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Yhtiön tehtävä
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Kehittämis-
linjaukset

Osaamis-
vaatimukset

Palkkioryhmä

• Yhtiön tarkoituksena ja tehtävänä on kaupungin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kasvattaminen 
kaupungin strategiaan ja asettamiin tavoitteisiin perustuen.

• Yhtiö edistää kaupungin kestävää kasvua, investointien, osaajien ja vierailijoiden houkuttelua, kaupungin 
kansainvälistä myyntiä ja markkinointia sekä kansainvälisen tunnettuuden parantumista ja brändin rakentamista.

• Yhtiö toimii osana laajaa kansallista ja kansainvälistä ekosysteemiä sekä tekee ja kehittää tiivistä 
verkostoyhteistyötä niin kaupunkikonsernin sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

• Kaupungilla on strateginen intressi yhtiön omistamiseen. Yhtiö on keskeinen väline kaupungin kansainväliseen 
kilpailukykyyn ja vetovoimaan sekä elinvoimaisuuteen liittyvien tavoitteiden toteuttamisessa. Yhtiö toimii 
kaupungin sidosyksikkönä.

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

• Kaupungin omistus yhtiössä säilytetään nykyisellään.
• Yhtiö kuuluu kaupungin konserniohjauksessa pormestarin toimialaan.

• Yhtiö houkuttelee onnistuneesti yrityksiä, investointeja, osaajia ja vierailijoita sekä B2B-tapahtumia 
Helsinkiin.

• Yhtiö rakentaa menestyksekkäästi kaupungin kansainvälistä tunnettuutta ja brändiä.
• Yhtiön toiminta on johdonmukaista ja selkeässä suhteessa kaupunkistrategian toteutusta ohjaavien 

tavoitteiden ja painopisteiden kanssa.

• Kaupungin kansainvälinen tunnettuus kasvaa merkittävästi.
• Kaupungin kansainvälinen vetovoima ja kilpailukyky paranee niin investointien, kaupunkiin muuttavien 

osaajien, vierailijoiden kuin ulkomaisten tapahtumienkin määrässä mitattuna.

• Kuntalain ja konserniohjeen mukaiset hallituksen kollektiiviset osaamisvaatimukset
• Kansainvälinen liiketoiminnan ja investointien houkuttelu, myynti, markkinointi ja brändin 

rakentaminen
• Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen, ekosysteemien rakentaminen 
• Sijoittajayhteistyö
• Digitaalinen liiketoiminta

• Yhtiö kuuluu palkkioryhmään B.

Omistus-
osuus
100%

Markkinaehtoisesti
toimiva yhteisö

Keskeiset 
tavoitteet ja mittarit

Kaupungin tunnettuuden ja  
vetovoiman kasvu

Asiakaskeskeisyys

Muu kuin markkina-
ehtoisesti toimiva 
yhteisö

• Kaupungin tunnettuuden kehittyminen 
valituissa kohderyhmissä, segmenteissä 
ja maantieteellisillä alueilla

• Tehtyjen investointien arvo
• Yhtiön toiminnan seurauksena 

syntyneiden työpaikkojen määrä
• Kv. tapahtumien määrä
• Vierailujen taloudellinen arvo

• Säännöllinen asiakas- ja 
sidosryhmäkysely

Hiilineutraali Helsinki 2035 
-ohjelman toteuttaminen

• Yhtiön oman toteutus-
suunnitelman mukainen 
mittaristo

Yhtiön riittävä vakavaraisuus
• Omavaraisuusaste vähintään 

10 %


