Helsingin kaupunki
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Pöytäkirja

3/2021

08.03.2021

Kokousaika

08.03.2021 17:10 - 18:05

Kokouspaikka

Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä
Jäsenet
Vapaavuori, Jan (etänä)
Hamid, Jasmin (etänä)
Hakola, Juha (etänä)
Honkasalo, Veronika (etänä)
Kiesiläinen, Mikko (etänä)
Raatikainen, Mika (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä)
Sevander, Tomi (etänä)
Urho, Ulla-Marja (etänä)

pormestari
varapuheenjohtaja

Kivekäs, Otso (etänä)

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
saapui 17:12, poissa: 16 §
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
viestintäjohtaja
vs. kansliapäällikkö
konserniohjauksen päällikkö
viestintäasiantuntija
hallintoasiantuntija
hallintoasiantuntija

apulaispormestari

Muut

Bogomoloff, Harry (etänä)
Arhinmäki, Paavo (etänä)
Kivelä, Liisa (etänä)
Saxholm, Tuula (etänä)
Malmström, Atte (etänä)
Turtola, Ilona
Ainola, Pilvi
Vennelä, Asta
Puheenjohtaja
Jan Vapaavuori

pormestari
16 - 39 §

Jan Vapaavuori

pormestari
16 §
vs. kansliapäällikkö
17 - 39 §

Esittelijät

Tuula Saxholm
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§ 16
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Jasmin
Hamidin ja Juha Hakolan sekä varatarkastajiksi Veronika Honkasalon
ja Mika Raatikaisen.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 17
Vuoden 2021 kuntavaalien vaikutus kaupungin hallitusnimeämis- ja
yhtiökokousprosessiin sekä muutokset vaalien jälkeisiin nimeämisperiaatteisiin
HEL 2021-002061 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle
22.3.2021 kokoukseen.
Käsittely
Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tomi Sevanderin ehdotuksesta.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi vuoden
2021 kuntavaalien ajankohdan vaikutuksen kaupungin hallitusnimeämis- ja yhtiökokousprosessiin.
Samalla kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2021 kuntavaalien jälkeiset muutokset kaupungin hallitus- ym. nimeämisperiaatteisiin.
Esittelijän perustelut
Voimassa olevan kuntalain (410/2015) mukaan valtuuston nelivuotinen
toimikausi alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta.
Kaupungin tytäryhteisöissä ja -säätiöissä pidetään yhtiö- ja vuosikokoukset keväisin yhtiöjärjestys- ja sääntömääräysten mukaisesti. Kaupungin hyvän hallintotavan ohjeistuksen mukaisesti pääosassa kaupungin tytäryhteisöjä hallitusten toimikaudet ovat kaksivuotisia ja päättyvät seuraavan kerran keväällä 2022.
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Kuntavaalien ja valtuustokauden alkamisen nykyisen ajankohdan huomioon ottaminen yhtiö- ja vuosikokousten pitoajankohdassa ei käytännössä ole mahdollista kaikilta osin.
Edellisten kuntavaalien yhteydessä konsernijaosto linjasi 13.3.2017, §
32, että alla mainituissa yhtiöissä ja säätiöissä tullaan toimimaan viimeistään alkusyksyllä 2017 niin, että hallitusten kokoonpanoihin tehdään kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset:
 Helen Oy,
 Helsingin Leijona Oy,
 Helsingin Satama Oy,
 Helsingin Seniorisäätiö sr,
 Helsingin teatterisäätiö sr,
 Helsinki-viikon säätiö sr (nykyinen Helsingin tapahtumasäätiö sr),
 Jääkenttäsäätiö sr,
 Kiinteistö Oy Kaapelitalo,
 Lasipalatsin Mediakeskus Oy (nykyinen Kaapelin Mediakeskus Oy),
 Oy Asuntohankinta Ab,
 Palmia Oy,
 Stadion-säätiö sr,
 UMO-säätiö sr,
 Urheiluhallit Oy,
 Vantaan Energia Oy sekä
 Vuosaaren Urheilutalo Oy.
Kaupungin hallitusnimitys- ja yhtiökokousprosessi, kaupungin eri hallituksiin ja vastaaviin toimielimiin nimeämien henkilöiden suuri määrä,
hallitusten varsinaisten toimikausien pääasiallinen päättyminen keväällä 2022 sekä yhdenmukainen menettely eri vaalikausien välillä luottamushenkilötaustaisten hallitusjäsenten välillä huomioon ottaen on perusteltua toimia vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen vastaavalla tavalla
kuin vuoden 2017 vaalien jälkeen. Näin luottamushenkilötaustaisten jäPostiosoite
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senten osalta toimikausien pituudet vastaavat edellisen valtuustokauden aikaisia toimikausia.
Vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen alla mainituissa yhtiöissä ja säätiöissä tullaan toimimaan alkusyksyllä 2021 niin, että hallitusten kokoonpanoihin tehdään kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten
jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset:
 Helen Oy,
 Helsingin Leijona Oy, (riippuen selvitettävänä olevan Tukkutorin
kanssa toteutettavan yhdistämisen mahdollisista vaikutuksista)
 Helsingin Satama Oy,
 Helsingin Seniorisäätiö sr,
 Helsingin teatterisäätiö sr,
 Helsingin tapahtumasäätiö sr,
 Jääkenttäsäätiö sr,
 Kiinteistö Oy Kaapelitalo,
 Palmia Oy,
 UMO-säätiö sr,
 Urheiluhallit Oy,
 Vantaan Energia Oy sekä
 Vuosaaren Urheilutalo Oy.
Vuoteen 2017 verrattuna muutoksena ovat
 Lasipalatsin Mediakeskus Oy (nykyisin Kaapelitalon Mediakeskus
Oy), jonka omistus ei ole enää kaupungilla vaan Kiinteistö Oy Kaapelitalolla, eikä yhtiön hallituksessa ole enää luottamushenkilötaustaisia jäseniä,
 Oy Asuntohankinta Ab, jonka osalta on käynnissä selvitys yhtiön
mahdollisesta jakautumisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja
Kiinteistö Oy Auroranlinnan välillä sekä
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 Stadion-säätiö sr, jonka valtuustokauden aikana toteutetun sääntömuutoksen perusteella hallituksen toimikausi päättyy joka tapauksessa alkusyksyllä 2021.
Muilta osin muutokset tehdään yhteisöjen hallitusten toimikausien päättymisen perusteella, pääosin keväällä 2022.
Helen Oy:llä ja Helsingin Satama Oy:llä on osakkeenomistajan pysyvät
nimitystoimikunnat, jotka valmistelevat tarvittavat muutokset kaupunginhallituksen konsernijaostolle ja ylimääräisille yhtiökokouksille.
Kaupungin esitykset kyseisiin hallituksiin kuntavaalien jälkeen valittaviksi henkilöiksi tuodaan päätöksentekoon vaalien jälkeen erikseen.
Muutokset konserniyhteisöjen hallitusten rakenteeseen
Kaupunki nimeää hallituksen ym. jäseniä merkittävään määrään eri yhteisöjä omistuksen, yhtiöjärjestys-/sääntömääräysten ja vakiintuneen
käytännön perusteella. Nimeämisoikeutta käyttäessään kaupunki hyödyntää nimettävien henkilöjen osalta monipuolista osaamista ja kokemusta. Kaupunki nimeää tytär- ja muiden yhteisöjen toimielimiin henkilöitä niin viranhaltijataustalla, luottamushenkilötaustalla kuin emokaupungin ulkopuoleltakin.
Pitkäaikaisena toimintamallina on ollut, että erityisesti kaupungin palvelutuotannon operatiivisena jatkeena tai tukena toimivissa tytäryhteisöissä hyödynnetään yhteisöjen toiminnan luonne huomioon ottaen viranhaltijataustaisia jäseniä. Tällaisia tytäryhtiöitä ovat erityisesti esimerkiksi kaupungin omistamat lukuisat pienet kiinteistöosakeyhtiöt. Viranhaltijataustaisia jäseniä on kaupungin nimeämänä tällä hetkellä noin 315
hallitus-, edustajisto- ja valtuuskuntatehtävissä.
Luottamushenkilötaustaisia jäseniä on puolestaan nimetty laajasti muihin kaupungin tytär- ja konserniyhteisöihin sekä yhteisöihin, joihin kaupungilla muuten on nimeämisoikeus. Luottamushenkilötaustaisia jäseniä on kaupungin nimeämänä tällä hetkellä noin 215 hallitus-, edustajisto- ja valtuuskuntatehtävissä kuntayhtymät ja vastaavat mukaan luettuna.
Viime vuosien aikana kaupungin konserniohjaukseen liittyvänä kehittämissuuntana on ollut hyödyntää nimeämispolitiikassaan aiempaa
enemmän kaupungin omissa tytäryhteisöissä olevaa osaamista sekä
kokonaan kaupunkikonsernin ulkopuolisia henkilöitä, joilla on arvioitu
olevan tietyssä hallituksessa tarvittavaa osaamista. Tämä kehitys on
nähty perustelluksi kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta ja kaupungin eri yhteisöistä saaman omistaja-arvon kasvattamiseksi. Tällaisia
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ns. kaupungin ulkopuolisia jäseniä on kaupungin nimeämänä tällä hetkellä noin 60 hallitustehtävissä.
Kevään 2021 kuntavaalien jälkeen suoritetaan aiempien kuntavaalivuosien tapaan luottamushenkilötaustaisiin hallitus- ym. nimeämisiin
liittyvä ns. paikkajakoneuvottelu. Ko. neuvotteluihin liittyen on perusteltua tehdä muutoksia luottamushenkilötaustaisten jäsenten hallitus- ym.
paikkojen määriin kaupungin konserniohjauksen kehittämiseksi.
Jäljempänä esitettävien muutosten perusteena ovat seuraavat konserniohjauksen kehittämiseen liittyvät syyt:
 kuntalaki ja valtuuston vahvistama konserniohje edellyttävät kaupungin tytäryhteisöjen hallituksilta monipuolista kollektiivista osaamista ja kokemusta siten, että kullakin hallituksella on yhteisön toimialan ja toiminnan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan
asiantuntemus ja kyky toimitusjohtajan ohjaamiseen ja tukemiseen,
 edistetään konserniohjeen mukaisesti tehokkaan, tuloksekkaan ja
kaikkia hallituksen jäseniä aktivoivan hallitustyöskentelyn edellytyksiä pienentämällä hallitusten jäsenmääriä hallitusti, missä se on perusteltua,
 tiiviimmän yhteydenpidon varmistamiseksi kaupunkiorganisaatioon
sekä toimitusjohtajien riittävän sparrauksen ja tuen edistämiseksi
nimetään jatkossa tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin vähintään yksi viranhaltijajäsen,
 laajemman ja monipuolisemman osaamispohjan muodostamiseksi
lisätään hallitusti ulkopuolisten jäsenten käyttöä hallituksissa. Ulkopuoliset jäsenet tulevat joko kaupungin muiden konserniyhteisöjen
johdosta tai kokonaan kaupunkikonsernin ulkopuolelta yksinomaisena kriteerinä henkilön osaaminen ja kokemus,
 konserniohjeen linjausten perusteella annetaan kaupungin alikonsernien emoyhtiöille vastuu niiden alaisten yhteisöjen hallitusten
nimeämisestä.
Lisäksi osassa tytär- tai muita yhteisöjä on vaalikauden aikana tapahtunut muutoksia, jotka ovat muuttaneet yhteisön toiminnan luonnetta tai
volyymiä taikka johtavat esimerkiksi toiminnan loppumiseen kokonaan.
Paikkajakoneuvotteluihin liittyen tullaan paikkamääriä koskevien muutosten ohella antamaan tietoja eri yhteisöjen hallituksilta tarvittavasta
kollektiivisesta osaamisesta sekä kunkin yhteisön toimialasta, tarkoituksesta ja tehtävästä, jotta luottamushenkilötaustaisten jäsenten ni-
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meämiseen voidaan valmistautua mahdollisimman hyvän tietopohjan
perusteella.
Ami-säätiö
Säätiön toiminta on muuttunut olennaisesti säätiön hallinnoimien koulutustoimintojen yhdistämisen (AEL-Amiedu) myötä. Säätiön toimintakenttä on kaventunut selvästi, joten säätiössä ei ole tarvetta yhtä laajalle hallitukselle kuin nykyisin, eikä myöskään luottamushenkilötaustaiselle edustukselle hallituksessa. Nykyisin kaupunki nimennyt hallitukseen neljä varsinaista ja neljä varajäsentä, kaikki luottamushenkilötaustaisia henkilöitä.
Muutokset hallitusnimityksiin edellyttävät säätiön muiden nimeäjätahojen kanssa käytäviä neuvotteluita. Neuvotteluissa ja tulevissa nimeämisissä on otettava huomioon se, onko säätiöllä tulevaisuudessa ylipäätään muuta tehtävää kuin hallinnoida sillä olevaa kiinteistö- ym. omaisuutta.
Helen Oy ja Helsingin Satama Oy
Molemmissa yhtiöissä on vuoden 2015 alusta voimaan tulleesta yhtiöittämisestä lähtien ollut yhteensä yhdeksän hallituksen jäsentä, joista viisi on luottamushenkilötaustaisia, kolme kaupunkikonsernin ulkopuolisia
henkilöitä ja yksi viranhaltijataustainen henkilö.
Vuodesta 2015 lähtien saatujen kokemusten perusteella yhdeksänjäseninen hallitus on molemmissa yhtiöissä epätarkoituksenmukaisen
suuri ottaen huomioon muun muassa yhtiöiden toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla. Yhtiöiden hallituksilta edellytetään erityisen dynaamista ja tehokasta toimintaa. Yhtiöiden hallitusten koon olisi perusteltua olla jatkossa yhteensä seitsemän jäsentä, joista kolme luottamushenkilötaustaista, kolme kaupunkikonsernin ulkopuolelta nimettyä
ja yksi viranhaltijataustainen henkilö. Jäljempänä esitetyllä tavalla Vantaan kaupunki on tehnyt vastaavalla tavalla päätöksen Vantaan Energia Oy:n hallituksen koon pienentämisestä seitsemään jäseneen.
Kaupungin ohjaus ja valvonta toteutuvat nykyisin yhtiöiden perustamisvaihetta paremmin vuonna 2017 uudistetun konserniohjeen sekä viime
vuosina tehtyjen kaupungin ohjausta tukevien ja varmistavien yhtiöjärjestysmuutosten perusteella. Yhtiöiden hallitusten roolin ei siten ole
tarpeen olla samalla tavalla valvova kuin ehkä oli vuonna 2015.
Helsingin Leijona Oy
Helsingin Leijona Oy:n pääasiallisena tehtävänä on ns. Torikortteleiden
hallinnointi ja kaupungin vetovoimaan ja elävöittämiseen liittyvien taPostiosoite
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voitteiden toteuttaminen. Parhaillaan selvitetään yhtiön ja kaupunkiympäristötoimialan Tukkutorin toimintojen yhdistämistä.
Nykyisin Helsingin Leijonan hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista
viisi on luottamushenkilötaustaista jäsentä ja kaksi viranhaltijataustaista
jäsentä.
Yhtiön nykyisen toiminnan luonne sekä mahdollinen Tukkutorin kanssa
yhdistyminen huomioon ottaen olisi perusteltua, että yhtiöön nimettäisiin jatkossa hallitus, jossa olisi edelleen seitsemän jäsentä, mutta näistä jäsenistä kolme olisi luottamushenkilötaustaisia, kaksi viranhaltijataustaisia ja kaksi kaupunkikonsernin ulkopuolelta nimettyä henkilöitä.
Ns. hybridihallituksista on hyviä kokemuksia tytäryhteisöistä, joissa niitä
on ollut käytössä.
Helsingin Liikuntahallit Oy
Helsingin Liikuntahallit on kaupunkikonserniin kuuluvan Jääkenttäsäätiön omistama osakeyhtiö, joka ylläpitää harjoitusjäähallitoimintaa Helsingissä.
Nykyisin yhtiön hallituksessa on kolme luottamushenkilötaustaista jäsentä, samat henkilöt kuin Jääkenttäsäätiön hallituksessa. Jatkossa on
tarkoituksenmukaista, että kaupungin päätöksissä tai luottamushenkilöpaikkajakoa koskevissa neuvotteluissa ei käsitellä Helsingin Liikuntahallit Oy:n hallitusta. Konserniohjeen mukaisesti kaupunki noudattaa
omistajaohjauksessaan omistajan, hallituksen ja operatiivisen johdon
välisiä tehtävä- ja toimivaltasuhteita. Helsingin Liikuntahallit Oy:n hallituksen kokoonpanosta päättäminen kuuluu sen omistavan Jääkenttäsäätiön hallitukselle. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että yhtiön
hallitus nimetään tulevaisuudessa tarvittaessa säätiön operatiivisesta
johdosta ja säätiön hallitus huolehtii koko Jääkenttäsäätiökonsernin ohjaamisesta.
Helsingin Seniorisäätiö sr
Säätiö on osa kaupunkikonsernin sote-palvelujen tuotantokokonaisuutta, mutta säätiöllä ei ole riittävän tiivistä yhteyttä kaupunkiin. Lisäksi
säätiöllä lähivuosina edessä erittäin merkittävä toiminnan muutos, jos
suunnitelmat Pohjois-Haagaan toteutettavasta palveluasumiskokonaisuudesta toteutuvat.
Nykyisellään säätiön koko hallitus, viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä, muodostuu luottamushenkilötaustaisista jäsenistä. Jatkossa
olisi perusteltua, että hallituksessa olisi sekä varsinaisina että varajäseninä kolme luottamushenkilötaustaista jäsentä ja kaksi viranhaltijajäsentä. Näin voidaan vahvistaa kaupunkikonsernin sisäistä keskusteluPostiosoite
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yhteyttä ja hyödyntää esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden substanssiosaamista säätiön hallituksessa. Varajäsenistä luopuminen edellyttää säätiön sääntöjen muuttamista.
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr
Kaupungin osalta koulutustoimintaa harjoittavan säätiön hallitukseen
on nimetty vain luottamushenkilötaustaisia jäseniä (neljä varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä). Tulevaisuudessa olisi perusteltua nimetä
hallitukseen yksi varsinainen ja yksi varajäsen viranhaltijataustalla
substanssiosaamisen ja kaupunkiyhteyden vahvistamiseksi.
Helsingin teatterisäätiö sr
Kaupunginteatteria ylläpitävän teatterisäätiön seitsemän jäsenisessä
hallituksessa on nykyisin vain luottamushenkilötaustaisia jäseniä. Tulevaisuudessa olisi perusteltua vahvistaa säätiön ja sen hallituksen yhteyttä emokaupunkiin ja monipuolistaa hallituksen jäsenten taustoja.
Teatterisäätiön osalta olisi perusteltua ottaa käyttöön malli, jossa hallitukseen nimetään viiden luottamushenkilötaustaisen jäsenen lisäksi
kaksi viranhaltijataustaista jäsentä.
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat
Kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettäviä tiloja hallinnoivan yhtiön
hallituksessa on tällä hetkellä kolme luottamushenkilötaustaista jäsentä
ja kaksi viranhaltijajäsentä.
Yhtiön tiivis yhteys kaupungin operatiiviseen palvelutuotantoon ja tilahallintoon huomioon ottaen olisi perusteltua, että tulevaisuudessa yhtiön hallitukseen nimettäisiin viisi jäsentä, jotka olisivat kaikki viranhaltijataustaisia.
Kiinteistö Oy Laivalahdentori
Kyseinen yhtiö on nykyisin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistuksessa ja osa Hekan operatiivisen kokonaisuuden johtamista. Yhtiö on
olemassa erillisenä yhtiönä vain siksi, että Heka ei ole yhtiön ainoa
omistaja. Kaupungin konserniohjeen perusteella nykyisistä kahdesta
luottamushenkilötaustaisesta hallituspaikasta on tarpeen luopua ja toimia niin, että Heka nimeää omistukseensa perustuen hallituksen jäsenet jatkossa itse.
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab
Parhaillaan on käynnissä selvitys mahdollisuuksista yhdistää yhtiön
omaisuus osin Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön ja osin Kiinteistö
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Oy Auroranlinnaan kaupungin pitkäaikaisena tavoitteena olleen asuntoomaisuuden tarkoituksenmukaisen järjestelemisen edistämiseksi.
Nykyisin yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, jotka ovat kaikki
luottamushenkilötaustaisia. Jos em. järjestely toteutuu, yhtiö lakkaa
olemasta. Jos järjestely ei toteudu, olisi perusteltua siirtyä malliin, jossa
hallituksessa on viisi luottamushenkilötaustaista jäsentä ja kaksi viranhaltijataustaista jäsentä.
Oy Mankala Ab
Helen Oy:n yhtiöittämisen yhteydessä Oy Mankala Ab:n osakkeet siirtyivät kaupungilta Helenin omistukseen. Kaupungin konserniohjauksen
periaatteiden mukaisesti on perusteltua, että Helenin ja sen tytäryhtiöiden muodostama alikonserni huolehtii Oy Mankala Ab:n ohjauksesta
sekä hallinnoinnista ja yhtiön hallituksen jäsenet nimetään Helen Oy:n
toimesta. Oy Mankala Ab:n hallituksessa on tällä hetkellä kaksi kaupungin käytännössä nimeämää luottamushenkilötaustaista jäsentä.
Stadion-säätiö sr
Säätiön hallituksessa on tällä hetkellä kuusi kaupungin nimeämää jäsentä, jotka ovat kaikki luottamushenkilötaustaisia. Säätiön edellisen
vaalikauden aikana voimaan tulleiden nykyisten sääntöjen mukaan
kaupungilla on suora mandaatti nimetä kuuden sijaan viisi jäsentä hallitukseen. Tämä tulee ottaa huomioon kaupungin tulevissa hallitusjäsennimityksissä.
Lisäksi säätiön yhteyttä emokaupunkiin tulisi jatkossa vahvistaa ja nimetä hallitukseen kaupungin toimesta yksinomaan luottamushenkilötaustaisten jäsenten sijaan kolme luottamushenkilötaustaista jäsentä ja
lisäksi yhteensä kaksi viranhaltijataustaista ja/tai kaupunkikonsernin ulkopuolista jäsentä.
Suomen Messut osuuskunta
Kaupunki on vanhan käytännön perusteella esittänyt jäseniä osuuskunnan hallintoneuvostoon, vaikka kaupungilla ei ole osuuskunnan
sääntöihin perustuvaa nimeämisoikeutta.
Nykyisen toimikauden osalta kaupunki esitti aikanaan hallintoneuvostoon pormestarin sekä kolme luottamushenkilötaustaista jäsentä. Hallintoneuvoston toimikausi on kolme vuotta ja vuosittain erovuorossa on
lähinnä kolmasosa hallintoneuvoston jäsenistä. Kaupungin esittämien
jäsenten toimikausi päättyy keväällä 2021.
Tulevaisuudessa Suomen Messut osuuskunnan hallintoneuvostoon liittyviä kaupungin nimeämisehdotuksia tulee tarkastella erikseen toimiPostiosoite
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kausittain, eikä osuuskunnan hallintoneuvoston paikkoja tulisi siten ottaa osaksi kuntavaalien jälkeisiä paikkajakoneuvotteluja vaan ratkaista
kaupungin mahdolliset esitykset hallintoneuvostoon valittaviksi henkilöiksi erillisillä konsernijaoston päätöksillä.
Uudenmaan Sairaalapesula Oy
Yhtiön hallituksessa on ollut tähän asti kaksi kaupungin nimeämää luottamushenkilötaustaista jäsentä. Yhtiön toiminta on päättymässä vuoden 2021 aikana alkukesällä 2020 päätetyn sulautumisjärjestelyn myötä. Yhtiön hallituspaikkojen ei siten tule olla enää jatkossa osa paikkajakoneuvotteluja.
Vantaan Energia Oy
Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 % ja Helsinki 40 %. Yhtiön hallituksessa tällä hetkellä yksitoista jäsentä, joista Vantaa nimeää viisi ja
Helsinki neljä. Lisäksi kaksi kaupunkikonsernien ulkopuolista jäsentä
on nimetty kaupunkien yhteistyönä.
Helsingin nimeämistä jäsenistä kolme on luottamushenkilötaustaisia ja
yksi viranhaltijataustainen.
Yhtiön pääomistaja Vantaalla on tahtotila tiivistää yhtiön hallituksen kokoonpanoa tulevien kuntavaalien jälkeen seitsemään jäseneen niin, että Vantaa nimeää kolme, Helsinki kaksi ja kaupunkien ulkopuolelta nimetään kaksi jäsentä. Vantaan valtuusto päätti 25.1.2021 yhtiön omistajapoliittisista linjauksista, joihin sisältyy Vantaan näkemys hallituksen
jäsenmäärän pienentämisestä ja tulevasta rakenteesta.
Helsingin osalta hallituksen jäsenmäärää koskeva muutos on tarkoituksenmukainen vastaavista syistä kuin Helen Oy:n ja Helsingin Satama
Oy:n hallitusten kokojen tiivistäminen. Kaupungin nimeämisoikeuden
osalta on perusteltua säilyttää nykyinen toimintamalli, jossa hallitukseen nimetään jäseniä sekä luottamushenkilö- että viranhaltijataustalla.
Jatkossa Helsinki nimeäisi hallitukseen yhden luottamushenkilötaustaisen jäsenen ja yhden viranhaltijataustaisen jäsenen.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 18
Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen alueelliset ja infra -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille
HEL 2021-001703 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä alueelliset ja infra -yhteisöryhmään
kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy
Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy
Helsingin Väylä Oy
Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy
Kalasataman jätteen putkikeräys Oy
Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy
Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy
Postipuiston Pysäköinti Oy
Suomenlinnan Liikenne Oy
Töölönlahden Pysäköinti Oy

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Etelä-Hermannin Pysäköinti
Oy
Fallkullan Kiilan Pysäköinti
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Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
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Oy
Helsingin Väylä Oy

Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy
Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy
Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin
pysäköintilaitos
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy
Postipuiston Pysäköinti Oy

Suomenlinnan Liikenne Oy

Postiosoite
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 2
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 3
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 4
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 5
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 6
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 7
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 8
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 9
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 10
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 11
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 12
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täyPuhelin
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Töölönlahden Pysäköinti Oy

täntöönpano
Liite 13
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 14

Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen
mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin.
Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta
arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaehtoisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkkejä:
 yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista
luonnetta,
 yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,
 yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,
 yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen
hinnoittelu),
 yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakaskuntaan,
 yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä
julkiseen rahoitukseen tai tukeen.
Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin
osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.
Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan soveltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa oleville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia
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raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.
Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa pormestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai
apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toimialan perusteella.
Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt
Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella
kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin.
Nämä noin 80 kaupungin tytäryhteisöä tuodaan päätöksentekoon jaoteltuna kaupungin konserniohjauksen talouden ja toiminnan seurannassa käytetyn yhteisöryhmittelyn mukaisesti.
Yhteisöryhmät ovat:
 alueelliset ja infra,
 asunnot,
 elinvoima- ja markkinointi,
 kulttuuri,
 liikunta,
 sosiaali- ja terveys,
 toimitilat,
 tukipalvelut ja muut.
Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat
Kaupunginhallitus päätti liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevista omistajapoliittisista linjauksista 26.4.2011. Erityisesti omistuksen säilyttämistä koskevia linjauksia on sen jälkeen muutettu tytäryhteisökohtaisesti
tarvittaessa.
Nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät enää ole riittävän kattavat
välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja -säätiöiden
hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiempaa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista
kehittymistä. Kaupunginkansliassa on valmisteltu uudenlainen tytäryhPostiosoite
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teisökohtaisen omistajastrategian malli, jonka avulla on tarkoituksena
kuvata tytäryhteisön johdolle kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita
ja odotuksia yhteisöä kohtaan, jotta yhteisön johto osaa johtaa ja kehittää toimintaa oikean suuntaisesti oman toimivaltansa puitteissa.
Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan strategista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista
hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudessa.
Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omistukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia
kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näiden linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omistamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omistajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja
niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yksittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäristön merkittävien muutosten johdosta.
Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä
vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan
perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen
omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kaupungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia.
Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yhteisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.
Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liittyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.
Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edelleen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrategioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisalueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella
tulisi kollektiivisesti olla ja jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen
jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään mihin hallituspalkkioryhmään
kyseinen yhteisö kuuluu.
Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten
keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien alikonsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole
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otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaisesti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavälin näkökulmasta johtuen.
Omistajastrategioista on käyty keskustelua kunkin tytäryhteisön hallituksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.
Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy
Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa tai hallita Etelä-Hermannin asemakaavaalueilla olevia pysäköintitiloja ja tontteja tai -alueita ja harjoittaa pysäköintitoimintaa luovuttamalla autopaikkojen käyttöoikeuksia osakkeenomistajille. Yhtiö voi tarjota autopaikkojen käyttöoikeuksia osakkeenomistajille. Yhtiö voi tarjota autopaikkoja myös ulkopuolisille käyttäjille,
mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkaille. Ulkopuolisilta perittävien korvausten suuruudesta päättää hallitus.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.
Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaan pysäköinnin järjestämisen ylläpitäen ja kehittäen kaupungin aluerakentamisen
tavoitteiden mukaisia pysäköintiratkaisuja (asukas-, vuorottais- ja lyhytaikainen pysäköinti) toiminta-alueellaan.
Yhtiön toiminta jatkuu pääperiaatteiltaan entisellään. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden
arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035
-ohjelman toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy
Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia toteuttaa, omistaa, vuokrata, luovuttaa, hallita, ylläpitää
ja uudistaa Helsingin kaupungin 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) Tapanilan Fallkullan alueella sijaitsevia asuntotontteja ja liityntäpysäköintiä palvelevia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja sekä
tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. Toiminnassaan osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa
omakustannusperiaatetta.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 100%.
Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa
keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaiden pysäköintiratkaisujen järjestämisen toiminta-alueellaan kaupungin aluerakentamisen tavoitteiden
mukaisesti (asukas-, vuorottais-, lyhytaikainen ja liityntäpysäköinti).
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Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa
yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin
investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Helsingin Väylä Oy
Helsingin Väylä Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia
hallita vuokra- ja käyttöoikeuden nojalla Helsingin kaupungin Kampin ja
Kluuvin kaupunginosissa pääosin yleisillä kaupunki- ja puistoalueilla
olevaa maanalaista kiinteistöä ja omistaa sille rakennettua maanalaista
huolto- ja pysäköintiliikenteen väylää.
Yhtiön toimialana on lisäksi mainitun väylän ja siihen liittyvän kaupungin omistaman Kluuvin ajotunnelin ylläpitäminen ja vastata niiden hallinnoinnista ja operoinnista.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.
Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaan maanalaisen huolto- ja pysäköintiliikenteen väylän ja siihen liittyvät toiminnot ylläpitäen kaupungin tavoitteiden mukaisia pysäköinnin ja liikenteen
(maanalaisia) infraratkaisuja toiminta-alueellaan.
Yhtiön toiminta jatkuu pääperiaatteiltaan entisellään. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät toimintavarmuuteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen sekä
kustannustehokkuuteen.
Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy
Hernesaareen jätteen putkikeräys Oy:n päätoimialana on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan
(Länsisatama) Hernesaaren uudella asuin- ja toimitila-alueella alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen / jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa
omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluita osakkeenomistajilleen.
Lisäksi yhtiö voi järjestää alueella osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida
toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 100% ja äänivaltaosuus on 100 %.
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Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa
keskitetyn ja kustannustehokkaan jätteen keräämisen järjestämisen
toiminta-alueellaan. Yhtiön tavoitteena on syntypaikkalajittelun lisääminen kustannustehokkaasti ja kierrätystietoisuuden lisääminen, keskittyminen putkikeräysjärjestelmän kehitykseen sekä uusien liittyjien vaatimiin investointeihin.
Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa
yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin
investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n toimialana on huolehtia Itä-Pasilan alueen
asuin- ja liikekortteleiden asemakaavan mukaisen autopaikkavelvoitteen täyttämisestä sekä alueen pysäköinnin järjestämisestä ja hoidosta, hallita osakkeenomistuksen tai vuokraoikeuden nojalla pysäköintipaikkoja ja -tiloja sekä muitakin rakennuksia, tontteja ja tiloja, joita voidaan luovuttaa paitsi pitkä- ja lyhytaikaisilla vuokrasopimuksilla yhtiön
osakkaille ja ulkopuolisille vuokraajille, myös yleiseen lyhytaikaiseen
käyttöön.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 31,12 % ja äänivalta 50,82%.
Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaiden pysäköintiratkaisujen järjestämisen toiminta-alueellaan kaupungin aluerakentamisen tavoitteiden mukaisesti (asukas-, vuorottais- ja lyhytaikainen pysäköinti). Yhtiön tarkoituksena on tuottaa voittoa. Osingonjaosta
päätetään vuosittain yhtiökokouksessa.
Yhtiön volyymin kehitys on sidoksissa yhtiön toiminta-alueen mahdolliseen laajentumiseen. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, sijoitetun pääoman tuottovaatimukseen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n toimialana on osana Helsingin
kaupunkikonsernia omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin
kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren ja Saukonpaaden uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää koonta-asemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliitPostiosoite
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tymineen /jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö
voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti
sellaisia keskitettyjä kierrätys- ja jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.
Kaupungin omistus- ja äänivaltaosuus on tällä hetkellä 100 %.
Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa
keskitetyn ja kustannustehokkaan jätteen keräämisen järjestämisen
toiminta-alueellaan. Yhtiön tavoitteena on syntypaikkalajittelun lisääminen kustannustehokkaasti ja kierrätystietoisuuden lisääminen, keskittyminen putkikeräysjärjestelmän kehitykseen sekä uusien liittyjien vaatimiin investointeihin.
Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa
yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin
investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia maanvuokraoikeuden perusteella omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitila-alueen osayleiskaavan nro
11350 rajaamalle alueelle rakennettavia kahta tai useampaa korttelia
palvelevia yhteispysäköintilaitoksia sekä niihin mahdollisesti sijoittuvia
yhteisväestönsuoja- ja muita tiloja. Yhtiö voi lisäksi järjestää näihin liittyviä alueellisia palveluita.
Kaupungin omistusosuus on tällä hetkellä 3,75 % ja äänivaltaosuus
100 %.
Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa
keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaiden pysäköintiratkaisujen järjestämisen toiminta-alueellaan kaupungin aluerakentamisen tavoitteiden
mukaisesti (asukas-, vuorottais-, lyhytaikainen ja liityntäpysäköinti).
Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa
yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin
investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investoinPostiosoite
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tien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Kalasataman jätteen putkikeräys Oy
Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n toimialana on omistaa, toteuttaa,
hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupunginosan (Hermanni) Kalasataman uusilla asuntoja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen /jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla
osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä
jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.
Kaupungin omistusosuus on tällä hetkellä 8,16 % ja äänivaltaosuus
100 %.
Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa
keskitetyn ja kustannustehokkaan jätteen keräämisen järjestämisen
toiminta-alueellaan. Yhtiön tavoitteena on syntypaikkalajittelun lisääminen kustannustehokkaasti ja kierrätystietoisuuden lisääminen, keskittyminen putkikeräysjärjestelmän kehitykseen sekä uusien liittyjien vaatimiin investointeihin.
Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa
yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin
investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä yhtiön omavaraisuusasteeseen.
Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy
Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin Keski-Pasilan uusilla asuin- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää
jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen
syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla
osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä
jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.
Kaupungin äänivaltaosuus on 100 %.
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Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa
keskitetyn ja kustannustehokkaan jätteen keräämisen järjestämisen
toiminta-alueellaan. Yhtiön tavoitteena on syntypaikkalajittelun lisääminen kustannustehokkaasti ja kierrätystietoisuuden lisääminen, keskittyminen putkikeräysjärjestelmän kehitykseen sekä uusien liittyjien vaatimiin investointeihin.
Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa
yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin
investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin pysäköintilaitos
Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen toimialana on osana
Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää pysäköintilaitosta Helsingin kaupungin 54. kaupunginosassa (Vuosaari) vuokrasopimuksen nojalla hallitsemassaan Mosaiikkitorin ja Valopaadentien siltakannen alapuolella
olevassa tilassa sekä sanotun kaupunginosan korttelin nro 54179 tontilla nro 3 olevan rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa ja omistaa ja hallita mainittuun tilaan rakennuttamaansa pysäköintilaitosta. Yhtiön toimialana on lisäksi osoittaa osakkaidensa käyttöön voimassa
olevan asemakaavan, rakennuslupien sekä osakkaiden kesken erikseen sovitun osakassopimuksen osoittaman määrä pysäköintipaikkoja.
Kaupungin omistusosuus on 88,32 %.
Yhtiö ylläpitää kaupungin aluerakentamisen tavoitteiden mukaisia pysäköintiratkaisuja (asukas-, liityntä- ja lyhytaikainen pysäköinti) toiminta-alueellaan.
Yhtiön toiminta jatkuu pääperiaatteiltaan entisellään. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden
arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035
-ohjelman toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n toimialana on omistaa,
toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 49. (Laajasalo)
Kruunuvuorenrannan sekä Borgströminmäen ja Gunillankallion uusilla
asuin- ja toimitila-alueilla jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen /jätteen syöttöpisPostiosoite
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teineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä kierrätys- ja jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.
Kaupungin omistusosuus on tällä hetkellä 15,6 % ja äänivaltaosuus
100%.
Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa
keskitetyn ja kustannustehokkaan jätteen keräämisen järjestämisen
toiminta-alueellaan. Yhtiön tavoitteena on syntypaikkalajittelun lisääminen kustannustehokkaasti ja kierrätystietoisuuden lisääminen, keskittyminen putkikeräysjärjestelmän kehitykseen sekä uusien liittyjien vaatimiin investointeihin.
Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa
yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin
investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Postipuiston Pysäköinti Oy
Postipuiston Pysäköinti Oy:n toimialana on toteuttaa, omistaa, vuokrata, luovuttaa, hallita, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila) uudella asuntoalueella (Postipuiston pohjoisosa)
asuntotontteja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintilaitoksia ja alueita ja niiden autopaikkoja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. Toiminnassaan
osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannusperiaatetta.
Yhtiön toiminta jakaantuu kahteen sopimusalueeseen. Sopimusalue
1:n tonttien autopaikoitus toteutetaan kortteliin 17124 rakennettavalla
pysäköintilaitoksella, ja sopimus-alue 2:n tonttien autopaikoitus toteutetaan kortteliin 17129 rakennettavalla pysäköinti-laitoksella.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 100%.
Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa
keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaiden pysäköintiratkaisujen järjestämisen toiminta-alueellaan kaupungin aluerakentamisen tavoitteiden
mukaisesti (asukas-, vuorottais- ja lyhytaikainen pysäköinti).
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Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa
yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin
investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Suomenlinnan Liikenne Oy
Suomenlinnan Liikenne Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa matkustaja-aluksia ja harjoittaa kotimaanliikennettä
matkustaja-aluksilla Helsingissä.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 100%.
Yhtiö tuottaa kaupungin tavoitteiden mukaisia lauttaliikennöintipalveluja
HKL:lle ja kehittää vesiliikenteen palveluita Helsingin alueella kustannustehokkaasti, asiakaslähtöisesti ja ympäristöystävällisesti huomioiden Helsingin merellisen strategian.
Yhtiön toiminta jatkuu pääperiaatteiltaan entisellään ottaen huomioon
HKL:n sopimusjärjestelyt HSL:n ja Suomen valtion kanssa. Yhtiölle
omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen,
kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Töölönlahden Pysäköinti Oy
Töölönlahden Pysäköinti Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa tai hallita Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa olevaa asemakaavan 10855 määrittelemää maanalaista määräalaa
sekä omistaa ja hallita sille rakennettua maanalaista pysäköintilaitosta
pääosin asemakaavan 10920 mukaisia auto- ja väestönsuojapaikkoja
varten.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 100%.
Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaan pysäköinnin järjestämisen ylläpitäen kaupungin tavoitteiden mukaisia pysäköintiratkaisuja sekä pysäköintilaitosta toiminta-alueellaan.
Yhtiön toiminta jatkuu pääperiaatteiltaan entisellään. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden
arvon säilyttämiseen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Lopuksi
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Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän
aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on
oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjänteisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle aikavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoitteet / kehityssuunnat ja niiden avainmittarit.
Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotuisesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioiden tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kaupunkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoitteet.
Yhtiöiden vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja ja/tai
tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännöllisesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista
raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1-2
kertaa vuodessa.
Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole tavoitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konserniohjauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voidaan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetettavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla.
Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden
ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain.
Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrategioista konsernijaoston esityksen pohjalta.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi
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9
10
11
12
13
14

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy
Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy
Postipuiston Pysäköinti Oy
Suomenlinnan Liikenne Oy
Töölönlahden Pysäköinti Oy

1

Helsingin kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 2011

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Etelä-Hermannin Pysäköinti
Oy
Fallkullan Kiilan Pysäköinti
Oy
Helsingin Väylä Oy

Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy
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Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 2
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 3
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 4
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 5
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 6
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 7
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Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy
Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin
pysäköintilaitos
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy
Postipuiston Pysäköinti Oy

Suomenlinnan Liikenne Oy

Töölönlahden Pysäköinti Oy

täntöönpano
Liite 8
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 9
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 10
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 11
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 12
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 13
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 19
Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen asunnot -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille
HEL 2021-002075 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä asunnot -yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.
Samalla kun konsernijaosto hyväksyy strategiat pyytää se kiinteistö Oy
Auroranlinnaa tuomaan konsernijaostolle tiedoksi korjaustarpeiden laajuus ja kustannusten mittaluokka, tarvittavien vuokrankorotusten mittaluokka viiden vuoden tähtäimellä sekä se, kuinka vuokrankorotuksista
saatavat tulot suunnataan.
Käsittely
Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Samalla kun konsernijaosto hyväksyy strategiat
kehottaa se kiinteistö Oy Auroranlinnaa ottamaan vuokrankorotussuunnitelmaan aikalisän. Mahdolliset vuokrankorotukset pitäisi jakaa
pidemmälle ajalle. Lisäksi taloihin tehtävät korjaukset ja niiden vaikutukset vuokriin tulisi käydä läpi yhdessä asukkaiden kanssa.
Kannattaja: Tomi Sevander
Vastaehdotus:
Jasmin Hamid: Samalla kun konsernijaosto hyväksyy strategiat pyytää
se kiinteistö Oy Auroranlinnaa tuomaan konsernijaostolle tiedoksi korjaustarpeiden laajuus ja kustannusten mittaluokka, tarvittavien vuokrankorotusten mittaluokka viiden vuoden tähtäimellä sekä se kuinka
vuokrankorotuksista saatavat tulot suunnataan.
Kannattaja: Mikko Kiesiläinen
Veronika Honkasalon ja Jasmin Hamidin vastaehdotuksista äänestettiin
vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa.
1 äänestys
JAA-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotus
EI-ehdotus: Jasmin Hamidin vastaehdotus
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Jaa-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander
Ei-äänet: 6
Juha Hakola, Jasmin Hamid, Mikko Kiesiläinen, Mika Raatikainen, UllaMarja Urho, Jan Vapaavuori
Konsernijaosto hyväksyi tässä äänestyksessä Jasmin Hamidin vastaehdotuksen äänin 3 - 6.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jasmin Hamidin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 4
Juha Hakola, Mika Raatikainen, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori
Ei-äänet: 5
Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Mikko Kiesiläinen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander
Konsernijaosto hyväksyi Jasmin Hamidin vastaehdotuksen mukaisesti
muutetun ehdotuksen äänin 4 - 5.
Veronika Honkasalo jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
Veronika Honkasalo jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:
Helsingin ei tule omilla toimillaan nostaa asumisen hintaa. Osassa Auroranlinnan asunnoissa vuokraa ollaan korottamassa yhteensä yli 40%.
Vuokrankorotukset tehdään vaikka kohtuuttomien vuokrankorotusten
syistä sekä tarkkoja suunnitelmia tulevista korjauksista ja perusparannuksista ei ole annettu päätöksen pohjaksi. Auroranlinnan asukkaille
kohdistuvat vuokrankorotukset ovat kohtuuttomat ja vuorovaikutus
asukkaiden kanssa on hoidettu prosessin aikana erittäin kehnosti. Helsingin omistamissa yhtiöissä vuokrankorotuksia pitäisi aina tehdä omakustanneperiaatteen mukaisesti, eikä seuraten markkinahintoja, jotka
ovat nousseet pienituloisten ulottumattomiin. Oy Auroranlinnan on otettava vuokrankorotussuunnitelmaan aikalisä. Mahdolliset vuokrankorotukset pitäisi jakaa pidemmälle ajalle. Lisäksi taloihin tehtävät korjaukset ja niiden vaikutukset vuokriin tulisi käydä läpi yhdessä asukkaiden
kanssa. Helsingin kaupunginhallituksen konserninjaostolla ei ole ollut
mahdollisuuksia vaikuttaa omistajaohjauksesta vastaavana toimielimenä asiassa, sillä asiaa ei konsernijaoston jäsenen Honkasalon pyynnöstä huolimatta ole otettu konsernijaoston asialistalle käsiteltäväksi.
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Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8

Asunto-oy Paciuksenkatu 4
Helsingin Asumisoikeus Oy
Helsingin kaupungin 450 vuotis taitelijatalo-säätiö sr
Helsingin kaupungin asunnot Oy
Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonte
Kiinteistö Oy Auroranlinna
Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Asunnot -yhteisöryhmään
kuuluvat tytäryhteisöt

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus
Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle
seuraavaa:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä asunnot -yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen
mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin.
Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta
arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaehtoisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkkejä:
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 yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista
luonnetta
 yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,
 yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,
 yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen
hinnoittelu),
 yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakaskuntaan,
 yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä
julkiseen rahoitukseen tai tukeen.
Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin
osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.
Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan soveltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa oleville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia
raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.
Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa pormestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai
apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toimialan perusteella.
Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt
Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella
kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin.
Nämä noin 80 kaupungin tytäryhteisöä tuodaan päätöksentekoon jaoteltuna kaupungin konserniohjauksen talouden ja toiminnan seurannassa käytetyn yhteisöryhmittelyn mukaisesti.
Yhteisöryhmät ovat:
 alueelliset ja infra,
 asunnot,
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Pöytäkirja

3/2021

33 (152)

Asia/4
08.03.2021

 elinvoima- ja markkinointi
 kulttuuri
 liikunta
 sosiaali- ja terveys
 toimitilat
 tukipalvelut ja muut.
Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat
Kaupunginhallitus päätti liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevista omistajapoliittisista linjauksista 26.4.2011. Erityisesti omistuksen säilyttämistä koskevia linjauksia on sen jälkeen muutettu tytäryhteisökohtaisesti
tarvittaessa.
Nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät enää ole riittävän kattavat
välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja –säätiöiden
hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiempaa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista
kehittymistä. Kaupunginkansliassa on valmisteltu uudenlainen tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian malli, jonka avulla on tarkoituksena
kuvata tytäryhteisön johdolle kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita
ja odotuksia yhteisöä kohtaan, jotta yhteisön johto osaa johtaa ja kehittää toimintaa oikean suuntaisesti oman toimivaltansa puitteissa.
Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan strategista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista
hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudessa.
Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omistukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia
kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näiden linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omistamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omistajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja
niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yksittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäristön merkittävien muutosten johdosta.
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Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä
vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan
perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen
omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kaupungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia.
Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yhteisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.
Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liittyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.
Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edelleen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrategioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisalueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella
tulisi kollektiivisesti olla ja, jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen
jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään mihin hallituspalkkioryhmään
kyseinen yhteisö kuuluu.
Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten
keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien alikonsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole
otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaisesti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavälin näkökulmasta johtuen.
Omistajastrategioista on käyty keskustelua kunkin tytäryhteisön hallituksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.
Asunto-oy Paciuksenkatu 4
Yhtiön ylläpitämä asuntokanta täydentää kaupunkikonsernin muuta
asuntokantaa. Helsingin kaupungin eri hallintokunnat vuokraavat yhtiön
ylläpitämiä asuntoja työsuhdeasunnoiksi työntekijöilleen.
Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 78,38 %.
Yhtiön tavoitteena on kilpailukykyiset vastikkeet, joiden määrittelyssä
otetaan huomioon peruskorjaus- ym. kustannukset.
Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asiakaskeskeisyyteen sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen.
Helsingin Asumisoikeus Oy
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Yhtiö ylläpitää ja rakennuttaa kaupungin alueella kustannus- ja laatutasoltaan kilpailukykyistä ns. välimuodon asuntotuotantoa.
Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.
Yhtiön tavoitteena on edistää ja toteuttaa kaupungin segregaation ehkäisemiseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on tyytyväiset asiakkaat/asukkaat, kiinteistöjen
kunnon ja arvon säilyttäminen sekä energiatalouden parantaminen ja
ympäristöasioiden huomioon ottaminen.
Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen
sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr
Säätiö ylläpitää taiteilijataloa ja vuokraa sitä eri alojen helsinkiläisille taiteilijoille asunnoiksi. Säätiön ylläpitämä kiinteistökanta täydentää helsinkiläisten eri alojen taiteilijoiden asunto- ja työtilakantaa.
Säätiö on kaupungin määräysvallassa.
Säätiön toiminnan tavoitteena ovat kohtuuhintaiset vuokrat, joiden
määrittelyssä otetaan huomioon peruskorjaus- ym. kustannukset.
Säätiön omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asiakaskeskeisyyteen sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen.
Helsingin kaupungin asunnot Oy
Yhtiö vastaa valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen
omistamisesta ja hallinnosta sekä tarjoaa asukkailleen kohtuuhintaista,
laadukasta ja turvallista arkea.
Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.
Yhtiön tavoitteena on edistää ja toteuttaa kaupungin segregaation ehkäisemiseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Yhtiön toiminnan keskiössä on kiinteistöjen arvon säilyttäminen, asukastyytyväisyys, energiatalouden parantaminen ja ympäristöasioiden huomioiminen sekä täydennysrakentamisen toteuttaminen.
Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asiaPostiosoite
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kaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen
sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonte
Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja
hallita kiinteistöjä sekä omistaa ja hallita näillä kiinteistöillä olevia tai
niille rakennettavia rakennuksia. Entisen Sipoon kunnan alueelta hankittujen kiinteistöjen omistaminen ja ylläpito keskitetään yhtiöön.
Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.
Yhtiön toiminnan tavoitteena ovat alueen tulevien kehityssuunnitelmien
toteuttamisen mahdollistaminen sekä yhtiön omaisuuden kustannustehokas hallinnointi.
Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen sekä riittävään
vakavaraisuuteen.
Kiinteistö Oy Auroranlinna
Yhtiö hallitsemat huoneistot ovat vapaarahoitteisia asuntoja, joista
merkittävä osa vuokrataan Helsingin kaupungin henkilöstölle työsuhdeasunnoiksi.
Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.
Yhtiön tavoitteena on edistää nykyisen toimintamallin pohjalta kaupungin henkilöstö- ja asuntopolitiikkaan liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhtiön toiminnan keskiössä on kiinteistöjen energiatalouden parantaminen ja ympäristöasioiden huomioiminen sekä täydennysrakentamisen toteuttaminen.
Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen
sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto
Yhtiön ylläpitämä asuntokanta täydentää kaupunkikonsernin muuta
asuntokantaa
Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 82,90 %.
Yhtiön toiminnan tavoitteena ovat kilpailukykyiset vastikkeet, joiden
määrittelyssä otetaan huomioon peruskorjaus- ym. kustannukset
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Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asiakaskeskeisyyteen sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen.
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab
Asunnot vuokrataan kohtuuhintaisesti edelleen kaupungin tai sellaisten
yhteisöjen, joissa Helsingin kaupunki on osakkaana, henkilökunnan
palvelussuhdeasuntoina käytettäviksi, tai muille asunnontarvitsijoille
asunnoiksi Helsingin kaupunginhallituksen yhtiön asunnoille vahvistamia asukasvalintaperusteita noudattaen
Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.
Yhtiön tavoitteena on olemassa olevan kohtuuhintaisen asuntokannan
arvon säilyttäminen.
Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tehokkaaseen hallintaan, asiakaskeskeisyyteen sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen.
Lopuksi
Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän
aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on
oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjänteisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle aikavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoitteet/kehityssuunnat ja niiden avainmittarit.
Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotuisesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioiden tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kaupunkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoitteet.
Yhtiöiden vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja ja/tai
tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännöllisesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista
raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1-2
kertaa vuodessa.
Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole tavoitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konserniohjauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voiPostiosoite
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daan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetettavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla.
Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden
ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain.
Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrategioista konsernijaoston esityksen pohjalta.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8

Asunto-oy Paciuksenkatu 4
Helsingin Asumisoikeus Oy
Helsingin kaupungin 450 vuotis taitelijatalo-säätiö sr
Helsingin kaupungin asunnot Oy
Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonte
Kiinteistö Oy Auroranlinna
Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Asunnot -yhteisöryhmään
kuuluvat tytäryhteisöt

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
Kaupunginkanslia
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§ 20
Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen elinkeino- ja markkinointi -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille
HEL 2021-002074 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä elinkeino- ja markkinointi yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden
mukaisesti.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Forum Virium Helsinki Oy
Helsingin tapahtumasäätiö sr
Helsinki Abroad Ltd Oy
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr
Stadion-säätiö sr

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Elinkeino- ja markkinointiryhmään kuuluvat tytäryhteisöt

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Taustaa
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Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen
mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin.
Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta
arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaehtoisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkkejä:
 yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista
luonnetta
 yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,
 yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,
 yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen
hinnoittelu),
 yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakaskuntaan,
 yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä
julkiseen rahoitukseen tai tukeen.
Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin
osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.
Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan soveltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa oleville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia
raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.
Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa pormestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai
apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toimialan perusteella.
Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt
Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella
kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin.
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Nämä noin 80 kaupungin tytäryhteisöä tuodaan päätöksentekoon jaoteltuna kaupungin konserniohjauksen talouden ja toiminnan seurannassa käytetyn yhteisöryhmittelyn mukaisesti.
Yhteisöryhmät ovat:
 alueelliset ja infra,
 asunnot,
 elinvoima- ja markkinointi
 kulttuuri
 liikunta
 sosiaali- ja terveys
 toimitilat
 tukipalvelut ja muut.
Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat
Kaupunginhallitus päätti liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevista omistajapoliittisista linjauksista 26.4.2011. Erityisesti omistuksen säilyttämistä koskevia linjauksia on sen jälkeen muutettu tytäryhteisökohtaisesti
tarvittaessa.
Nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät enää ole riittävän kattavat
välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja -säätiöiden
hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiempaa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista
kehittymistä. Kaupunginkansliassa on valmisteltu uudenlainen tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian malli, jonka avulla on tarkoituksena
kuvata tytäryhteisön johdolle kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita
ja odotuksia yhteisöä kohtaan, jotta yhteisön johto osaa johtaa ja kehittää toimintaa oikean suuntaisesti oman toimivaltansa puitteissa.
Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan strategista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista
hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudessa.
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Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omistukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia
kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näiden linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omistamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omistajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja
niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yksittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäristön merkittävien muutosten johdosta.
Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä
vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan
perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen
omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kaupungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia.
Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yhteisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.
Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liittyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.
Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edelleen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrategioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisalueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella
tulisi kollektiivisesti olla ja, jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen
jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään mihin hallituspalkkioryhmään
kyseinen yhteisö kuuluu.
Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten
keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien alikonsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole
otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaisesti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavälin näkökulmasta johtuen.
Omistajastrategioista on käyty keskustelua kunkin tytäryhteisön hallituksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.
Forum Virium Helsinki Oy
Yhtiö tukee Helsingin kehittymistä maailman toimivimmaksi kaupungiksi ja vahvistaa kaupunkikonsernin tulevaisuusvalmiuksia mm. yhteiskehittämisen, innovaatioiden, kokeilujen, pilottien sekä kansainvälisten
verkostojen avulla. Yhtiö toteuttaa kaupungin tavoitteita toteuttavia älyPostiosoite
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kaupunkihankkeita sekä tulevaisuuden kaupunkiratkaisuja yhdessä
kaupunkikonsernin, kaupunkilaisten ja yritysten sekä tutkimuslaitosten
kanssa.
Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.
Yhtiön tavoitteena on vahvistaa Helsingin kaupunkikonsernia, konserniyhteisöjä ja alueella toimivien yritysten kykyä hyödyntää uusia teknologioita ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.
Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
toiminnan vaikuttavuuteen, osaavaan henkilöstöön, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen sekä riittävään maksuvalmiuteen.
Helsingin tapahtumasäätiö sr
Säätiö tuottaa Helsingin merkittäviä kaupunki- ja yleisötapahtumia, jotka ovat osana koko kaupungin brändiarkkitehtuuria.
Säätiö on kaupungin määräysvallassa.
Säätiön toiminta ja tapahtumakokonaisuus parantavat merkittävästi
kaupungin asemaa monipuolisena, omaleimaisena ja kansainvälisesti
vetovoimaisena tapahtumakaupunkina.
Säätiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
kaupungin vetovoiman kasvattamiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Helsinki Abroad Ltd Oy
Yhtiö ylläpitää Pietarissa Helsinki-keskusta. Yhtiön tehtävänä on edistää kaupungin etuja ja edunvalvontaa Venäjällä.
Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.
Yhtiö edistää Helsingin kaupunkidiplomatiaa, mainetta ja pitkäjänteistä
yhteistyötä erityisesti Pietarin ja Moskovan kaupunkien kanssa sekä tukee osaltaan kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttamista.
Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä kaupunkikonsernin sekä muiden sidosryhmien, erityisesti Uudenmaan Liiton kanssa.
Yhtiön omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
asiakaskeskeisyyteen sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen.
Helsinki Abroad Ltd Oy:n omistusta ja toimintojen mahdollista yhdistämistä perustettavana olevan Helsinki Inc. Oy:n toimintojen kanssa tarPostiosoite
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kastellaan myöhemmin erikseen sen jälkeen, kun Helsinki Partners Oy
on aloittanut varsinaisen toimintansa.
Korkeasaaren eläintarha sr
Säätiö suojelee uhanalaisia eläimiä ja niiden elinympäristöjä sekä ylläpitää Korkeasaaren eläintarhaa, joka on merkittävä matkailu- ja virkistyskohde kaupunkilaisille ja matkailijoille. Säätiö tukee toiminnallaan
kaupungin vetovoimaan, matkailuun ja tapahtumallisuuteen liittyvien
tavoitteiden toteutumista.
Säätiö on kaupungin määräysvallassa.
Tavoitteena on suunnitelmallisesti uudistettava ja kehitettävä Korkeasaari, joka on Helsingin suosituimpia vierailu- ja virkistymiskohteita.
Korkeasaaressa tehdään vaikuttavaa ja monipuolista suojelutyötä.
Säätiön omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
kaupungin vetovoiman kasvattamiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, suojelutyön vaikuttavuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Stadion-säätiö sr
Säätiön toiminta on osa kaupunkikonsernin liikunnalle tarjoamaa kapasiteettia ja toteuttaa omalta osaltaan Helsingin kaupungin liikkumisohjelman tavoitteita. Säätiö tukee kaupungin vetovoimaan ja tapahtumallisuuteen liittyviä tavoitteita tarjoamalla tiloja tapahtumajärjestäjille
erilaisiin liikunnan ja urheilun tapahtumiin sekä kulttuuri-, viihde ja muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
Säätiö on kaupungin määräysvallassa.
Säätiö on vaikuttava osa kaupungin liikunta- ja kulttuuripoliittisten tavoitteiden toteuttamista. Säätiö tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia
liikunnan ja urheilun sekä muiden tapahtumien suurtilaisuuksille Olympiastadionilla.
Säätiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
Helsingin kaupungin liikkumisohjelman edistämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Lopuksi
Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän
aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on
oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjänPostiosoite
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teisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle aikavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoitteet/kehityssuunnat ja niiden avainmittarit.
Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotuisesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioiden tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kaupunkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoitteet.
Yhteisöjen vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja
ja/tai tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännöllisesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1-2 kertaa vuodessa.
Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole tavoitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konserniohjauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voidaan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetettavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla.
Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden
ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain.
Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrategioista konsernijaoston esityksen pohjalta.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Forum Virium Helsinki Oy
Helsingin tapahtumasäätiö sr
Helsinki Abroad Ltd Oy
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr
Stadion-säätiö sr

1

Helsingin kaupunkikonsernin omistajapolitiikka_KHS 26.4.2011

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Elinkeino- ja markkinointiryhmään kuuluvat tytäryhteisöt

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
Kaupunginkanslia

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Pöytäkirja

3/2021

47 (152)

Asia/6
08.03.2021

§ 21
Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen kulttuuri -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille
HEL 2021-002076 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kulttuuri -yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Helsingin Musiikkitalon säätiö sr
Helsingin teatterisäätiö sr
Umo-säätiö sr

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Kulttuuri -yhteisöryhmään
kuuluvat tytäryhteisöt

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen
mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin.
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Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta
arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaehtoisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkkejä:
 yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista
luonnetta
 yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,
 yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,
 yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen
hinnoittelu),
 yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakaskuntaan,
 yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä
julkiseen rahoitukseen tai tukeen.
Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin
osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.
Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan soveltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa oleville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia
raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.
Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa pormestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai
apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toimialan perusteella.
Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt
Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella
kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin.
Nämä noin 80 kaupungin tytäryhteisöä tuodaan päätöksentekoon jaoteltuna kaupungin konserniohjauksen talouden ja toiminnan seurannassa käytetyn yhteisöryhmittelyn mukaisesti.
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Yhteisöryhmät ovat:
 alueelliset ja infra,
 asunnot,
 elinvoima- ja markkinointi,
 kulttuuri,
 liikunta,
 sosiaali- ja terveys,
 toimitilat,
 tukipalvelut ja muut.
Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat
Kaupunginhallitus päätti liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevista omistajapoliittisista linjauksista 26.4.2011. Erityisesti omistuksen säilyttämistä koskevia linjauksia on sen jälkeen muutettu tytäryhteisökohtaisesti
tarvittaessa.
Nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät enää ole riittävän kattavat
välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja –säätiöiden
hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiempaa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista
kehittymistä. Kaupunginkansliassa on valmisteltu uudenlainen tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian malli, jonka avulla on tarkoituksena
kuvata tytäryhteisön johdolle kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita
ja odotuksia yhteisöä kohtaan, jotta yhteisön johto osaa johtaa ja kehittää toimintaa oikean suuntaisesti oman toimivaltansa puitteissa.
Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan strategista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista
hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudessa.
Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omistukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia
kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näiden linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omistamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. OmisPostiosoite
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tajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja
niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yksittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäristön merkittävien muutosten johdosta.
Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä
vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan
perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen
omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kaupungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia.
Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yhteisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.
Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liittyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.
Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edelleen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrategioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisalueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella
tulisi kollektiivisesti olla ja, jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen
jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään mihin hallituspalkkioryhmään
kyseinen yhteisö kuuluu.
Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten
keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien alikonsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole
otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaisesti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavälin näkökulmasta johtuen.
Omistajastrategioista on käyty keskustelua kunkin tytäryhteisön hallituksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.
Helsingin Musiikkitalon säätiö sr
Säätiön tarkoituksena on edistää monipuolisen musiikkikulttuurin esille
tuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkitalossa. Säätiön toiminta
tukee kaupungin kulttuuripoliittisia tavoitteita, osaltaan monipuolistaa
Helsingin kulttuuritarjontaa ja madaltaa kynnystä erilaisille esiintyjille ja
yleisöille.
Säätiö on kaupungin määräysvallassa.
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Säätiön toimintaa kehitetään nykyisen toimintamallin pohjalta pyrkien
vahvistamaan säätiön kykyä ja taloudellisia resursseja toteuttaa tarkoitustaan sekä edistää kaupungin kulttuuripoliittisia tavoitteita.
Säätiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
vaikuttavuuteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen
sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Helsingin teatterisäätiö sr
Säätiöllä on merkittävä rooli kaupunkistrategian tavoitteiden ja kulttuuripolitiikan toteuttamisessa sekä kaupungin vetovoimaisuuden edistämisessä. Säätiön ylläpitämä Helsingin Kaupunginteatteri tarjoaa laadukasta ja monipuolista teatteria mahdollisimman laajalle katsojakunnalle.
Säätiö on kaupungin määräysvallassa.
Säätiö tarkoituksena on tuottaa kaksikielisesti monipuolista ja korkeatasoista teatteri- ja tanssiohjelmistoa. Säätiö tekee vahvaa yleisötyötä
ja pyrkii laajentamaan yleisöpohjaa.
Säätiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
Helsingin kaupungin vetovoiman kasvattamiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen sekä omarahoitusosuuden kasvattamiseen.
UMO-säätiö sr
UMO-säätiö sr hallinnoi UMO Helsinki Jazz Orchestraa. Säätiö osaltaan toteuttaa Helsingin kaupungin kulttuuripoliittisia tavoitteita tarjoamalla kaupunkilaisille monipuolista kulttuurista sisältöä, kohdentamalla
toimintaansa laajasti eri kaupunginosiin ja kohderyhmille sekä toimimalla kaupungin vetovoiman vahvistajana.
Säätiö on kaupungin määräysvallassa.
Säätiön toiminnan tavoitteena on tuottaa monipuolista, innovatiivista ja
laadukasta konserttitoimintaa sekä tehdä laaja-alaista yleisötyötä.
Säätiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
Helsingin kaupungin vetovoiman kasvattamiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen sekä omarahoitusosuuden kasvattamiseen.
Lopuksi
Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän
aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on
oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjänPostiosoite
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teisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle aikavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoitteet/kehityssuunnat ja niiden avainmittarit.
Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotuisesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioiden tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kaupunkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoitteet.
Yhteisöjen vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja
ja/tai tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännöllisesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1-2 kertaa vuodessa.
Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole tavoitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konserniohjauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voidaan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetettavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla.
Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden
ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain.
Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrategioista konsernijaoston esityksen pohjalta.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Helsingin Musiikkitalon säätiö sr
Helsingin teatterisäätiö sr
Umo-säätiö sr

1

Helsingin kaupunkikonsernin omistajapolitiikka_KHS 26.4.2011

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet
Ote
Kulttuuri -yhteisöryhmään
kuuluvat tytäryhteisöt

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
Kaupunginkanslia
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§ 22
Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen liikunta -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille
HEL 2021-002078 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liikunta -yhteisöryhmään kuuluvien
tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Jääkenttäsäätiö sr
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy
Urheiluhallit Oy
Vuosaaren Urheilutalo Oy

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Liikunta -yhteisöryhmään
kuuluvat tytäryhteisöt

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen
mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin.
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Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta
arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaehtoisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkkejä:
 yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista
luonnetta
 yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,
 yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,
 yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen
hinnoittelu),
 yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakaskuntaan,
 yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä
julkiseen rahoitukseen tai tukeen.
Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin
osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.
Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan soveltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa oleville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia
raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.
Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa pormestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai
apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toimialan perusteella.
Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt
Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella
kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin.
Nämä noin 80 kaupungin tytäryhteisöä tuodaan päätöksentekoon jaoteltuna kaupungin konserniohjauksen talouden ja toiminnan seurannassa käytetyn yhteisöryhmittelyn mukaisesti.
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Yhteisöryhmät ovat:
 alueelliset ja infra,
 asunnot,
 elinvoima- ja markkinointi
 kulttuuri
 liikunta
 sosiaali- ja terveys
 toimitilat
 tukipalvelut ja muut.
Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat
Kaupunginhallitus päätti liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevista omistajapoliittisista linjauksista 26.4.2011. Erityisesti omistuksen säilyttämistä koskevia linjauksia on sen jälkeen muutettu tytäryhteisökohtaisesti
tarvittaessa.
Nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät enää ole riittävän kattavat
välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja –säätiöiden
hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiempaa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista
kehittymistä. Kaupunginkansliassa on valmisteltu uudenlainen tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian malli, jonka avulla on tarkoituksena
kuvata tytäryhteisön johdolle kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita
ja odotuksia yhteisöä kohtaan, jotta yhteisön johto osaa johtaa ja kehittää toimintaa oikean suuntaisesti oman toimivaltansa puitteissa.
Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan strategista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista
hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudessa.
Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omistukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia
kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näiden linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omistamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. OmisPostiosoite
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tajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja
niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yksittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäristön merkittävien muutosten johdosta.
Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä
vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan
perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen
omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kaupungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia.
Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yhteisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.
Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liittyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.
Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edelleen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrategioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisalueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella
tulisi kollektiivisesti olla ja, jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen
jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään mihin hallituspalkkioryhmään
kyseinen yhteisö kuuluu.
Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten
keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien alikonsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole
otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaisesti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavälin näkökulmasta johtuen.
Omistajastrategioista on käyty keskustelua kunkin tytäryhteisön hallituksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.
Jääkenttäsäätiö sr
Säätiön pääasiallisena tarkoituksena on jääurheilun ja soveltuvin osin
myös muiden urheilulajien harrastusmahdollisuuksien lisääminen. Säätiö ja sen muodostama alikonserni ylläpitää merkittävää osaa kaupunkikonsernin jääurheilulle tarkoitetusta kapasiteetista sekä toteuttaa
omalta osaltaan kaupungin liikkumisohjelman tavoitteita.
Säätiö on kaupungin määräysvallassa.
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Säätiön tavoitteena on tuottaa kustannustehokasta jääkapasiteettia
osana Helsingin kaupunkikonsernin liikuntakokonaisuutta, hyvinvoinnin
lisäämiseksi, urheilukulttuurin kehittämiseksi ja ihmisten onnistumisen
kokemusten lisäämiseksi.
Säätiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
Helsingin kaupungin liikkumisohjelman edistämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy
Yhtiön toiminnan tarkoituksena on laadukkaiden ja vaikuttavien uinti- ja
liikuntapalvelujen tuottaminen pääkaupunkiseutulaisille asukkaille ja yhteisöille. Yhtiön merkitys on valtakunnallinen ja Suomen uintiurheilun
kannalta kansainvälinen. Yhtiö on osa Helsingin kaupunkikonsernin
palvelutuotantoa ja tukee kaupungin liikkumisohjelman tavoitteiden
saavuttamista.
Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 66,67 %.
Yhtiön tavoitteena on Helsingin kaupunkikonsernin osana tuottaa laadukkaita uinti- ja liikuntapalveluita liikkumattomuuden vähentämiseksi,
hyvinvoinnin lisäämiseksi, urheilukulttuurin kehittämiseksi ja ihmisten
onnistumisen kokemusten lisäämiseksi.
Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
Helsingin kaupungin liikkumisohjelman edistämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Urheiluhallit Oy
Yhtiön toiminnan tarkoituksena on laadukkaiden ja vaikuttavien uinti- ja
liikuntapalveluiden tuottaminen pääkaupunkiseutulaisille asukkaille ja
yhteisöille. Yhtiö on osa Helsingin kaupunkikonsernin palvelutuotantoa
ja tukee kaupungin liikkumisohjelman tavoitteiden saavuttamista.
Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 51,30 %.
Yhtiön tavoitteena on Helsingin kaupunkikonsernin osana tuottaa laadukkaita uinti- ja liikuntapalveluita liikkumattomuuden vähentämiseksi,
hyvinvoinnin lisäämiseksi, urheilukulttuurin kehittämiseksi ja ihmisten
onnistumisen kokemusten lisäämiseksi.
Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
Helsingin kaupungin liikkumisohjelman edistämiseen, asiakaskeskei-
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syyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Vuosaaren Urheilutalo Oy
Yhtiön toiminnan tarkoituksena on laadukkaiden ja vaikuttavien uinti- ja
liikuntapalvelujen tuottaminen pääkaupunkiseutulaisille asukkaille ja yhteisöille. Yhtiö on osa Helsingin kaupunkikonsernin palvelutuotantoa ja
tukee kaupungin liikkumisohjelman tavoitteiden saavuttamista.
Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 94,29 %.
Yhtiön tavoitteena on Helsingin kaupunkikonsernin osana tuottaa laadukkaita uinti- ja liikuntapalveluita liikkumattomuuden vähentämiseksi,
hyvinvoinnin lisäämiseksi, urheilukulttuurin kehittämiseksi ja ihmisten
onnistumisen kokemusten lisäämiseksi.
Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
Helsingin kaupungin liikkumisohjelman edistämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Lopuksi
Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän
aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on
oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjänteisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle aikavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoitteet/kehityssuunnat ja niiden avainmittarit.
Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotuisesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioiden tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kaupunkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoitteet.
Yhteisöjen vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja
ja/tai tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännöllisesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1-2 kertaa vuodessa.
Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole tavoitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konserniohjauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voidaan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetettavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla.
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Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden
ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain.
Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrategioista konsernijaoston esityksen pohjalta.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet
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2
3
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Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy
Urheiluhallit Oy
Vuosaaren Urheilutalo Oy
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Otteet
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Otteen liitteet
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§ 23
Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen sosiaali ja terveys -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille
HEL 2021-001702 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sosiaali ja terveys yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteenä
olevien luonnosten mukaisesti.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
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Liite 3
Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen
mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin.
Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta
arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaehtoisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkkejä:
 yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista
luonnetta,
 yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,
 yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,
 yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen
hinnoittelu),
 yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakaskuntaan,
 yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä
julkiseen rahoitukseen tai tukeen.
Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin
osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.
Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan soveltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa oleville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia
raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.
Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa pormestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai
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apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toimialan perusteella.
Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt
Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella
kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin.
Nämä noin 80 kaupungin tytäryhteisöä tuodaan päätöksentekoon jaoteltuna kaupungin konserniohjauksen talouden ja toiminnan seurannassa käytetyn yhteisöryhmittelyn mukaisesti.
Yhteisöryhmät ovat:
 alueelliset ja infra,
 asunnot,
 elinvoima- ja markkinointi,
 kulttuuri,
 liikunta,
 sosiaali- ja terveys,
 toimitilat,
 tukipalvelut ja muut.
Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat
Kaupunginhallitus päätti liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevista omistajapoliittisista linjauksista 26.4.2011. Erityisesti omistuksen säilyttämistä koskevia linjauksia on sen jälkeen muutettu tytäryhteisökohtaisesti
tarvittaessa.
Nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät enää ole riittävän kattavat
välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja -säätiöiden
hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiempaa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista
kehittymistä. Kaupunginkansliassa on valmisteltu uudenlainen tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian malli, jonka avulla on tarkoituksena
kuvata tytäryhteisön johdolle kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita
ja odotuksia yhteisöä kohtaan, jotta yhteisön johto osaa johtaa ja kehittää toimintaa oikean suuntaisesti oman toimivaltansa puitteissa.
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Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan strategista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista
hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudessa.
Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omistukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia
kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näiden linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omistamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omistajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja
niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yksittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäristön merkittävien muutosten johdosta.
Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä
vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan
perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen
omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kaupungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia.
Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yhteisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.
Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liittyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.
Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edelleen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrategioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisalueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella
tulisi kollektiivisesti olla ja jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen
jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään, mihin hallituspalkkioryhmään
kyseinen yhteisö kuuluu.
Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten
keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien alikonsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole
otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaisesti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavälin näkökulmasta johtuen.

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Pöytäkirja

3/2021

65 (152)

Asia/8
08.03.2021

Omistajastrategioista on käyty keskustelua kunkin tytäryhteisön hallituksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.
Helsingin Seniorisäätiö sr.
Helsingin Seniorisäätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia tukea vanhusten asemaa ja tuottaa palveluja ikääntyville sekä erityisistä syistä myös muille sosiaalisen tuen tarpeessa oleville helsinkiläisille.
Säätiö on kaupungin määräysvallassa.
Säätiö täydentää kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan palvelutuotannon kokonaisuutta tuottaen sidosyksikkönä kilpailukykyisiä palveluita kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana
kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla ja osana muuta palvelukokonaisuutta. Säätiön palveluita kehitetään kaupungin tarpeiden mukaisesti huomioiden myös toiminnan tulevat kehittämistarpeet.
Säätiön toimintaa ohjaavat palveluiden laatu ja vaikuttavuus, nykyaikaisten toimintamallien kehittäminen ja sopeuttaminen erilaisille tarpeille ja tarvitsijoille (palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen ja kotona asumisen tukeminen) sekä kustannustehokkuus.
Säätiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Niemikotisäätiö sr.
Niemikotisäätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia
harjoittaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä Helsingin kaupungissa.
Säätiö on kaupungin määräysvallassa.
Säätiö täydentää kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan palvelutuotannon kokonaisuutta tuottaen sidosyksikkönä kilpailukykyisiä palveluita kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana
kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla ja osana muuta palvelukokonaisuutta. Säätiön palveluita kehitetään kaupungin tarpeiden mukaisesti huomioiden myös toiminnan tulevat kehittämistarpeet.
Säätiön toimintaa ohjaavat palveluiden laatu ja vaikuttavuus, digiosallisuuden kehittäminen sekä kustannustehokkuus.
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Säätiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr.
Oulunkylän kuntoutuskeskuksen tarkoituksena on tarjota hoito- ja kuntoutuspalveluja sotainvalideille ja muille sotiemme veteraaneille, muille
maanpuolustus- ja kriisinhallintatehtävissä palvelleille ja vammautuneille, asevelvollisena palveluksessa vammautuneille ja muissa yhteiskunnallisissa pelastus-, suojelu- ja turvallisuustehtävissä palvelleille ja
vammautuneille henkilöille sekä ylläpitää ja kehittää edellä mainittuihin
tehtäviin liittyvää osaamista sekä varustaa ja ylläpitää tilojaan. Edellä
mainittujen ryhmien hoitotilanteen niin salliessa hoito ja kuntoutuspalveluja tarjotaan myös muille ryhmille.
Säätiö on kaupungin määräysvallassa.
Säätiö täydentää kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan palvelutuotannon kokonaisuutta tuottaen sidosyksikkönä kilpailukykyisiä palveluita kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana
kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla ja osana muuta palvelukokonaisuutta. Säätiön palveluita kehitetään kaupungin tarpeiden mukaisesti huomioiden myös toiminnan tulevat kehittämistarpeet.
Säätiön toimintaa ohjaavat hoito- ja kuntoutuspalvelujen laatu ja vaikuttavuus erityisesti lääketieteen ja hoitotieteen näkökulmasta, nykyaikaisten ja innovatiivisten toimintamallien hyödyntäminen sekä kustannustehokkuus.
Säätiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.
Lopuksi
Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän
aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on
oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjänteisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle aikavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoitteet / kehityssuunnat ja niiden avainmittarit.
Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotuisesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioiden tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kau-
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punkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoitteet.
Yhtiöiden vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja ja/tai
tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännöllisesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista
raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1-2
kertaa vuodessa.
Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole tavoitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konserniohjauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voidaan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetettavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla.
Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden
ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain.
Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrategioista konsernijaoston esityksen pohjalta.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Helsingin Seniorisäätiö
Niemikotisäätiö
Oulunkylän kuntoutuskeskus

1

Helsingin kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 2011

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Helsingin Seniorisäätiö
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täyPuhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Pöytäkirja

3/2021

68 (152)

Asia/8
08.03.2021

Niemikotisäätiö
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§ 24
Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen toimitilat -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille
HEL 2021-000028 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä toimitilat -yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
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Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30
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Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat
Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo
Kiinteistö Oy Intiankatu 31
Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli
Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo
Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus
Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo
Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti
Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie
Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo
Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Toimitilat -yhteisöryhmään
kuuluvat tytäryhteisöt

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen
mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin.
Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta
arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaehtoisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkkejä:
- yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista luonnetta,
- yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,
- yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,
- yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen
hinnoittelu),
- yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakaskuntaan,
- yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä julkiseen rahoitukseen tai tukeen.
Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin
osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.
Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan soveltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa oleville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia
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raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.
Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa pormestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai
apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toimialan perusteella.
Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt
Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella
kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin.
Nämä noin 80 kaupungin tytäryhteisöä tuodaan päätöksentekoon jaoteltuna kaupungin konserniohjauksen talouden ja toiminnan seurannassa käytetyn yhteisöryhmittelyn mukaisesti.
Yhteisöryhmät ovat:
- alueelliset ja infra,
- asunnot,
- elinvoima- ja markkinointi,
- kulttuuri,
- liikunta,
- sosiaali- ja terveys,
- toimitilat,
- tukipalvelut ja muut.
Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat
Kaupunginhallitus päätti liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevista omistajapoliittisista linjauksista 26.4.2011. Erityisesti omistuksen säilyttämistä koskevia linjauksia on sen jälkeen muutettu tytäryhteisökohtaisesti
tarvittaessa.
Nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät enää ole riittävän kattavat
välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja -säätiöiden
hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiempaa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista
kehittymistä. Kaupunginkansliassa on valmisteltu uudenlainen tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian malli, jonka avulla on tarkoituksena
kuvata tytäryhteisön johdolle kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita
ja odotuksia yhteisöä kohtaan, jotta yhteisön johto osaa johtaa ja kehittää toimintaa oikean suuntaisesti oman toimivaltansa puitteissa.
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Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan strategista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista
hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudessa.
Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omistukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia
kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näiden linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omistamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omistajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja
niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yksittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäristön merkittävien muutosten johdosta.
Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä
vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan
perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen
omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kaupungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia.
Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yhteisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.
Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liittyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.
Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edelleen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrategioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisalueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella
tulisi kollektiivisesti olla, ja jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen
jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään mihin hallituspalkkioryhmään
kyseinen yhteisö kuuluu.
Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten
keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien alikonsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole
otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaisesti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavälin näkökulmasta johtuen.
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Omistajastrategioista on käyty keskustelua kunkin tytäryhteisön hallituksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.
Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12
Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12 -nimisen yhtiön toimialana on
omistaa ja hallita tonttia n:o 6 Helsingin kaupungin V kaupunginosan
korttelissa n:o 112 sekä sillä olevaa asuinrakennusta.
Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta
lattiapinta-alasta yli puolet varattu osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 55,40 %.
Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen (päiväkoti) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.
Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki)
korttelin nro 190 tontteja nrot 1 ja 2 ja omistaa ja hallita niille rakennettujarakennuksia sekä omistaa ja hallita kyseisen kaupunginosan alueelle rakennettavia muita rakennuksia.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 52,22 %.
Yhtiö omistaa ja hallitsee liiketiloja, jotka sisältävät toimisto- ja laboratoriotiloja. Yhtiö tukee kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita.
Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan
luopua tai yhtiö puretaan, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti
perusteltua.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.
Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy
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Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy:n toimialana on osana Helsingin
kaupunkikonsernia ja vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan korttelin nro 33232 tonttia nro 2 ja korttelin nro
33231 tonttia nro 5 sekä omistaa ja hallita tontilla olevaa koulurakennusta ja vuokrata se koulukäyttöön.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %.
Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen ylläpitäminen. Yhtiön hallinnoima rakennus on tällä hetkellä tyhjänä ja korjaus-/purkumahdolllisuuksia selvitetään.
Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan
luopua tai yhtiö puretaan, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti
perusteltua.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy
omaisuuden kunnon ja korjaustarpeen arvioimiseen.
Helsinki Stadion Oy
Helsinki Stadion Oy:n toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 14. kaupunginosassa (Töölö) korttelissa 528 sijaitsevaa tonttia n:o 1 ja sillä olevaa stadionrakennusta ja järjestää stadionilla erilaisia yleisö- ja asiakastilaisuuksia sekä massa- ja viihdetapahtumia. Yhtiö voi harjoittaa myös ravintola- ja kahvilatoimintaa sekä rakennuttajatoimintaa. Yhtiö voi vuokrata tai luovuttaa käyttöoikeuksia
kiinteistöön.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 80,00 %.
Yhtiö mahdollistaa Töölön jalkapallostadionin käyttö erilaisten yleisö- ja
asiakastilaisuuksien sekä massa- ja viihdetapahtumien järjestämiseen.
Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua kiinteistön tulevat peruskorjaustarpeet huomioon ottaen.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki -nimisen yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita vuokrasopimuksen perusteella Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo)
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korttelissa 49044 tonttia 2 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 79,70 %.
Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen (päiväkoti) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.
Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen
entisellään.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.
Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30
Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 -nimisen yhtiön toimialana on osana
Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hallita Vantaalla kaupunginosassa 52 korttelissa 109 sijaitsevaa tonttia n:o 2 sekä sillä olevia rakennuksia siten, että yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden
kanssa tuottaa osakkeenomistajalle oikeuden hallita määrättyä huoneistoa rakennuksessa A, B tai C.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %.
Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen ylläpitäminen. Yhtiö tukee ruokahuollon tuotantoa kaupunkikonsernissa.
Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen
entisellään tai omistuksesta voidaan luopua, jos se on kaupungin kokonaisedun ja oman ruokahuollon tuotannon kannalta taloudellisesti ja
toiminnallisesti perusteltua.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.
Kiinteistö Oy Hansasilta
Kiinteistö Oy Hansasilta -nimisen yhtiön toimialana on osana Helsingin
kaupunkikonsernia hallita vuokrattua Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelissa 45175 tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa liikenne- ja liiketiloja sisältävää siltaa.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Pöytäkirja

3/2021

76 (152)

Asia/9
08.03.2021

Yhtiö omistaa ja hallitsee liiketiloja. Yhtiö tukee kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita.
Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden kunnon ja korjaustarpeen arvioimiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 -nimisen yhtiön toimialana on
osana Helsingin kaupunkikonsernia vuokrasopimuksen nojalla hallita
Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan (Kampin) korttelin n:o 179 tonttia nro 11 ja osaa siihen rajoittuvasta kadunalaisesta tilasta ja omistaa
ja hallita mainitulle tontille ja osin katualueen alle sijoittuva rakennus.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 84,00 %.
Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen (palvelukeskus) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.
Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen
entisellään tai omistuksen yhdistäminen isommaksi kokonaisuudeksi,
jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -nimisen yhtiön toimialana on osana
Helsingin kaupunkikonsernia omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla
tontteja, omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan
oikeuttavia osakkeita.
Yhtiö voi myös tuottaa isännöintipalveluja Helsingin kaupungin kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %.
Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.
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Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen
entisellään.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen, riittävään vakavaraisuuteen ja yhtiön hallinnon kehittämisen arviointiin.
Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo
Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo -nimisen yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 36 kaupunginosan (Viikki) korttelissa 36190
tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 74,64 %.
Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen (toimistohuoneisto) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.
Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määritelty keskeinen tavoite liittyy
yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.
Kiinteistö Oy Intiankatu 31
Kiinteistö Oy Intiankatu 31 -nimisen yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungilta 24 kaupunginosan korttelissa 24928 vuokraamaansa tonttia numero 78 ja sillä sijaitsevaa rakennusta, jonka
huoneistojen lattiapinta-alasta enin osa on varattu osakkeenomistajille
liike- ja konttoritilaksi.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 75,61 %.
Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen (päiväkoti) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.
Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen
entisellään tai omistuksen yhdistäminen isommaksi kokonaisuudeksi,
jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden kunnon ja korjaustarpeen arvioimiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.
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Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli
Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli -nimisen yhtiön toimialana on
vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin Kluuvin kaupunginosassa Kaisaniemenkadun ja Vuorikadun alaista tilaa ja omistaa siinä oleva metroasema ja tarpeelliset sisääntulot. Metroasema, joka toimii myös väestönsuojana, käsittää laiturihallin, lippuhallitasot sekä tarpeelliset sisääntuloliittymät tonteille ja katutasolle. Yhtiön jokainen
osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden
hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa
huonetilaa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa
olevasta kiinteistöstä.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 62,08 %.
Yhtiö tukee kaupungin joukkoliikennepalveluita.
Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen
entisellään.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.
Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo
Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo -nimisen yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 25. kaupunginosassa
korttelissa n:o 884 tonttia n:o 1 sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa liikerakennusta.
Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja
osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 54,52 %.
Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen (opetustila) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.
Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy
yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.
Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo
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Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo -nimisen yhtiön toimialana on omistaa ja
hallita Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan korttelin 38060 tonttia
n:o 8 (kiinteistötunnus 91-38-60-8) sekä sillä sijaitsevia rakennuksia.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 80,56 %.
Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.
Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy
yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus -nimisen yhtiön toimialana on osana
Helsingin kaupunkikonsernia hallita maanvuokrasopimuksen nojalla
Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelissa 45165 tonttia nro 3
sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.
Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja
osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %.
Yhtiö ylläpitää kiinteistöä (kampusrakennusta), joka on vuokrattu kaupungin osakkuusyhteisö Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Yhtiö
tukee kaupunkikonsernin palvelutuotantoa.
Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen
entisellään tai omistuksen yhdistäminen isommaksi kokonaisuudeksi,
jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.
Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo
Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo -nimisen yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa korttelissa no
40102 tonttia no 2 ja sille rakennettua liikerakennusta. Yhtiön jokainen
osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita
määrättyä rakennuksessa olevaa liikehuoneistoa.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 58,24 %.
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Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen (terveysasema) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.
Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy
yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.
Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti
Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti -nimisen yhtiön toimialana on
osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita vuokraoikeudella Helsingin
kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelissa 54004 sijaitsevaa
tonttia 3 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 66,00 %.
Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.
Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen
entisellään tai omistuksen yhdistäminen isommaksi kokonaisuudeksi,
jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.
Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie
Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie -nimisen yhtiön toimialana on osana
Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hallita Helsingin kaupungin
Suutarilan kaupunginosassa olevaa määräalaa 91-40-149-4-M 0603 ja
sille toteutettavia rakennuksia.
Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja
osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %.
Yhtiö omistaa teollisuustontteja, jotka ovat kaupunkikonsernin hallinnassa. Yhtiö tukee kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita.
Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.
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Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy
yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.
Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo
Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo -nimisen yhtiön toimialana on
osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 35. kaupunginosan korttelin nro 35108 tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua korttelitaloa.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %.
Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen (päiväkoti) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.
Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen
entisellään, omistuksen yhdistäminen isommaksi kokonaisuudeksi tai
yhtiön purkaminen, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy
yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.
Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab
Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n toimialana on hallita vuokraoikeuden nojalla Helsingin kaupungin 36.
kaupunginosan (Viikki) korttelin 36197 tonttia nro 1 sekä omistaa tontilla olevat rakennukset ja rakenteet.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 91,26 %.
Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen (päiväkoti) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.
Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy
yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi -nimisen yhtiön toimialana
on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita maanvuokrasopimuksen
nojalla Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan (Kampin) korttelissa
tonttia nro 4010/1 sekä omistaa sillä oleva museo- ja liikerakennus.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %.
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Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.
Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy
yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.
Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila
Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila -nimisen yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelissa
45567 tonttia nro 1 sekä omistaa, hallita ja ylläpitää sille rakennettavia
rakennuksia ja rakennelmia.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %.
Yhtiö on alueen taloyhtiöiden yhteistila. Yhtiö tukee kaupungin aluekehitystä.
Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan
luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy
yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.
Kontulan Palvelutalo Oy
Kontulan Palvelutalo Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita Helsingin kaupungin 47 kaupunginosan korttelin n:o 21
tonttijaon n:o 6692 mukaisia tontteja 8 ja 10 ja omistaa tontille n:o 8 rakennettua liiketaloa ja nuoriso- ja kirjastotaloa.
Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden
ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 62,07 %.
Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.
Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen
entisellään tai omistuksen yhdistäminen isommaksi kokonaisuudeksi tai
yhtiö puretaan, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy
yhtiön toiminnan kehittämismahdollisuuksien arviointiin.
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Palvelukeskus Albatross Oy
Palvelukeskus Albatross Oy:n toimialana on vuokraoikeuden nojalla
hallita Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan korttelissa 540180 sijaitsevaa tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavaa rakennusta.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 77,90 %.
Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen (terveysasema) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.
Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen
entisellään tai omistuksen yhdistäminen isommaksi kokonaisuudeksi,
jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin
16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelissa 740 tonttia nro 5 sekä
omistaa ja hallita sillä olevia rakennuksia. Yhtiön jokainen osake yksin
tai yhdessä toisten osakkaiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huonetila tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %.
Yhtiön tehtävänä on raitioliikenteen ja bussiliikenteen toimintaedellytysten varmistaminen. Yhtiö tukee joukkoliikennepalvelujen järjestämistä
kaupungin alueella sekä kaupungin palvelutoimintaa.
Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen
entisellään tai omistuksesta voidaan luopua, jos se on taloudellisesti
ja/tai toiminnallisesti perusteltua.
Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.
Lopuksi
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Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän
aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on
oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjänteisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle aikavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoitteet/kehityssuunnat ja niiden avainmittarit.
Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotuisesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioiden tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kaupunkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoitteet.
Yhtiöiden vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja ja/tai
tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännöllisesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista
raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1-2
kertaa vuodessa.
Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole tavoitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konserniohjauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voidaan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetettavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla.
Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden
ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain.
Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrategioista konsernijaoston esityksen pohjalta.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
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Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy
Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy
Helsinki Stadion Oy
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki
Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Kiinteistö Oy Hansasilta
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat
Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo
Kiinteistö Oy Intiankatu 31
Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli
Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo
Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus
Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo
Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti
Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie
Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo
Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi
Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila
Kontulan Palvelutalo Oy
Palvelukeskus Albatross Oy
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

1

Helsingin kaupunkikonsernin omistajapolitiikka KHS 26.4.2011

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Toimitilat -yhteisöryhmään
kuuluvat tytäryhteisöt

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
Kaupunginkanslia (taso)
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§ 25
Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen tukipalvelut ja muut -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille
HEL 2021-001704 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tukipalvelut ja muut yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden
mukaisesti.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Helsingin Konsernihankinta Oy
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Työmaahuolto Oy Ab

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Helsingin Konsernihankinta
Oy
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy
Seure Henkilöstöpalvelut
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Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 2
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Työmaahuolto Oy

täntöönpano
Liite 3
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 4

Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen
mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin.
Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta
arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaehtoisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkkejä:
 yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista
luonnetta,
 yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,
 yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,
 yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen
hinnoittelu),
 yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakaskuntaan,
 yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä
julkiseen rahoitukseen tai tukeen.
Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin
osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.
Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan soveltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa oleville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Pöytäkirja

3/2021

88 (152)

Asia/10
08.03.2021

raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.
Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa pormestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai
apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toimialan perusteella.
Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt
Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella
kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin.
Nämä noin 80 kaupungin tytäryhteisöä tuodaan päätöksentekoon jaoteltuna kaupungin konserniohjauksen talouden ja toiminnan seurannassa käytetyn yhteisöryhmittelyn mukaisesti.
Yhteisöryhmät ovat:
 alueelliset ja infra,
 asunnot,
 elinvoima- ja markkinointi,
 kulttuuri,
 liikunta,
 sosiaali- ja terveys,
 toimitilat,
 tukipalvelut ja muut.
Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat
Kaupunginhallitus päätti liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevista omistajapoliittisista linjauksista 26.4.2011. Erityisesti omistuksen säilyttämistä koskevia linjauksia on sen jälkeen muutettu tytäryhteisökohtaisesti
tarvittaessa.
Nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät enää ole riittävän kattavat
välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja -säätiöiden
hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiempaa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista
kehittymistä. Kaupunginkansliassa on valmisteltu uudenlainen tytäryhPostiosoite
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teisökohtaisen omistajastrategian malli, jonka avulla on tarkoituksena
kuvata tytäryhteisön johdolle kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita
ja odotuksia yhteisöä kohtaan, jotta yhteisön johto osaa johtaa ja kehittää toimintaa oikean suuntaisesti oman toimivaltansa puitteissa.
Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan strategista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista
hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudessa.
Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omistukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia
kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näiden linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omistamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omistajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja
niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yksittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäristön merkittävien muutosten johdosta.
Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä
vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan
perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen
omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kaupungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia.
Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yhteisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.
Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liittyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.
Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edelleen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrategioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisalueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella
tulisi kollektiivisesti olla ja jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen
jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään, mihin hallituspalkkioryhmään
kyseinen yhteisö kuuluu.
Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten
keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien alikonsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Pöytäkirja

3/2021

90 (152)

Asia/10
08.03.2021

otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaisesti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavälin näkökulmasta johtuen.
Omistajastrategioista on käyty keskustelua kunkin tytäryhteisön hallituksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.
Helsingin Konsernihankinta Oy
Helsingin Konsernihankinta Oy:n toimialana on julkisista hankinnoista
annetun lain mukaisten yhteishankintapalvelujen tuottaminen omistajilleen.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.
Kaupungilla on vahva yhtiön keskitettyyn hankintatehtävään liittyvä intressi yhtiössä. Yhtiön tavoitteena on yhteishankintapalvelujen tuottaminen omistajille keskitetysti ja tehokkaasti kaupungin eettiset ja ympäristöarvot huomioiden.
Yhtiön nykyinen palvelutoiminta ylläpidetään entisellään. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät tehokkaisiin
ja tarkoituksenmukaisiin hankintoihin sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 ohjelman toteuttamiseen.
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia järjestää kestävään elämäntapaan, kiertotalouteen, jätteen synnyn ehkäisyyn sekä tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöön liittyviä toimintoja. Yhtiö 1) järjestää tavaran ilmaista ja
maksullista uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, 2) toteuttaa ja kehittää toimialaan liittyvää neuvontaa ja koulutusta, 3) myy ja kehittää jätteiden
synnyn ehkäisyyn, uudelleenkäyttöön, jätteiden hyötykäyttöön ja jätehuollon järjestämiseen liittyviä palveluita, 4) jalostaa, korjaa ja myy käytöstä poistettuja tavaroita ja materiaalia, 5) valmistaa, vuokraa ja jälleenmyy kestävään kulutukseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, jätteiden
hyötykäyttöön ja käsittelyyn liittyviä tuotteita, 6) vuokraa hallussaan
olevista tiloista myynti-, varastoja verstastilaa asiakkaille ja jätemateriaalia raaka-aineenaan käyttäville yhteisöille ja yksityisille henkilöille, 7)
tarjoaa vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleville mahdollisuuden kehittää ammatillisia valmiuksiaan ja 8) vuokraa työvoimaa yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Kaikilla mainituilla toimialueilla yhtiö voi harjoittaa
vienti- ja tuontitoimintaa.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51,30 %.
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Kaupungilla on sen palvelutehtävään liittyvä intressi yhtiössä. Yhtiö on
merkittävä digitalisaatiota tehokkaasti hyödyntävä kestävän kehityksen
palvelujen tuottaja sekä työhönvalmennuksen edelläkävijä.
Yhtiö ylläpitää ja mahdollisuuksien mukaan kasvattaa toimintaansa
kannattavasti sekä nykyisten että uusien asiakkaiden puitteissa. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, työhön valmennettujen positiivisen jatkopolun kehityksen sekä
monipuolisten palveluiden ja digitaalisuuden hyödyntämiseen.
Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien
sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluita sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä.
Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016 mahdollisine muutoksineen) tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,40 %.
Yhtiön tarkoituksena on omistaja-asiakkaiden tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman saatavuuden turvaaminen kilpailukykyisesti kaikissa tilanteissa. Tarkoituksensa täyttämiseksi yhtiö muun muassa rekrytoi,
välittää ja vuokraa omistaja-asiakkaiden tarvitsemaa työvoimaa sekä
ylläpitää työntekijäreserviä. Lisäksi yhtiö kehittää ja tuottaa yhteistyössä omistajiensa kanssa muita palveluja ja toimintamalleja asiakkaiden
palvelutarpeiden kustannustehokkaaksi täyttämiseksi tarkoitustaan
vaarantamatta.
Yhtiö on omistaja-asiakkaidensa tärkein kumppani sen tarkoitukseen
kuuluvissa tehtävissä ja se helpottaa sidosyksikkönä omistajaasiakkaidensa lyhytaikaisten ja määräaikaisten henkilöstöresurssitarpeiden täyttämistä.
Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
asiakaskeskeisyyteen, kilpailukykyyn, vastuulliseen työnantajuuteen
sekä kustannustehokkuuteen.
Työmaahuolto Oy Ab
Työmaahuolto Oy Ab:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia kiinteistöjen, koneiden ja laitteiden kunnossapito, ravitsemuspalvelujen tuotanto ja myynti sekä ravitsemusalan konsultointi.
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Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.
Kaupungilla on yhtiön palvelutehtävään liittyvä omistusintressi yhtiössä.
Yhtiön nykyinen liiketoiminta pidetään entisellään, ja sen tuote- ja palveluvalikoimaa kehitetään asiakastarpeiden ja kysynnän mukaan.
Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät
toimintavarmuuteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen sekä riittävän vakavaraisuuteen.
Lopuksi
Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän
aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on
oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjänteisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle aikavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoitteet/kehityssuunnat ja niiden avainmittarit.
Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotuisesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioiden tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kaupunkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoitteet.
Yhtiöiden vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja ja/tai
tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännöllisesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista
raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1-2
kertaa vuodessa.
Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole tavoitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konserniohjauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voidaan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetettavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla.
Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden
ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain.
Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrategioista konsernijaoston esityksen pohjalta.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
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Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Helsingin Konsernihankinta Oy
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Työmaahuolto Oy Ab

1

Helsingin kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 2011

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Helsingin Konsernihankinta
Oy
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy
Seure Henkilöstöpalvelut
Oy
Työmaahuolto Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 2
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 3
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 4

Tiedoksi
Kaupunginkanslia (taso)
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§ 26
Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2021
HEL 2021-000082 T 00 01 05

Päätös
A
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa
1
kaupungin yhtiökokousedustajaa
- toimimaan liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2021 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.
2
kaupungin yhtiökokousedustajaa kaupungin tytäryhtiöiden vuoden
2021 varsinaisissa yhtiökokouksissa
- toimimaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen
hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei osakassopimuksessa
tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty taikka muuten erikseen päätetty.
- hyväksymään kaupungin puolelta yhtiökokouksessa yhtiön yhtiöjärjestysmuutoksen, mikäli yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista ja muutos on olennaisilta osin kaupungin hyvään
hallinto- ja johtamistapaan perustuva.
B
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti
1
nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.
2
kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että
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- hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiot kulloinkin
voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei säännöissä ole toisin määrätty tai muutoin toisin
sovittu,
- säätiön säännöt muutetaan kaupunginkanslian kanssa tunnistetun
tarpeen mukaan ja soveltuvin osin vastaamaan kaupungin hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisia mallisääntöjä.
Hallituksen jäsenten nimeäminen ja hallituspalkkiot
Konsernijaoston päätettäväksi on valmisteltu keskitetysti nimeämisesitykset liitteen 1 mukaisesti kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden sekä muiden kaupungin nimeämisoikeuden piirissä
olevien yhteisöjen ja säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin liittyen.
Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 hyväksyä tytäryhteisöjen ja
-säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet liitteen 2 mukaisesti.
Kaupungin tytäryhteisöissä ja -säätiöissä noudatetaan kaupunginhallituksen päättämiä palkkioperusteita hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosi-/kokouspalkkioiden osalta, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Kaupunginhallituksen
hyväksymiä palkkioperusteita noudatetaan alla mainituissa yhteisöissä
ja säätiöissä, ellei niiden kohdalla toisin mainita.
Tilintarkastajien nimeäminen
Hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta nimeää
ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta
lautakunnan puheenjohtajalle. Tilintarkastajille ja/tai tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta
tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen
perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.
Hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaiset yhtiöjärjestys- ja sääntömuutokset
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto on vahvistanut
17.6.2019 hyvää hallinto- ja johtamistapaa kaupunkikonsernissa koskevan ohjeen, jota sovelletaan kaupungin tytäryhteisöissä ja säätiöissä.
Ohjeen vahvistamisen yhteydessä hyväksyttiin myös Helsingin kaupunkikonsernin päivitetyt malliyhtiöjärjestykset ja -säännöt. Nämä mallit
toimivat pohjana kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen yhtiöjärjesPostiosoite
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tyksille ja säätiöiden säännöille siten, että pääsääntöisesti konserniyhteisön yhtiöjärjestys ja säätiön säännöt olisivat mallien mukaisia huomioiden kuitenkin kunkin yhteisön ja säätiön erityispiirteistä mahdollisesti johtuvat poikkeukset. Yhteisöissä, jotka eivät ole yksin kaupungin
omistuksessa, huomioidaan osakkaiden yhdenvertaisuus kaupungin
mallien mukaisten yhtiöjärjestysmääräysten osalta. Näin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta käydään muiden osakkaiden kanssa yhteiseen näkemykseen pyrkivä keskustelu, minkä johdosta syntynyt kompromissi
tuodaan yhtiön yhtiökokoukselle päätettäväksi.
Kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön ja säätiön hallituksen vastuulla
on yhdessä yhteisön tai säätiön toimitusjohtajan ja/tai isännöitsijän
kanssa huolehtia, että sen yhtiöjärjestys tai säännöt noudattavat hyvän
hallinto- ja johtamistavan mukaisia malliasiakirjoja, sekä toteuttamaan
mahdollisesti tarvittavat muutokset yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin
vuoden 2021 aikana (ja yhteisöjen osalta kevään 2021 varsinaisessa
yhtiökokouksessa).
Kaupunginkanslia koordinoi yllä mainittua päivitystyötä sekä avustaa
yhteisöjä ja säätiöitä yhtiöjärjestysten ja sääntöjen muutostarpeiden
tunnistamisessa.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Hallituksiin nimettävät
Hallituspalkkiot ryhmittäin

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
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Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Hallituksiin nimettävät
Hallituspalkkiot ryhmittäin

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Nimetyt henkilöt
Oikeuspalvelut
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§ 27
Perustettavan Helsinki Partners Oy:n hallituksen nimeäminen sekä
yhtiökokoustoimiohjeiden antaminen Helsinki Partners Oy:n, Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n tuleviin
yhtiökokouksiin
HEL 2020-014331 T 00 00 00

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle ylimääräiseen kokoukseen.
Käsittely
Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle ylimääräiseen
kokoukseen Veronika Honkasalon ehdotuksesta.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Perustamissopimusluonnos
Yhtiöjärjestysluonnos
Omistajastrategialuonnos

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä perustettavan
Helsinki Partners Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Jan Vapaavuoren
sekä jäseniksi Liisa Kivelän, Sari Kola-Nyströmin, Markus Kühnin,
Tommi Laition, Pekka Mattilan, Micael Nordmanin sekä Marja-Leena
Rinkinevan.
Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsinki Partners Oy:n, Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n tulevissa yhtiökokouksissa ja osakkeenomistajien
kokouksissa hyväksymään hallituksen esitykset, jotka liittyvät yhtiöiden
sulautumiseen Helsinki Partners Oy:öön.
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Päätösten täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus on
hyväksynyt Helsinki Partners Oy:n perustamisen.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Kaupunki omistaa Helsinki Abroad Ltd Oy:n (jäljempänä myös Abroad),
Helsinki Business Hub Ltd Oy:n (jäljempänä myös HBH) ja Helsinki
Marketing Oy Ltd:n (jäljempänä myös Marketing) osakekannat kokonaisuudessaan.
Helsinki Abroad Ltd Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 49 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana.
Helsinki Business Hub Ltd Oy:n toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja
innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla. Yhtiön tarkoituksena on
kehittää Helsingin seutua kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttelevana liiketoiminta- ja innovaatioympäristönä. Yhtiön tavoitteena on luoda työpaikkoja ja pilotointimahdollisuuksia pääkaupunkiseudulle, hankkia kasvupääomaa startupeihin sekä edistää vientisopimusten syntymistä.
Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin ja Helsingin seudun kansainvälisen tunnettuuden
ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen, kaupunkimarkkinoinnin
vaikuttavuuden kehittäminen, markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja palvelujen kehittäminen,
erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen sekä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi yhtiö harjoittaa matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitystoimintaa.
Kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen
Kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan kaupungin tavoitteena on olla
Euroopan kiehtovimpia sijaintipaikkoja uutta luovalle startup-toiminnalle
ja houkuttelevin osaamiskeskittymä yrityksille ja yksilöille, jotka haluavat tehdä maailmasta paremman paikan. Tätä strategialinjausta toteutetaan muun muassa kaupungin elinvoima- ja markkinointiyhtiöiden
kautta.
Helsinki Business Hubin osakkeiden ostaminen
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Kaupunginhallitus päätti 1.6.2020, § 333 hyväksyä 110 Helsinki Business Hub Ltd Oy:n osakkeen hankkimisen yhtiön muilta omistajilta niin,
että osakkeiden omistusoikeus siirtyy kaupungille vuoden 2020 lopussa.
Osakkeiden hankkimisen varmistuttua kaupunki käynnisti selvityksen
siitä, miten kansainväliseen kilpailukykyyn liittyvät toiminnot tulisi tulevaisuudessa järjestää kaupungin sisällä kaupungin kunnianhimoista strategiaa mahdollisimman hyvin tukevalla tavalla.
Helsinki Partners Oy:n perustaminen
Tehdyn laajan selvityksen ja jatkovalmistelun perusteella ehdotuksena
oli, että HBH, Helsinki Marketing ja Helsinki Abroad sulautuvat uuteen
perustettavaan myynti- ja markkinointiyhtiöön, Helsinki Partners
Oy:öön. Jatkovalmistelun aikana todettiin, että Helsinki Abroadin toimintoja ei ole tarkoituksenmukaista yhdistää uuteen yhtiöön ainakaan
tässä vaiheessa. Yhdistämistä selvitetään myöhemmin erikseen, jos se
osoittautuu perustelluksi.
Yhtiön perustamisesta päättäminen kuuluu hallintosäännön mukaan
kaupunginhallituksen toimivaltaan. Konsernijaosto puolestaan päättää
hallituksen jäsenten nimeämisestä edellyttäen, että kaupunginhallitus
päättää perustaa uuden yhtiön. Konsernijaoston nimeämispäätös on
ehdollinen sille, että kaupunginhallitus päättää perustaa kyseessä olevan yhtiön ja hyväksyä toteutettavan kokonaisjärjestelyn.
Yhtiön omistajastrategia
Perustettavalle uudelle investointien houkuttelu- ja markkinointiyhtiölle
on laadittu omistajastrategialuonnos osana kokonaisjärjestelyn valmistelua.
Omistajastrategian mukaan uuden yhtiön tarkoituksena ja tehtävänä on
kaupungin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kasvattaminen
kaupungin strategiaan ja kaupungin 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.
Kaupunginhallitus päättää omistajastrategian hyväksymisestä.
Yhtiön hallitus
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen
mukaan vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä.
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Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Helsingin kaupungilla
on oikeus nimetä yhtiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jota ei kuitenkaan tarvitse valita, jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö.
Helsinki Partners Oy:lle valmistellun omistajastrategian mukaan yhtiön
hallituksella tulee olla kollektiivisesti osaamista ainakin seuraavilta osaalueilta:
 Konserni- ja taloushallinto (mukaan lukien investoinnit),
 Yhteisön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvät asiat,
 Vastaavankokoisen yhteisön johtaminen,
 Strategia,
 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta,
 Hyvä hallintotapa,
 Kaupunkikonsernin toiminta ja tavoitteet sekä kaupungin eettiset arvot,
 Yhteisvastuu (mukaan lukien henkilöstöasiat).
Omistajastrategian mukaan uuden yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan
liittyviä erityisiä osaamisalueita ovat:
 Kansainvälinen liiketoiminnan ja investointien houkuttelu, myynti,
markkinointi ja brändin rakentaminen,
 Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen, ekosysteemien rakentaminen,
 Sijoittajayhteistyö,
 Digitaalinen liiketoiminta.
Yhtiön hallitukselle määritellyt kollektiiviset osaamisvaatimukset huomioon ottaen yhtiön hallitukseen on perusteltua nimetä puheenjohtajaksi pormestari Jan Vapaavuori sekä jäseniksi kaupungin organisaatiosta viestintäjohtaja Liisa Kivelä, strategiajohtaja Markus Kühn, toimialajohtaja Tommi Laitio sekä elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva. Kaupunkikonsernin ulkopuolelta hallitukseen on tarkoituksenmukaista edellä esitetyt osaamisalueet huomioon ottaen nimetä Sari KolaNyström, Pekka Mattila ja Micael Nordman.
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Perustettavan yhtiön alkuvaiheen väliaikaisena ns. teknisenä toimitusjohtajana toimii oman toimen ohella johtava kaupunginasiamies Sami
Lindström kaupunginkanslian oikeuspalveluista. Uuden yhtiön hallitus
käynnistää yhtiön perustamisen jälkeen yhtiön varsinaisen toimitusjohtajan rekrytoinnin.
Tulevat yhtiökokoukset
Helsinki Business Hubin ja Helsinki Marketingin toimintojen yhdistäminen uuteen yhtiöön toteutetaan sulauttamalla molemmat nykyiset yhtiöt
Helsinki Partners Oy:öön (absorptiosulautuminen). Helsinki Business
Hub ja Helsinki Marketing lakkaavat sulautumisen myötä olemasta ja
niiden varat ja velat sekä henkilöstö siirtyvät uuteen yhtiöön.
Sulautumisista tulee tehdä sekä sulautuvissa että vastaanottavassa yhtiössä osakeyhtiölain mukaiset päätökset. Näitä päätöksiä tehdään sekä yhtiökokouksissa että yhtiöiden hallituksissa. Tulevia yhtiökokouskäsittelyjä varten konsernijaoston on tarkoituksenmukaista antaa jo
etukäteen kaupungin yhtiökokousedustajille toimiohje hyväksyä tulevat
sulautumisen täytäntöönpanoon liittyvät yhtiöiden hallitusten esitykset
yhtiökokouksille. Näin edistetään sulautumisten mahdollisimman joutuisaa täytäntöönpanoa.
Annettavat toimiohjeet koskevat myös osakeyhtiölain 16 luvun 17 §:ssä
tarkoitetun lopputilityksen käsittelyä sulautuvien yhtiöiden osakkeenomistajien kokouksissa.
Lopuksi
Helsingin kaupungin voimassaolevan kaupunkistrategian 2017–2021
mukaan Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen
kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki.
Kaupungin kansainvälisen tunnettuuden, kilpailukyvyn ja vetovoiman
rakentamiseen liittyvistä toiminnoista on tehty vuoden 2020 laajoja selvityksiä. Selvitysten pohjalta on valmisteltu Helsinki Business Hubin ja
Helsinki Marketingin toimintojen yhdistämistä. Valmistelun aikana luovuttiin Helsinki Abroadia koskevista muutoksista toistaiseksi. Yhtiötä
koskevaan tarkasteluun palataan myöhemmin erikseen, jos se on perusteltua.
Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämiseen
keskittyvät yhtiöitetyt toiminnot kootaan uudessa toimintamallissa yhteen kaupungin kokonaan omistamaan yhtiöön, joka toteuttaa nimenomaisesti kaupungin strategisia tavoitteita, omistajastrategisia linjauksia sekä muita mahdollisia kaupungin määrittämiä tavoitteita.
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Järjestelyn tavoitteena on parantaa kaupungin kansainvälistä tunnettuutta ja houkutella entistä enemmän ulkomaisia vierailijoita, yrityksiä,
investointeja ja osaamista Helsinkiin. Tavoitteena on, että ketterästi,
joustavasti ja asiakaslähtöisesti toimiva uusi yhtiö pystyy entistä paremmin reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin ja hyödyntämään
entistäkin paremmin olemassa olevaa huippuosaamista. Yhtiö toteuttaa
tiivistä verkostoyhteistyötä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
Toimintojen yhdistäminen on tarkoitus toteuttaa niin, että HBH ja Helsinki Marketing sulautuvat perustettavaan uuteen yhtiöön. Sulautumisia
koskevat muodolliset päätökset tehdään sulautuvien yhtiöiden yhtiökokouksissa mahdollisimman pian uuden yhtiön perustamisesta päättämisen jälkeen. Sulautumiset pannaan täytäntöön osakeyhtiölaissa
määritellyn menettelyn ja määräaikojen mukaisesti. Uusi yhtiö pääsee
aloittamaan varsinaisen täysipainoisen toimintansa sulautumismenettelyjen päättymisen jälkeen arviolta syys-lokakuussa.
Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenien
nimeämisestä yhteisöjen toimielimiin sekä toimiohjeiden antamisesta
kaupunkia eri yhteisöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi
käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä
tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Perustamissopimusluonnos
Yhtiöjärjestysluonnos
Omistajastrategialuonnos

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.02.2021 § 10
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HEL 2020-014331 T 00 00 00

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi tilannekatsauksen Helsingin kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa tukevan
organisaatiomuutoksen tavoitteista ja valmistelusta.
Käsittely
08.02.2021 Ehdotuksen mukaan
Asian käsittelyn aikana kuultavana oli konserniohjauksen päällikkö Atte
Malmström.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 14.01.2021 § 11
HEL 2020-014331 T 00 00 00

Päätös
Kansliapäällikkö asetti Helsinki Business Hub Ltd Oy:n (HBH), Helsinki
Marketing Oy:n ja Helsinki Abroad Ltd Oy:n sulautumiseen liittyvän työryhmän seuraavasti:
Työryhmän nimi on kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman edistämisen muutostyöryhmä.
Työryhmän toimikausi on 13.1.–31.5.2021.
Työryhmän tehtävänä on yhteisen toimintakulttuurin kehittämisen kautta vahvistaa HBH:n, Helsinki Marketingin ja Helsinki Abroadin henkilöstön sitoutumista valmistelussa olevaan muutokseen, rakentaa näkymää
tulevaan yhteiseen organisaatioon, taata tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimintakulttuurin rakentamisen pohja sekä valmistella uuden yhtiön toiminnan käynnistämistä siirtymävaiheen ajan.
Työryhmän jäsenet:
 toimitusjohtaja Laura Aalto, Helsinki Marketing, puheenjohtaja
 vt. toimitusjohtaja Miska Hakala, HBH, varapuheenjohtaja
 konsernilakimies Miia Aho, kaupunginkanslia
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toimitusjohtaja Martti Huttunen, Helsinki-keskus Pietarissa
Marketing Communications Director Johanna Huurre, HBH
Venture and Talent Advisor Panu Maula, HBH
Account Manager Aino Pursiainen, Helsinki Marketing
Director, Partnerships and Development Jenny Taipale, Helsinki
Marketing

Työryhmä voi nimetä itselleen sihteerin ja tarvittaessa käyttää työnsä
tukena ulkopuolisia asiantuntijoita.
Päätöksen perustelut
Taustaa
Helsingin kaupunki on tehnyt selvitystyötä kansainvälisen tunnettuuden, kilpailukyvyn ja vetovoiman rakentamiseen liittyvistä toiminnoista.
Selvitysten pohjalta valmistellaan HBH:n, Helsinki Marketingin ja Helsinki Abroadin toimintojen yhdistämistä.
Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämiseen
keskittyvät yhtiöitetyt toiminnot kootaan uudessa toimintamallissa yhteen kaupungin kokonaan omistamaan myynti- ja markkinointiyhtiöön,
joka toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita.
Toimintojen yhdistäminen on suunniteltu toteutettavaksi niin, että Helsinki Abroad, HBH ja Helsinki Marketing sulautuvat kaupungin uuteen
myynti- ja markkinointiyhtiöön. Sulautumistilanteessa yhtiöiden työntekijöiden työsuhteet siirtyvät automaattisesti entisin ehdoin vastaanottavaan yhtiöön osana yleistä varojen ja velkojen siirtymistä.
Järjestelyn tavoitteena on parantaa Helsingin kansainvälistä tunnettuutta ja houkutella entistä enemmän ulkomaisia vierailijoita, yrityksiä, investointeja ja osaamista Helsinkiin. Tavoitteena on, että ketterästi,
joustavasti ja asiakaslähtöisesti toimiva uusi yhtiö pystyy entistä paremmin reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Yhtiö toteuttaa tiivistä verkostoyhteistyötä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
Selvitys toimintojen yhdistämisen ja yhtiöiden sulautumisen juridisiin
sekä taloudellisiin reunaehtoihin liittyen on käynnistynyt loppuvuodesta
2020. Selvityksessä laaditaan tarkempi aikataulu ja suunnitelma Helsinki Abroadin, Helsinki Business Hubin ja Helsinki Marketingin toimintojen yhdistämiseksi uuteen yhtiöön.
Muutostyöryhmän tehtävät
Kaupunki valmistelee HBH:n, Helsinki Marketingin ja Helsinki Abroadin
toimintojen yhdistämistä. Oikeudellisen ja kaupungin päätöksenteon
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Pöytäkirja

3/2021

106 (152)

Asia/12
08.03.2021

prosessien rinnalla käynnistetään yhdistettävien yhtiöiden toimintakulttuurin muutosprosessi. Siirtymävaiheen operatiivista prosessia vetämään asetetaan muutostyöryhmä, joka kootaan kolmen yhtiön henkilöstöstä.
Muutostyöryhmän tavoitteena on yhteisen toimintakulttuurin kehittämisen kautta vahvistaa henkilöstön sitoutumista muutokseen, rakentaa
näkymää tulevaan yhteiseen organisaatioon, taata tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimintakulttuurin rakentamisen pohja sekä valmistella
uuden yhtiön toiminnan käynnistämistä siirtymävaiheen ajan.
Muutosryhmä toteuttaa tavoitetta käytännön projektien kautta ainakin
kartoittamalla yhtiöiden päällekkäistä tekemistä ja osaamista, suoraviivaistamalla ja yhtenäistämällä yhtiöiden suunnittelu- ja toteutusprosesseja, vahvistamalla henkilöstön ymmärrystä yhdistettävistä toiminnoista
ja organisaatiokulttuureista ja hallitsemalla henkilöstön odotuksia uuden kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin yhtiön perustamiseen liittyen.
Muutostyöryhmä huolehtii myös siitä, että henkilöstön kuuleminen varmistetaan yhdistymisprosessin kaikissa vaiheissa, henkilöstölle tarjotaan ajantasaista tietoa muutosprosessin etenemisestä sekä ennakoidaan ja reagoidaan nopeasti esiin nouseviin käytännön työhön liittyviin
kysymyksiin.
Muutostyöryhmän toiminta on käytännönläheistä ja organisaatioiden itsensä määrittelemää ja se vahvistaa organisaatioiden omaa omistajuutta muutoksesta. Toiminnan tulee kaikilta osin tukea kolmen organisaation operatiivista nykyisen strategiansa mukaista työtä sekä ennakoida, tunnistaa ja yhdessä käsitellä organisaatioiden yhdistämiseen
liittyviä kysymyksiä. Muutostyöryhmän toiminnan tarkoitus on sujuvoittaa siirtymää uuteen yhtiöön ja se ennakoi uuden yhtiön toimivan johdon ja hallituksen järjestäytymistä. Muutostyöryhmän tehtävä ei ole uuden yhtiön strategian tai liiketoimintasuunnittelun tekeminen.
Muutosohjelmaan sisältyy mm seuraavia kokonaisuuksia:
 Yhteisen arvopohjan ja kulttuurin tunnistaminen sekä luottamuksen
ja tekemisen tavan rakentaminen läpi organisaatioiden.
 Yhteisen ymmärryksen rakentaminen omistajan tahtotilasta ja odotuksista uudelle yhtiölle ja sen tulevalle toiminnalle ennakoiden uuden yhtiön toimivan johdon ja hallituksen järjestäytymistä.
 Asiakasvuoropuhelun käynnistäminen nykyisten ja tunnistettujen tulevien asiakas- ja sidosryhmien kanssa sekä asiakaskeskeisen ajattelun vahvistaminen läpi organisaatioiden.
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 Yhteisten pilottiprojektien sekä temaattisten kokonaisuuksien kautta
yhteistyön käynnistäminen läpi organisaatioiden.
 Yhtiöiden keskeisten suunnittelu- ja toimintaprosessien suoraviivaistaminen ja yhtenäistäminen sen mukaan, mikä siirtymävaiheessa
on tarkoituksenmukaista.
 Ajantasainen ja avoin viestintä muutosprosessin etenemisestä sekä
oikeudellisen että toimintakulttuurin prosessin osalta.
Lopuksi
Työryhmä raportoi työn etenemisestä kaupunginkanslian konserniohjausyksikölle sekä sulautumisprosessin valmistelua ohjaavalle ryhmälle, ja antaa selvitystyöstään loppuraportin 31.5.2021 mennessä.
Työryhmään nimettävät jäsenet on valittu asemansa ja asiantuntemuksensa perusteella.
Hallintosäännön 12 luvun 1 pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan ellei
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kansliapäällikkö asettaa
kahta tai useampaa toimialaa käsittelevät työryhmät.
Lisätiedot
Sanna-Mari Jäntti, yhteysjohtaja, puhelin: 310 20015
sanna-mari.jantti(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 28
Helen Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2021
HEL 2021-001725 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helen Oy:n vuoden 2021 varsinaisessa
yhtiökokouksessa siten, että
 osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin
kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
Paavo Arhinmäki ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Tomi
Sevander,
 hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
 hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen
määrä hallituksen jäseniä,
 hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
 tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,
 yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen
päätösehdotusten mukaisesti.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Helen Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helen-konserni
Helen Oy:n toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja
myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.
Helen Oy:n tytäryhtiöitä ovat Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Energiatunnelit Oy, Kristinestad Tupaneva Oy, Oy Mankala Ab sekä Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy.
Osakkeenomistajan nimitystoimikunta
Helen Oy:llä on pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka
tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä
heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.
Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Nimitystoimikunnan voimassaolevan työjärjestyksen mukaan
toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan
asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kansliapäällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa
kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston puheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.
Päättyvällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäseninä ovat toimineet
pormestari Jan Vapaavuori, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäki sekä kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Tomi Sevander.
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Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset Helen Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi,
hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi.
Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.
Ehdotus Helen Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi
Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 15 §, että Helen Oy:n osalta voidaan
poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.
Helen Oy:n nimitystoimikunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä on tehokas, yhtiön toiminnan edellyttämän asiantuntemuksen omaava hallitus, jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus. Kilpailukykyinen, tehdystä työstä sekä tehtävään liittyvästä vastuusta maksettava hallituksen palkkio on yksi tekijä tämän tavoitteen saavuttamisessa.
Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palkkioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Helen Oy:n omistuspohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunnan palkkioehdotuksen kanssa. Palkkioehdotus vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilannetta.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helen Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään yhdeksän jäsentä. Lukumäärä vastaa yhtiön hallituksen jäsenten nykyistä määrää.
Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helen Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan
kuuluvissa asioissa).
Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Helen Oy:n hallitukseen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilannetta.
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Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Helen Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Kaupunginkanslia

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi
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Faksi
+358 9 655 783
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§ 29
Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2021
HEL 2021-001717 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsingin Satama Oy:n vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että
 osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin
kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi kaupunginvaltuutettu
Pentti Arajärvi, kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja Jasmin Hamid ja kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Veronika Honkasalo,
 hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
 tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,
 hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen
määrä hallituksen jäseniä,
 hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
 yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen
päätösehdotusten mukaisesti.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
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1
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Helsingin Satama Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin Satama -konserni
Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja
sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita
alaan liittyviä toimintoja.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.
Helsingin Satama -konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Etelä-Suomen satamapalvelu Oy ja Loviisan Satama Oy.
Osakkeenomistajan nimitystoimikunta
Helsingin Satama Oy:llä on pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.
Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Nimitystoimikunnan voimassaolevan työjärjestyksen mukaan
toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan
asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kansliapäällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa
kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston puheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.
Päättyvällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäseninä ovat toimineet
29.3.2019 alkaen pormestari Jan Vapaavuori, kansliapäällikkö Sami
Sarvilinna, kaupunginvaltuutettu Pentti Arajärvi, kaupunginhallituksen
konsernijaoston varapuheenjohtaja Jasmin Hamid sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Veronika Honkasalo.
Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
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Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi.
Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.
Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi
Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 16 §, että Helsingin Satama Oy:n
osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.
Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunnan tavoitteena on taata, että
yhtiöllä on tehokas, yhtiön toiminnan edellyttämän asiantuntemuksen
omaava hallitus, jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus. Kilpailukykyinen, tehdystä työstä sekä tehtävään liittyvästä vastuusta maksettava hallituksen palkkio on yksi tekijä tämän tavoitteen
saavuttamisessa.
Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palkkioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Helsingin Satama Oy:n
omistuspohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helen Oy:n nimitystoimikunnan palkkioehdotuksen kanssa. Palkkioehdotus vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilannetta.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään yhdeksän jäsentä. Lukumäärä vastaa
yhtiön hallituksen jäsenten nykyistä määrää.
Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helsingin Satama Oy:n hallituksen
puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon
toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä
asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa).
Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Helsingin Satama
Oy:n hallitukseen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa
olevaa tilannetta.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
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Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Helsingin Satama Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Kaupunginkanslia

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
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§ 30
Palmia Oy:n hallituksen jäsenen valinta
HEL 2021-002129 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti valita Palmia Oy:n hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Suárez Kataisen.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Palmia Oy
Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivousja turvapalvelutoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita
osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata
niitä.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.
Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.
Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.
Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.
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Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi
päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Palmia Oy:n hallituksen jäsen Matti Mamia on ilmoittanut eroavansa
yhtiön hallituksen jäsenyydestä. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimittää uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi hallituksen
toimikaudeksi.
Lopuksi
Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen
konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6
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§ 31
Ruskeasuon Varikkokiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
HEL 2021-002419 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Ruskeasuon Varikkokiinteistöt Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksessa 18.3.2021 hyväksymään hallituksen päätösehdotuksen liitteiden mukaisesti.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Kokouskutsu, kokous 18.3.2021
Kokouskutsu, kokous 18.3.2021, liite, hallituksen esitys
Kokouskutsu, kokous 18.3.2021, liite, esityslista
Kokouskutsu, kokous 18.3.2021, liite, hankesuunnitelma

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Yhtiö

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Ruskeasuon Varikkokiinteistöt Oy
Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelissa 740 tonttia nro 5 sekä omistaa ja hallita sillä olevia
rakennuksia. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän
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kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.
Yhtiön hallituksen esitys yhtiökokoukselle
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n (Varikkokiinteistöyhtiö) hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiön laatiman hankesuunnitelman mukaisen
Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon toteuttamista siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on 150,6 miljoonaa euroa kustannustasossa huhtikuu/2020 sekä hallituksen valtuuttamista:
 ottamaan hankkeelle kilpailuttamisen perusteella lainaa enintään
150 miljoonan euron määrästä
 hakemaan tarvittaessa lainalle kaupungin takausta Komission takaustiedonannon (Komission tiedonanto EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina 2008/C
155/02) mukaisilla ehdoilla
 laatimaan ja allekirjoittamaan hankkeen edellyttämät urakka- ja rahoitussopimukset.
Raitiovaunuvarikkohanke
Ruskeasuon bussivarikon aluetta kehitetään rakentamalla alueelle raitiovaunuvarikko. Raitiovaunuvarikko on toinen Helsingin raitiotiejärjestelmän päävarikoista.
Kaupunginhallitus hyväksyi 27.8.2018, § 520, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) laatiman raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelman vuosille 2019–2035. Suunnitelman mukaan raitioliikenteen laajentumiseen varautumiseksi päävarikoina kehitetään Ruskeasuon ja
Koskelan varikoita. HKL hallinnoi Varikkokiinteistöyhtiön tiloja.
Raitiovarikkojen kehittämissuunnitelman mukaan Ruskeasuon varikon
alueelle tulee saada mahtumaan kahdessa kerroksessa 95–130 raitiovaunua ja 200–220 linja-autoa. Hanke tulee toteuttaa vuosina 2020–
2023 ennen Koskelan varikon kehityshanketta, jotta raitioliikenteen
toimintaedellytykset säilyvät riittävinä kaikissa tilanteissa. Varikon tulee
olla valmis viimeistään ennen NRV2030 raitiovaunutoimitusten alkamista vuonna 2025. Varikkokiinteistöyhtiö laati raitiovaunuvarikkohankkeen
alustavan yleissuunnitelman keväällä 2018 ja käynnisti sen pohjalta
hankkeen hankesuunnittelun vuonna 2019.
Varikkokiinteistöyhtiön hallitus hyväksyi hankesuunnitelman kokouksessaan 8.5.2020 ja päätti pyytää HKL:n johtokuntaa käsittelemään
asiaa tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Lisäksi VarikkokiinteistöyhPostiosoite
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tiön hallitus esitti HKL:lle HSL:n hallituksen lausunnon pyytämistä varikon hankesuunnitelmasta. HKL lähetti asiasta lausuntopyynnön HSL:lle
toukokuussa 2020, jonka jälkeen HKL ja HSL neuvottelivat hankkeen
rahoituksesta syksyn 2020 aikana. HSL:n hallitus antoi hankkeelle
puoltavan lausunnonkokouksessaan 15.12.2020 ja sitoutui maksamaan
kehityshankkeen kustannukset osana raitioliikenteen liikennöintikorvauksia. HKL:n johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan
28.1.2021. Johtokunta puoltaa osaltaan hankkeen hyväksymistä.
Hankkeen tavoitteet
Toteutettava raitiovaunuvarikko edistää Helsingin tavoitteita raitioliikenteen laajentamisesta ja mahdollistaa Helsingin yleiskaavan mukaisten
pikaraitioteiden kaluston säilyttämisen ja kunnossapidon mm. LänsiHelsingin raitioteiden osalta. Varikko sallii lisäksi Koskelan varikon kehittämisen aikaiset raitioliikenteen toimivuuden vaatimat väistöratkaisut.
Raitiovaunuvarikko mahdollistaa monipuolisesti tulevaisuudessa erityyppisten raitiovaunujen ylläpidon ja käytön. Varikko palvelee sijaintinsa puolesta myös kantakaupungin raitioliikennettä ja sen myötä tulevaisuudessa Töölön raitiovaunuvarikosta voidaan mahdollisesti luopua.
Raitiovaunuvarikon yhteyteen toteutettava bussivarikko varmistaa bussiliikenteen toimintaedellytykset kantakaupungin alueella. Bussivarikon
varustaminen sähköbussien käyttöön edistää myös päästöttömien kulkumuotojen osuuden kasvattamista joukkoliikenteessä.
Hankkeessa Ruskeasuon bussivarikon tontille rakennetaan kehittämissuunnitelman mukainen raitiovaunuvarikko, jonka kattotasolle sijoitetaan bussivarikon toimintoja. Hankesuunnitelman mukaisesti raitiovaunuvarikko sisältää raitiovaunujen säilytyshallin, huolto-, tekniset- ja sosiaalitilat, henkilökunnan pysäköintipaikat, bussivarikkotoimintojen edellyttämät tilat sekä väestönsuojan.
Hankekokonaisuus
Varikon säilytyshallin kapasiteetti on 100 raitiovaunua, joista 70 on
enintään 27,5 metrisiä Artic- tai vastaavia raitiovaunuja ja 30 enintään
34 metristä Artic XL- tai vastaavia raitiovaunuja. Raitiovaunuvarikolla
on 6 vuorokausihuoltopaikkaa, 2 pesupaikkaa, 1 sorvipaikka, 6 korjausja huoltopaikkaa, 2 nostinpaikkaa sekä yksi huoltovaunun säilytyspaikka.
Hankkeen laajuus on noin 37.400 m², josta raitiovaunuvarikon säilytysja huoltohallin osuus on noin 23.600 m².
Hanke sisältää myös nykyisen varikon bussien pysäköintialueen työnaikaisen väistötilan toteuttamisen sekä alueella sijaitsevan ajoneuvojen kaasutankkausaseman siirron. Bussien väistötilan toteuttamisesta
Eteläisen Postinpuiston alueelle HKL on neuvotellut alueen maanomisPostiosoite
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tajien kanssa. Kaasutankkausaseman siirto tultaneen toteuttamaan siten, että se sijoittuu osittain Staran Ruskeasuon tukikohdan alueelle.
Tämä edellyttää muutoksia tukikohdan järjestelyihin.
Hanke ei sisällä Nauvontielle toteutettavaa varikon tarvitsemaa katuyhteyttä, vaan sen toteuttaa HKL yhdessä kaupunkiympäristön toimialan
(Kymp) kanssa. Hanke ei myöskään sisällä HKL:n omina hankintoinaan
tekemiä varikon tuotantolaiteinvestointeja eikä bussivarikon tuotantolaitteita sekä sähköbussien latauslaitteita.
Kustannukset ja rahoitus
Raitiovaunuvarikon arvioidut arvonlisäverottomat rakentamiskustannukset ovat yhteensä 146,1 milj. euroa.
Varikkokiinteistöyhtiö rahoittaa hankkeen lainarahoituksella, jonka rahoituskustannukset yhtiön omistaja maksaa rahoitusvastikkeella sekä
käyttökustannukset hoitovastikkeella. Helsingin kaupunki on tällä hetkellä varikkokiinteistöyhtiön ainoa omistaja.
Edellä mainitut vastikekustannukset jakautuvat HKL:lle seuraavalla periaatteella:
 111,9 miljoonaa euroa raitiovaunuvarikon kustannuksia, jotka katetaan raitioliikenteen liikennöintikorvauksella
 34,4 miljoonaa euroa raitiovarikon infrakustannuksia, jotka katetaan
HSL:n infrasopimuksen periaatteiden mukaisesti.
Hankkeen kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustietokirjan mukaisella rakennusosa-arviomenetelmällä Helsingin hintatasoon 4/2020. Käytetty Haahtela-indeksi on 103,0 rakennuskustannusindeksin ollessa 104,4 (2015 = 100). Talotekniikan kustannukset on
huomioitu viitehankkeiden ja tavoitehintalaskelman hintatasoin.
Hankkeen rakentamisen kustannusarvio sisältää 15 % riskivarauksen
sekä 5 % muita varauksia. Hankkeen kustannusarvio on auditoitu kolmannen osapuolen toimesta.
Hankkeen yhteydessä toteutettavien bussivarikon väistöratkaisujen ja
kaasutankkausaseman siirron sekä niihin liittyvien muiden tarpeellisten
muutostöiden arvonlisäverottomat kustannukset ovat arviolta yhteensä
4,5 miljoonaa euroa. Yhteensä hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on siten 150,6 miljoonaa euroa kustannustasossa 4/2020.
Linja-autovarikon tuotantolaitteiden, mm. pesulaitteen sekä sähköbussien latauslaitteiden hankinnasta vastaa bussioperaattori.
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Laadittujen maaperätutkimusten perusteella tontilla on oletettavasti pilaantuneita maita, joiden puhdistamisen kustannusten arvioidaan olevan 1,3 miljoonaa euroa.
Hankkeen rahoitus ja vaikutukset käyttötalouteen
Kiinteistöyhtiö rahoittaa hankkeen nostamalla rahoitusmarkkinoilta kilpailutetun lainan 25 vuoden takaisinmaksuajalla. Yhtiö hakee lainalle
myöhemmin kaupungin lainatakausta.
Kiinteistöyhtiö kattaa toimintansa kulut HKL:ltä perittävillä pääoma- sekä käyttömenovastikkeilla, jotka HKL:ssä jakaantuvat seuraavasti:
 ensimmäisenä vuotena, jolloin yhtiön pääomakulut ovat suurimmillaan, hankkeen arvioitu HSL:n raitioliikenteen liikennöintikorvauksella korvattava raitiovarikon vuokra on 9,1 miljoonaa euroa. Bussivarikon markkinaehtoinen, arviokirjoihin perustuva vuosivuokra on 2,1
miljoonaa euroa. Varikon raitiotieinfran infrakorvauksella korvattava
osuus ensimmäisenä vuonna 1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi HKL perii
varikolla olevista liikuntatiloista n. 0,6 miljoonaa euroa vuokraa Helsingin liikuntapalveluilta.
 Ruskeasuon varikon kustannukset ovat suuremmat verrattuna nykyisten Töölön ja Koskelan varikkojen kustannuksiin. Vanhoilla varikoilla pääomakulut on pääosin jo maksettu ja toisaalta varikoille on
kertynyt korjausvelkaa, sillä niiden osalta on varauduttu niiden käytöstä luopumiseen tai osittaiseen uudelleenrakentamiseen. Lisäksi
on otettava huomioon, että raitioliikenteen laajentaminen ei ole
mahdollista nykyisiltä varikoilta, vaan edellyttää joka tapauksessa
investointeja varikkojen laajentamiseen.
 lopulliset vuokratasot tarkentuvat toteutuneiden kustannusten mukaisesti. HSL:n laskelmien mukaan hankkeen vaikutus matkalipun
hintoihin on 2,3%.
Toteutustapa
Hankkeen rakennusurakka toteutetaan KVR-urakkana, jossa urakoitsija
vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisvastuullisesti.
Varikkokiinteistöyhtiö on valmistellut hankintaan tarvittavia lähtötietoja
(mm. pohjatutkimukset) ja asiakirjoja kevään 2020 aikana. Hankinnasta
järjestettiin alan toimijoiden kanssa markkinavuoropuhelu huhtikuussa
2020 ja hankintailmoitus julkaistiin toukokuussa 2020. Osallistumishakemukset markkinavuoropuhelun perusteella käynnistettyyn neuvottelumenettelyyn toimitti kuusi toimijaa, joista hankintailmoituksen mukaisesti neuvotteluihin valittiin viisi soveltuvinta. Syksyllä 2020 käytiin neuvottelumenettely tarjouspyynnön muodostamiseksi, jonka aikana kaksi
tarjoajaa vetäytyi menettelystä. Lopullinen tarjouspyyntö jätettiin
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7.1.2021 ja tarjoukset toimijoilta odotetaan tarjoukset urakasta helmikuun 2021 aikana.
KVR-urakka sisältää maanrakennus- ja talotekniset työt, kiinteistötekniikan sekä raitiotien rata- ja ratasähkörakenteet ja tekniikan. Urakka ei
sisällä raitiovarikon kunnossapidon laitehankintoja eikä sähköbussien
latauslaitteita tai bussivarikon tuotantolaitteita.
Toteutusaikataulu
Hankkeen toteutus käynnistyy KVR-urakoitsijan valinnan jälkeen alkuvuodesta 2021. Hankkeen arvioitu suunnittelu- ja lupakäsittely valmistuu syksyllä 2021, jonka jälkeen rakennustyöt voidaan käynnistää. Rakennustyöt kestävät arviota kaksi vuotta. Varikon arvioitu käyttöönotto
tapahtuu vuoden 2024 alussa.
Mikäli yhtiökokous hyväksyy hankkeen toteutuksen ja siihen liittyvät
hallituksen valtuutukset, niin yhtiön hallitus käynnistää tarvittavat toimenpiteet hankkeen toteuttamiseksi. Välittömiä käynnistettäviä toimenpiteitä ovat:
o konsernin limiittirahoituksen hakeminen KVR hankkeen
kehitysvaiheen kustannusten rahoittamiseksi
o kehityshankkeen rahoituksen kilpailuttamisen käynnistäminen kehityshankkeen urakan rahoittamiseksi
o valtuuston lainatakauksen hakeminen rahoitussopimuksen laatimista varten.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Kokouskutsu, kokous 18.3.2021
Kokouskutsu, kokous 18.3.2021, liite, hallituksen esitys
Kokouskutsu, kokous 18.3.2021, liite, esityslista
Kokouskutsu, kokous 18.3.2021, liite, hankesuunnitelma

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
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Yhtiö
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§ 32
Helsingin Musiikkitalon säätiön hallituksen varapuheenjohtajan ja
jäsenen valinta
HEL 2021-001849 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Helsingin Musiikkitalon
säätiön hallituksen varapuheenjohtajaksi Marit af Björkestenin Yleisradio Oy:stä ja jäseneksi Emilie Gardbergin Taideyliopistosta keväällä
2022 päättyvän toimikauden loppuun.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Helsingin Musiikkitalon säätiö
Hallitukseen nimettävät

Otteen liitteet
Esitysteksti
Esitysteksti

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin Musiikkitalon säätiön tarkoituksena on edistää monipuolisen
musiikkikulttuurin esille tuomista Musiikkitalossa. Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja sen tarkoitusta edistävään toimintaan ja hankintoihin eikä se tavoittele taloudellista voittoa. Sen jakamat tuet toteutuvat
pääasiassa lahjoitusvaroin. Avustustoiminnan tavoitteena on Musiikkitalon musiikkitarjonnan monimuotoistaminen ja kynnyksen madaltaminen erilaisille esiintyjille ja yleisöille.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi 2.3.2020 § 16 säätiön hallituksen puheenjohtajaksi apulaispormestari Nasima Razmyarin, varapuheenjohtajaksi Gunilla Ohlsin Yleisradio Oy:stä sekä jäseniksi Kaarlo
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Hildénin Taideyliopistosta ja Pekka Kaurasen Helsingin Musiikkitalo
Oy:stä. Hallituksen toimikausi jatkuu vuoden 2022 kevääseen.
Gunilla Ohls on siirtynyt eläkkeelle ja Yleisradio esittää hänen tilalleen
säätiön hallitukseen strategia- ja asiakkuusjohtaja Marit af Björkesteniä.
Kaarlo Hildén on siirtynyt Sibelius-Akatemian dekaanin tehtävästä Taideyliopiston rehtoriksi ja hänen tilalleen säätiön hallitukseen on ehdolla
uusi dekaani Emilie Gardberg.
Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 kohdan mukaan konsernijaosto päättää jäsenten nimeämisestä säätiöiden toimielimiin. Helsingin Musiikkitalon säätiön sääntöjen mukaan Helsingin kaupunki nimeää myös Musiikkitalon muiden omistajien esittämät jäsenet säätiön hallitukseen.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Helsingin Musiikkitalon säätiö
Hallitukseen nimettävät
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Otteen liitteet
Esitysteksti
Esitysteksti
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§ 33
Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy:n hallituksen jäsenen valintaa
koskeva osakkeenomistajan päätös
HEL 2021-001977 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla
yhtiön hallituksen jäseneksi valittiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä
olevaksi toimikaudeksi hallituksesta eronneen Tarja Tarkiaisen tilalle
Sami Lindström.
Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Helsingin V Yhteiskoulun Talo
Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy
Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia ja vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan korttelin
nro 33232 tonttia nro 2 ja korttelin nro 33231 tonttia nro 5 sekä omistaa
ja hallita tontilla olevaa koulurakennusta ja vuokrata se koulukäyttöön.
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Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja
osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.
Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.
Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen
osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan
tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 prosenttia. Yhtiö on kaupungin tytäryhtiö.
Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että
toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen nykyinen toimikausi päättyy keväällä 2022.
Yhtiön hallituksessa on kolme varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksen
jäsen Tarja Tarkiainen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta, koska
hänen palvelussuhteensa Helsingin kaupungilla on päättynyt.
Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita
Helsingin kaupungin oikeuspalveluiden johtava kaupunginasiamies
Sami Lindström hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala
huomioon ottaen.
Lopuksi
Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen
ja säätiöiden toimielimiin.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Helsingin V Yhteiskoulun Talo
Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti

Tiedoksi
Nimettävä
Kaupunginkanslia
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§ 34
Palvelukeskus Albatross Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna
2021
HEL 2021-001805 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan siten, että yhtiön hallitukseen valitaan yksikön päällikkö Pasi Lönnberg ja yksikön päällikkö Johannes Möttönen,
molemmat kaupunkiympäristön toimialalta, yhtiöjärjestyksessä mainituksi toimikaudeksi.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Palvelukeskus Albatross Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Palvelukeskus Albatross Oy on kaupungin tytäryhteisö, jossa kaupungin omistusosuus osakkeista on 79,0 %. Yhtiön toimialaluokitus on
"muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta". Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen ylläpitäminen. Yhtiö
hallitsee vuokraoikeuden nojalla 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelissa 540180 sijaitsevaa tonttia nro 2 ja sille rakennettua rakennusta.
Rakennuksessa toimii sosiaali- ja terveystoimen palvelutiloja, mm. terveysasema ja neuvola sekä lisäksi mm. Helsingin seurakuntayhtymän
ja KELA:n palvelutiloja.
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Vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen on
kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 2.3.2020 perusteella
nimetty Sari Hildén ja Markku Metsäranta kaupunkiympäristön toimialalta vuonna 2022 päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunkiympäristön toimialalta 12.2.2021 saadun ilmoituksen mukaan toimikaudeksi 20212022 esitetään hallitusjäsenten vaihtamista siten, että hallitukseen valittaisiin Pasi Lönnberg ja Johannes Möttönen, joiden suostumus tehtävään on saatu. Esitetyt henkilöt toimivat yksikön päällikköinä kaupunkiympäristön rakennettu ympäristö Rya /Tilat palvelualueella.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Palvelukeskus Albatross Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Nimetyt

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallituksen konsernijaosto
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§ 35
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous 2021
HEL 2021-001804 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021 niin, että yhtiön hallituksessa jatkavat
Martti Tallila ja Pekka Ljundberg ja että hallitukseen valitaan lisäksi
Merja Rukko yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Kruunuvuorenrannan Palvelu
Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy
Yhtiö toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) uudella
asuntoalueella (Kruunuvuorenranta) asuntotontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintilaitoksia ja
-alueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha-alueita ja yhteiskerhotiloja
sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja
osakkeenomistajilleen. Yhtiö voi laajentaa toimintaansa vaiheittain toiminta-alueellaan.

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6
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Alv.nro
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Lisäksi yhtiön toimialana on lisäksi perustaa alueportaali mainittujen
tonttien vuokralaisina ja/tai omistajina olevien osakkeenomistajien käyttöön sekä omakustannusperusteisesti ylläpitää ja uudistaa sitä.
Yhtiö voi myös vähäisissä määrin tuottaa palveluja muille kuin yhtiön
osakkeenomistajille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkeenomistajille.
Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia,
kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita.
Yhtiö voi myös omistaa ympäristötaidetta ja siihen liittyviä rakenteita ja
tiloja. Yhtiö voi hoitaa myös jätehuoltoa, kierrätystä ja muuta 2 §:n 1
momentissa mainittuja tontteja palvelevaa neuvontatoimintaa sekä erilaisia ympäristötaiteen ylläpitoon ja/tai niihin liittyviä/rinnastettavia tehtäviä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 39,3 %.
Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.
Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä niin kauan kun Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana
yhtiössä. Käytännössä kaupunki on saanut valita hallitukseen kolme jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi
päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto on nimennyt kaupungin edustajat
yhtiön hallitukseen 21.9.2020 kahdeksi vuodeksi niin, että uudet valinnat tehdään vuonna 2022.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020 kaupungin edustajiksi valittiin
johtava kiinteistölakimies Martti Tallila kaupunkiympäristön toimialalta,
tiimipäällikkö Suvi Lepistö Helsingin asuntotuotanto ATT:stä ja aluejohtaja Pekka Ljungberg Helsingin kaupungin asunnot Oy:stä.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566
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Yhtiön hallituksen jäsen Suvi Lepistö on siirtynyt pois kaupungin palveluksesta. Uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita
Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT:stä uudistuotantoyksikön
päällikkö Merja Rukko hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön
toimiala huomioon ottaen. Rukko on antanut tehtävään suostumuksensa. Martti Tallila ja Pekka Ljunberg jatkaisivat yhtiön hallituksessa vuoteen 2022 konsernijaoston aiemman päätöksen mukaisesti.
Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen
ja säätiöiden toimielimiin.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Kruunuvuorenrannan Palvelu
Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Nimetyt henkilöt

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566
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§ 36
Töölönlahden Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous
HEL 2021-002597 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin edustajaa Töölönlahden Pysäköinti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa valitsemaan yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Kati Kiyancicek hallituksesta eronneen Pasi Lehtiön tilalle yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
Otteet
Ote
Yhtiö

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Töölönlahden Pysäköinti Oy
Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia
maanvuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 13.
kaupunginosassa olevaa asemakaavan 10855 määrittelemää maanalaista määräalaa sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa maanalaista pysäköintilaitosta pääosin asemakaavan 10920 mukaisia auto- ja
väestönsuojapaikkoja varten.

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783
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Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden
ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja
hallintaa.
Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja
ympäristöä säästävään energiankäyttöön.
Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen
osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan
tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.
Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään
viisi (5) jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että
toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.5.2020 hallitukseen valittiin Pekka
Isoniemi, Elina Kuikanmäki ja Pasi Lehtiö yhtiöjärjestyksen mukaiseksi
kahden vuoden toimikaudeksi.
Pasi Lehtiö on ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenen tehtävästä.
Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan suunnitteluyksikön
päällikkö Kati Kiyancicek hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön
toimiala huomioon ottaen.
Lopuksi
Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen
ja säätiöiden toimielimiin.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783
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0201256-6
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
Otteet
Ote
Yhtiö

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Nimetty

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallituksen konsernijaosto
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§ 37
Postipuiston Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous
HEL 2021-002596 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin edustajaa Postipuiston Pysäköinti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa valitsemaan
yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Merja Rukon hallituksesta
eronneen Suvi Lepistön tilalle yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Yhtiö

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Postipuiston Pysäköinti Oy
Yhtiön toimialana on toteuttaa, omistaa, vuokrata, luovuttaa, hallita, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila)
uudella asuntoalueella (Postipuiston pohjoisosa) asuntotontteja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. Toiminnassaan osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannusperiaatetta. Yhtiön toiminta jakaantuu kahteen sopimusalueeseen. Sopimusalue 1:n tonttien autopaikoitus toteutetaan kortteliin 17124 rakennettavalla pysäköintilaitoksella, ja sopimuPostiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
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http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
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salue 2:n tonttien autopaikoitus toteutetaan kortteliin 17129 rakennettavalla pysäköintilaitoksella. Yhtiö voi tuottaa palveluja ja vuokrata tilojaan myös ulkopuolisille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkeenomistajille.
Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia,
kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään
energiankäyttöön. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa
omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön
oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.
Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta sitten, että
toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kuitenkin siten, että yhtiön perustamisen yhteydessä valittavien hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2022
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.
Lopuksi
Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen
ja säätiöiden toimielimiin.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Yhtiö

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Puhelin
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Faksi
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Tiedoksi
Nimetty

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi
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§ 38
Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta
HEL 2021-001461 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens landskapsförbund r.f.:n vuoden
2021 varsinaiseen liittokokoukseen seuraavat henkilöt:
Edustaja
1.Magnus Rask (Vas.)
2.Pekka Tiusanen (PS)
3.Björn Månsson (RKP)
4.Veronica Hertzberg (RKP)
5.Runa Ismark (RKP)
6.Niklas Rönnberg (RKP)
7.Bicca Olin (Vihr.)
8.Elisabeth Helander (SDP)
9.Topi Lappalainen (SDP)
10.Harry Bogomoloff (Kok.)

Henkilökohtainen varaedustaja
Isabella Åberg (Vas.)
Mikael Forsbäck (PS)
Gunilla Karlsson Weckman (RKP)
Sofia Henriksson (RKP)
Anna Strömberg (RKP)
Tyko Hertzberg (RKP)
Bernt Nordman (Vihr.)
Marianne Laxén (SDP)
Hildur Boldt (SDP)
Ulla-Marja Urho (Kok.)

Käsittely
Konsernijaosto päätti yksimielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta valita edustajaksi Harry Bogomoloffin ja varaedustajaksi Ulla-Marja Urhon.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet
1

Kokouskutsu, kokous 29.4.2021

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia
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Faksi
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Ote
Päätöksessä mainitut
Sydkustens landskapsförbund
r.f.

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Sydkustens landskapsförbund r.f. pyytää jäsenkuntia 22.3.2021 mennessä nimeämään edustajat ja varaedustajat Helsingissä 29.4.2021 pidettävään liittokokoukseen. Liittokokouksen kutsu on asian liitteenä.
Jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa
tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä enintään 10 edustajaa. Helsinki nimeää enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet
1

Kokouskutsu, kokous 29.4.2021

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut
Sydkustens landskapsförbund
r.f.

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 38
Val av representanter till Sydkustens landskapsförbund r.f:s förbundsmöte
HEL 2021-001461 T 00 01 06

Beslut
Stadsstyrelsens koncernsektion utsåg följande personer till representanter och ersättare för Helsingfors stad vid Sydkustens Landskapsförbund r.f.:s ordinarie förbundsmöte 2021:
Representant
Personlig ersättare
1. Magnus Rask (VF)
Isabella Åberg (VF)
2. Pekka Tiusanen (Sannf.) Mikael Forsbäck (Sannf.)
3. Björn Månsson (SFP)
Gunilla Karlsson Weckman (SFP)
4. Veronica Hertzberg (SFP) Sofia Henriksson (SFP)
5. Runa Ismark (SFP)
Anna Strömberg (SFP)
6. Niklas Rönnberg (SFP)
Tyko Hertzberg (SFP)
7. Bicca Olin (Gröna)
Bernt Nordman (Gröna)
8. Elisabeth Helander (SDP) Marianne Laxén (SDP)
9. Topi Lappalainen (SDP) Hildur Boldt (SDP)
10.Harry Bogomoloff (Saml.) Ulla-Marja Urho (Saml.)
Behandling
Koncernsektionen beslutade enhälligt på förslag av Ulla-Marja Urho
välja Harry Bogomoloff till representant och Ulla-Marja Urho till personlig ersättare.
Föredragande
Stf. kanslichef
Tuula Saxholm
Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor
1

Kallelse till möte 29.4.2021

Sökande av ändring
Omprövning, stadsstyrelsen
Utdrag
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Utdrag
De i beslutet nämnda
Sydkustens landskapsförbund
r.f.

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Omprövning, stadsstyrelsen
Förslagstext
Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Sydkustens landskapsförbund r.f. ber medlemskommunerna att senast
22.3.2021 utse sina representanter och ersättare till förbundsmötet i
Helsingfors 29.4.2021. Kallelsen till förbundsmötet finns som bilaga till
ärendet.
Medlemskommunerna utser en ordinarie representant för varje påbörjat
tusental svenskspråkiga invånare, sammanlagt dock högst 10 representanter. Helsingfors utser totalt högst 10 representanter och lika
många personliga ersättare.
Föredragande
Stf. kanslichef
Tuula Saxholm
Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor
1

Kallelse till möte 29.4.2021

Sökande av ändring
Omprövning, stadsstyrelsen
Utdrag
Utdrag
De i beslutet nämnda
Sydkustens landskapsförbund
r.f.
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§ 39
Kaupunginhallituksen konsernijaoston ylimääräinen kokous
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti pitää ylimääräisen kokouksen 15.3.2021 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan klo 17.00 alkaen.
Käsittely
Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin
kokoontuu päättäminään aikoina.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 ja 39 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 ja 38 §:t.
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava






päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
oikaisuvaatimuksen tekijä
millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään
vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 36 §.
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
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Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin
kaupunkiympäristölautakunta.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava






päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
oikaisuvaatimuksen tekijä
millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään
vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING
1
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING
38 § i protokollet.
Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos
domstol.
Rätt att begära omprövning
Omprövning får begäras
 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras
Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Pöytäkirja

3/2021

150 (152)

08.03.2021

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet
Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.
Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om
omprövning inlämnas första vardagen därefter.
Omprövningsmyndighet
Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.
Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:
E-postadress:
Postadress:
Faxnummer:
Besöksadress:
Telefonnummer:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
PB10
00099 HELSINGFORS STAD
(09) 655 783
Helsingfors stads registratorskontor
Norra esplanaden 11-13
(09) 310 13700

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
Formen för och innehållet i begäran om omprövning
Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument
uppfyller kravet på skriftlig form.
I begäran om omprövning ska uppges






det beslut som begäran om omprövning gäller
hurdan omprövning som begärs
på vilka grunder omprövning begärs
vem som begär omprövning
på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra
detta
 kontaktuppgifter till den som begär omprövning
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Protokoll
Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Juha Hakola

Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 23.03.2021.
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