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§ 12
Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien
nimeäminen yhteisöjen toimielimiin
HEL 2014-001109 T 00 01 05

Päätös
Konsernijaosto päätti
 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan
Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden
2014 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,
 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään
yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen
päätösehdotusten mukaisesti sekä
 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että
mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä
tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi
toimikaudeksi liitteen mukaisesti.
 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että,
yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin
voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja
konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä
konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua
muuta kaupungin ohjeistusta
 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että
tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien
päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai
yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.
Tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot
kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta
tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien
tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän
laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun
mukaisesti.
 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa, että Suomen
Energia-Urakointi Oy:n hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille
maksetaan konsernijaoston päätöksen 14.5.2012 § 11 mukaiset
palkkiot.
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 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa, että tilintarkastajille
ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen
tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013
hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan
hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän
laskun mukaisesti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Kj tytäryhteisöt

Otteet
Ote
Yhtiöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Konsernijaosto päättänee
 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan
Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden
2014 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,
 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään
yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen
päätösehdotusten mukaisesti sekä
 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että
mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä
tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi
toimikaudeksi liitteen mukaisesti.
 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että,
yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin
voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja
konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä
konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua
muuta kaupungin ohjeistusta
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 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että
tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien
päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai
yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.
Tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot
kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta
tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien
tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän
laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun
mukaisesti.
 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa, että Suomen
Energia-Urakointi Oy:n hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille
maksetaan konsernijaoston päätöksen 14.5.2012 § 11 mukaiset
palkkiot.
 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa, että tilintarkastajille
ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen
tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013
hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan
hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän
laskun mukaisesti.
Esittelijä
Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti
päätettäväksi esitykset kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien
tytäryhtiöiden hallitus- ja tilintarkastusvalinnoista liitteen mukaisesti.
Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin
kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista.
Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan
kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 §
hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden
palkkiosääntöön (viimeisin muutos 12.12.2012, 434 §). Kokouspalkkio
on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston
puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on
puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta
vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.
Suomen Energia-Urakointi Oy:n osalta kokous- ja vuosipalkkioista ei
ole sovittu osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Yhtiössä on
noudatettu kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöstä 14.5.2012 §
11, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan
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päätöksen mukaiset palkkiot. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio
on 3 000 euroa ja kokouspalkkio 200 euroa, sekä hallituksen jäsenen
vuosipalkkio 2 500 euroa ja kokouspalkkio 150 euroa.
Tytäryhteisöt: Helen Sähköverkko Oy, Helsinki Region Marketing Oy,
Mitox Oy, Oy Mankala Ab, Seure Henkilöstöpalvelut Oy ja Suomen
Energia-Urakointi Oy.
Helen Sähköverkko Oy:n päätoimialana on sähköverkkotoiminnan
harjoittaminen ja sähköverkkotoimintaan liittyvien palvelujen myynti.
Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan
hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on
yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi
valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.
Helsinki Region Marketing Oy:n toimialana on Helsingin
metropolialueen elinkeinoelämän kansainvälistäminen ja
tuotantorakenteen monipuolistaminen työllisyyden turvaamiseksi sekä
toimia matkailun ja elinkeinoelämän kansainvälisen markkinoinnin
kehittämiseksi. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen
mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä.
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos
tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö,
varatilintarkastajaa ei tarvita.
Mitox Oy:n toimialana on energiaan liittyvien ja muiden
mittauspalveluiden sekä niiden oheispalvelujen tuottaminen ja myynti,
sekä kiinteistöjen ja maanalaisten tilojen sisäänpääsyjärjestelyjen
suunnittelu ja toteutus. Kaupungin omistusosuus on 100 %.
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen
varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi
varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty
tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.
Oy Mankala Ab:n päätoimialana on rakentaa ja hyväksikäyttää
Kymijoen vesivoimaa sekä asettaa täten saatava sähkö ensi sijassa
osakkaittensa käytettäväksi. Yhtiö voi omistaa osuuksia ja olla
osakkaana muissa sähkön tuotantoa harjoittavissa yhtiöissä tai
yhteisöissä. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen
mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä.
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos
tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö,
varatilintarkastajaa ei tarvita.
Seure Henkilöstöpalvelut Oy toimialana on tuottaa tilapäisen työvoiman
vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja. Kaupungin
omistusosuus on 56,40 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen
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kuuluu viidestä yhdeksään varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja
ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty
tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.
Suomen Energia-Urakointi Oy:n toimialana on harjoittaa sähkö- ja
tiedonsiirtoverkkojen ja niihin liittyvien rakennusten, teknisten laitteiden
ja laitteistojen suunnittelu-, rakennus-, kunnossapito- ja
ylläpitotoimintaa sekä urakoida ja kunnossapitää voimalaitoksia ja
niihin liittyviä rakennuksia ja laitteistoja. Yhtiö harjoittaa niihin liittyvää
muutakin käyttö-, huolto- ja kunnossapitopalvelua, perusparannus- ja
asennustoimintaa sekä kokoaa ja toimittaa järjestelmäkokonaisuuksia.
Kaupungin omistusosuus on 60,4 %. Osakassopimuksen mukaan
hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä. Kukin osakas nimeää
hallitukseen kaksi jäsentä. Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
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