.2012 § 291) todeta
kirjeen johdosta seuraavaa: ”Helsinki Stadion Oy hallinnoi Töölön jal-
kapallostadionin rakennusta (Sonera Stadium). Yhtiö huolehtii erillisenä
oikeushenkilönä toimialaansa kuuluvista tehtävistä eikä Helsingin kau-
punki ole osapuolena yhtiön teettämissä saneeraus- tai muissa hank-
keissa. Helsingin kaupunki ei siten ole valinnut stadionin kerhotilan sa-
neerauksen urakoitsijoita. Mahdolliset korvaus- tai muut vaatimukset
tulee osoittaa po. yhtiölle. Samalla kaupunginjohtaja toteaa, että Hel-
sinki Stadion Oy:n toiminta ei kuulu rakennus- ja ympäristötointa johta-
van apulaiskaupunginjohtajan toimialaan.” Ote päätöksestä on toimitet-
tu 17.9.2012 Forssell Oy:lle ja Seppo Kanervalle.

Kaupunginjohtajan vastaus liitteineen on toimitettu erikseen myös Hel-
sinki Stadion Oy:lle. Yhtiö vastaa asian jatkoselvittämisestä.
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