Sidonnaisuusilmoitukset, viranhaltijat, LIITE 2
16.11.2021
Nimi
Ilmoituspvm
Viimeisin päivityspvm
Aaltio Katriina
26.10.2021
Ahlqvist Arto
5.1.2018
22.6.2021
Alanko Aarno
19.11.2018
Degerlund Mia
29.10.2018
Fröberg Stefan
15.6.2017
27.10.2021
Gros Nina
8.10.2019
8.11.2021
Grönholm Niclas
1.8.2017

Tehtävä, jonka perusteella sidonnaisuusilmoitus annetaan

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja yhteisöissä

Elinkeino- tai sijoitustoimintaan liittyvä merkittävä varallisuus

Muut sidonnaisuudet

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Tarkastuslautakunnan esittelijä

M.A.C.O. Company Oy (2382366-7), hallituksen jäsen

-

Lions Club Helsinki/Blue and White ry (3045500-6), puheenjohtaja

-

-

Julkishallinnon tarkastajat ry (1022065-6), hallituksen jäsen

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

-

-

-

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

-

-

-

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston esittelijä

Helsinki Stadion Oy (1497614-3), toimitusjohtaja
Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit (0499043-5), hallituksen jäsen

-

Jääkenttäsäätiö sr (0116572-0), hallituksen jäsen

Kaupunginhallituksen esittelijä
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston esittelijä
Kaupunginhallituksen konsernijaoston esittelijä
Föredragande i fostrans- och utbildningsnämnden
Föredragande i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion
Föredragande i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston esittelijä

Tmi Nina Gros (2845422-3)
Seure Henkilöstöpalvelut Oy (0800415-3), hallituksen jäsen

Sijoitusasunto 30 m2, Fleminginkatu, Kallio, omistusosuus 100 %
Sijoitusasunto 30 m2, Franzeninkatu, Torkkelinmäki, omistusosuus 100 %

-

-

-

-

-

-

-

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston esittelijä
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

-

-

-

Pelastuslautakunnan esittelijä

Multi Security Oy (2304047-8), osakas

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston esittelijä

-

-

-

Suomen museoliitto ry (0202228-9), hallituksen varapuheenjohtaja

-

Suomen museonjohtajat ry (3041116-9), hallituksen jäsen

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esittelijä

-

-

-

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

-

-

-

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston esittelijä

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy (1083652-2), hallituksen jäsen

-

Valtion liikuntaneuvosto, olosuhdejaoston jäsen
Urhea-säätiö sr (2624438-8), hallituksen jäsen

Kaupunkiympäristölautakunnan esittelijä
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston esittelijä

Forum Virium Helsinki Oy (2170029-2), hallituksen jäsen

Sijoitusasunto 55 m2, As Oy Helsingin Rosalanmäki, Kruunuvuorenranta, omistusosuus 50 %

-

-

-

-

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston esittelijä

-

-

Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri (0116989-5), hallituksen jäsen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston esittelijä

-

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijä
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

-

-

-

-

-

-

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston esittelijä

Lastensuojelun keskusliitto ry (0116660-0), hallituksen jäsen

-

Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittämisen ja järjestäjien tukeminen hankkeen asiantuntijaryhmän jäsen
/ Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (2769790-1)

-

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston esittelijä

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

Sijoitusasunto 90 m2, As Oy Porslahdenkuja 2, Vuosaari, omistusosuus 50 %
Sijoitusasunto 60 m2, As Oy Halkaisijantie 4, Vuosaari, omistusosuus 25 %
-

Vuosaaren Urheilukalastajat ry (0200154-1), hallituksen puheenjohtaja
Selim Eskelinin säätiö (0116421-8), hallituksen varajäsen (kaupungin nimeämä edustaja)
-

Kaupunginhallituksen esittelijä
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston esittelijä
Kaupunginhallituksen konsernijaoston esittelijä
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esittelijä

Helsinki Marketing Oy (0586977-6), hallituksen puheenjohtaja
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (2094551-1), Advisory Boardin jäsen
Helsinki Business Hub Ltd Oy (2033887-7), hallituksen jäsen
Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy (2072747-7), hallituksen jäsen

Sijoitusasunto 27,3 m2, As Oy Punavuorenkatu 18, Punavuori, omistusosuus 50 %
Sijoitusasunto 24 m2, As Oy Pietarinkatu 15, Ullanlinna, omistusosuus 50 %

-

-

-

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä

-

-

Kossila Kaija
29.10.2018
Kukkonen Arja
24.8.2017
10.5.2021
Kunnas Veikko
16.11.2018

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

-

-

Raaseporin suomalainen seurakunta, seurakuntaneuvoston jäsen
Raaseporin seurakuntayhtymä,
yhteisen kirkkovaltuuston jäsen
yhteisen kirkkoneuvoston varajäsen
Helsingin englantilainen koulu, johtokunnan jäsen
-

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston esittelijä

Forum Virium Helsinki Oy (2170029-2), hallituksen jäsen

-

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr (0116354-9), hallituksen jäsen
(kaupungin nimeämä edustaja)

-

-

Kühn Markus
26.5.2020
26.10.2021
Kärnä Anne
1.11.2018

Kaupunginhallituksen esittelijä
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston esittelijä
Kaupunginhallituksen konsernijaoston esittelijä
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (1771249-3), hallituksen jäsen
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto, hallituksen jäsen
(Hanasaari-Ruotsalaissuomalainen Kulttuurikeskus, 0220046-0)
Helsingin kaupungin 450-vuotistaitelijatalosäätiö sr (1670774-8), hallituksen varajäsen
Helsinki Business Hub Ltd Oy (2033887-7), hallituksen jäsen
Helsinki Partners Oy (3209009-8), hallituksen jäsen

-

-

-

-

-

Haahtela Ilkka
15.11.2018
Haapala Soili
4.5.2021
Haavisto Maritta
2.11.2020
Halonen Vesa
17.5.2021
Hautamäki Ulla
5.11.2019
Heikkinen Arjariitta
15.11.2018
Heiskanen Reetta
14.10.2020
11.11.2021
Hildén Sari
9.11.2017
Hongisto Kaisa
2.8.2017
Huurre Petteri
15.6.2017
10.6.2020
Hyvärinen Silja
24.7.2017
28.10.2020
Hållman Heidi
6.6.2017
Hörkkö Tiina
17.11.2017
5.11.2018
Ihamäki Saara
15.5.2018
26.10.2021
Jolkkonen Juha
5.6.2017
7.1.2021
Juuri Sirpa
16.10.2020
Juvalainen Ulpu
24.8.2017
10.5.2021
Järvenkallas Satu
4.7.2017
27.10.2021
Kairimo Katri
21.6.2017
Karisto Sari
21.8.2017
21.6.2021
Kekola Kimmo
7.12.2017
Keränen Sami
14.8.2019
Kivelä Liisa
5.11.2019
12.5.2021
Kivisyrjä Seidi
18.5.2018
26.10.2021
Korhonen Harri
1.9.2020
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16.11.2021
Nimi
Ilmoituspvm
Viimeisin päivityspvm
Laine-Hendolin Kirsti
17.7.2017
14.5.2020
Laitio Tommi
6.6.2017
30.4.2021
Lavinto Ritva
13.11.2018
Lehmuskoski Ville-Pekka
26.10.2021
Lehtonen Ulla
10.11.2021
Lehto-Raevuori Antti
19.10.2020
Leskelä Elina
16.5.2018
Ligi Henno
14.8.2017
Lilja Riina
21.6.2021
Lindberg Monica
12.9.2020
Lindfors Anita
21.8.2017
Linna Hanna
16.10.2020
Loikkanen Tarja
12.6.2017
15.11.2021
Luhtasela Leena
6.8.2017
29.4.2021
Lukin Markus
18.5.2018
Luokkanen Erkki
26.10.2021
Lyyski Toni
22.5.2018
Löthman-Kilpeläinen Leeni
21.8.2020
Malmberg Aleksi
11.5.2020
Manninen Rikhard
26.5.2020
Meripaasi Seija
27.6.2017
21.5.2019
Miller Kai
13.6.2017
Mustonen Kimmo
12.5.2020
Mustonen Salla
19.11.2018
Mäki Tiina
7.8.2017
10.3.2020
Männistö Mari
7.11.2019
9.2.2021
Nevalainen Vesa
13.5.2020
Niemelä Katja
24.8.2020
Niiranen Henna
19.3.2019
Nikunen Esa
6.6.2017
26.10.2021
Nordenswan Henri
8.6.2017
27.6.2019
Nousiainen-Hiiri Virva
28.11.2017
Nummikoski Saila
13.6.2017
Nygård-Alanne Tove
26.7.2021
Pajari Sampo
8.12.2017
Partanen Soili
26.5.2020
26.10.2021
Peltonen Antti
29.5.2018
30.3.2021
Perkiömäki Petri
27.5.2020
11.11.2020
Pikkarainen Laura
28.10.2019

Tehtävä, jonka perusteella sidonnaisuusilmoitus annetaan

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja yhteisöissä

Elinkeino- tai sijoitustoimintaan liittyvä merkittävä varallisuus

Muut sidonnaisuudet

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Kaupunkiympäristölautakunnan esittelijä
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaoston esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston esittelijä

Korkeasaaren eläintarhan säätiö (2864471-3), hallituksen puheenjohtaja
Urhea-halli Oy (2904377-6), hallituksen jäsen

-

-

Helsinki Partners Oy (3209009-8), hallituksen jäsen

-

-

-

Helsingin yliopisto (0313471-7), hallituksen jäsen
Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutin säätiö sr (0878534-0), hallituksen puheenjohtaja
Helsingin tapahtumasäätiö sr (0224232-9), hallituksen jäsen
Suomen Unesco-toimikunta, jäsen (valtioneuvoston alainen elin)
-

Ruskeasuon varikkokiinteistö Oy (0970139-9), hallituksen puheenjohtaja
Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5 (1558414-1), hallituksen puheenjohtaja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr (0869316-3), hallituksen varajäsen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston esittelijä

-

-

-

Urheiluhallit Oy (0115551-4), hallituksen jäsen (kaupungin nimeämä edustaja)
Helsinki Stadion Oy (1497614-3), hallituksen jäsen (kaupungin nimeämä edustaja)

-

Stadion-säätiö sr (0202071-8), hallituksen jäsen (kaupungin nimeämä edustaja)
Urhea-säätiö sr (2624438-8), hallintoneuvoston varapuheenjohtaja (kaupungin nimeämä edustaja)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

Lilinkotisäätiö (1924664-1), hallituksen varajäsen
Good son Records Oy (1591225-6), hallituksen varajäsen
Suomen Punainen Risti (0116988-7), Nuorten turvatalo, johtokunnan jäsen
-

-

-

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

-

-

-

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

-

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston esittelijä

-

Sijoitusasunto 23 m2, As Oy Rakuunantie 8, Munkkiniemi, omistusosuus 50 %

Kaupunkiympäristölautakunnan esittelijä
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esittelijä
Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijä
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

Turun Tunnin Juna Oy (3176746-6), hallituksen jäsen (kaupungin nimeämä edustaja)
Suomenlinnan hoitokunta (0245880-8), johtokunnan jäsen

-

IAMA (International Artists Management Association), hallituksen jäsen
Pohjoismainen kulttuuripiste (1095646-0), hallituksen jäsen
Suomen Saksan-instituutti, valtuuskunnan jäsen
-

-

-

Ikäinstituutin säätiö sr (0203523-1), hallituksen jäsen

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

-

-

-

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

-

-

-

-

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijä
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

Seure Henkilöstöpalvelut Oy (0800415-3), hallituksen jäsen
Y-Säätiö sr (0623680-7), hallituksen jäsen
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (0115776-3), työelämäneuvottelukunnan jäsen
Helsingin Musiikkitalo Oy (2349831-5), varapuheenjohtaja (kaupungin nimeämä edustaja)

-

-

-

Designmuseon säätiö (0781251-1), hallituksen jäsen
(Helsingin kaupungin nimeämä edustaja)
OP Ryhmän Taidesäätiö sr (0682344-6), hallituksen jäsen

-

-

-

-

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy (0809814-5), hallituksen puheenjohtaja
Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo (2262596-8), hallituksen jäsen

Sijoitusasunto 43,5 m2, Professorintie, Munkkiniemi, omistusosuus 100 %

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry (0290221-9), hallituksen puheenjohtaja
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu (0122164-9), säätiön hallituksen puheenjohtaja

Pelastuslautakunnan esittelijä

-

-

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston esittelijä

HTT High Tech Tubing Oy (2341627-9), hallituksen jäsen
HTT High Tech Technology Oy (2747268-1), hallituksen jäsen
HTT Norway AS (Norja 917 096 79), hallituksen jäsen
-

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

Helsingin seniorisäätiö sr (1729947-5), hallituksen jäsen

Kaupunginhallituksen esittelijä

Lasten Päivän Säätiö sr (0116659-8), hallituksen jäsen

-

-

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

Rakennustustarkastusyhdistys RTY (0221217-0), hallituksen jäsen

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

Sijoitusasunto 26 m2, Asunto Oy Säästövanha, Kannelmäki, omistusosuus 69 %

Suomen akuuttigeriatrian yhdistys ry (3077913-1), hallituksen puheenjohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä
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16.11.2021
Nimi
Ilmoituspvm
Viimeisin päivityspvm
Pipatti Paavali
26.10.2021
Pitkänen Eeva
19.11.2018
Pitkänen Jani
14.11.2018
30.4.2021
Pitkänen Janne
6.7.2021
Pitkänen Minna
7.8.2017
Pudas Kari
13.5.2020

Tehtävä, jonka perusteella sidonnaisuusilmoitus annetaan

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja yhteisöissä

Elinkeino- tai sijoitustoimintaan liittyvä merkittävä varallisuus

Muut sidonnaisuudet

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä

-

-

-

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

-

-

-

Pelastuslautakunnan esittelijä

-

Sijoitusasunto 50,5 m2, Asunto Oy Säästöpuro, Myllypuro, omistusosuus 50%

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

Kaupunkiympäristölautakunnan esittelijä
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esittelijä

-

-

Pulkkinen Pia
16.10.2020
28.10.2021
Pääkkönen Jari-Pekka
17.5.2018
Qvist Anne
27.10.2017
Raita Katja
15.8.2019

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

Länsimetro Oy (2124310-8), hallituksen varapuheenjohtaja
Finlandia-talo Oy (2036668-3), hallituksen jäsen
Myllypuron Kampus Kiinteistö Oy (2739514-5), hallituksen jäsen
Tekniikan museon säätiö (0252165-1), hallituksen jäsen
Helsingin kaupungin asunnot Oy (2379058-6), hallituksen varajäsen
-

-

-

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

Vantaanjoen ja Helsingin Seudun Vesiensuojeluyhdistys ry (0290221-9), hallituksen varapuheenjohtaja
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry (1082393-2), hallituksen varapuheenjohtaja
-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

Randell Mari-Hannele
14.9.2021

Kaupunkiympäristölautakunnan esittelijä
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esittelijä
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

Valtioneuvoston Helsingin hallinto-oikeuteen nimittämä asiantuntijajäsen ajalla 1.11.2017-31.10.2022. Tultuaan
valituksi vammaistyön johtajan virkaan on ilmoittanut hallinto-oikeuteen, että katsoo olevansa esteellinen
toimimaan asiantuntijana eikä ole ottanut vastaan käsittelyjä.
-

Oulunkylän sairaskotisäätiö sr (0869316-3), hallituksen puheenjohtaja

-

Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto ry (0832744-6), hallituksen jäsen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaoston esittelijä
Kaupunginhallituksen esittelijä
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston esittelijä
Kaupunginhallituksen konsernijaoston esittelijä

-

-

-

-

John Nurmisen Säätiö sr (0895353-5), hallituksen jäsen
Uuden Lastensairaalan Tukisäätiö sr (2529078-8), hallituksen jäsen
Helsingin tapahtumasäätiö sr (0224232-9), hallituksen jäsen

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

Helsinki Business Hub Ltd Oy (2033887-7), hallituksen puheenjohtaja
Helsingin Markkinointi Oy (0586977-6), hallituksen jäsen
Oy Apotti Ab (2699989-5), hallituksen jäsen
Kiinteistö Oy Kaapelitalo (0873650-6), hallituksen jäsen
Helsinki Partners Oy (3209009-8), hallituksen varapuheenjohtaja
-

Sijoitusasunto 23 m2, As. Oy Helminkatu, Hermanni, omistusosuus 50 %

-

Föredragande i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion

-

-

-

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

-

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Föredragande i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion

-

-

-

-

-

-

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

Kiinteistö Oy Auroranlinna (0689784-0), hallituksen jäsen
Helsingin Asumisoikeus Oy (0912770-2), hallituksen varajäsen
-

-

-

-

-

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston esittelijä

-

Sijoitusasunto 69 m2, As Oy Hakantalot, Munkkiniemi, omistusosuus 100 %
Sijoitusasunto 33 m2, As Oy Säästöranta, Puotila, omistusosuus 100 %

-

-

-

-

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston esittelijä

-

-

-

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä

Helmi Liiketalousopisto Oy (0120021-5), hallituksen jäsen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy (2029188-8), ammatillisen opettajakorkeakoulun neuvottelukunnan
puheenjohtaja
Kuntarahoitus Oyj (1701683-4), nimitystoimikunnan jäsen

-

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry (2365137-5), hallituksen jäsen

-

Suomen Koripalloliitto ry (0202167-3), sääntö- ja kurinpitoyksikön puheenjohtaja

-

-

Rautio Maarit
9.11.2018
Rehnstrand Minna
8.12.2017
Reunanen Riikka
1.9.2020
Rinkineva Marja-Leena
1.8.2017
10.11.2021

Ristiniemi Minna
19.11.2018
Roos Kristian
12.5.2020
Ruuska Pentti
5.8.2017
Ruuskanen Taru
21.6.2021
Räikkönen Keijo
12.5.2020
Rönnholm Niclas
15.5.2018
8.11.2021
Saarholma Mirka
28.10.2021
Salminen Jarmo
19.5.2020
Salo Outi
28.7.2017
1.11.2018
Salospohja Tuuli
10.8.2017
1.11.2018
Sarantola-Weiss Minna
18.5.2018
Sarkkinen Maria
15.11.2018
17.5.2021
Sarvilinna Sami
6.6.2017
20.5.2019
Saxholm Tuula
31.7.2017
21.4.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

Kaupunginhallituksen esittelijä
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston esittelijä
Kaupunginhallituksen konsernijaoston esittelijä
Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston esittelijä
Kaupunginhallituksen esittelijä
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston esittelijä
Kaupunginhallituksen konsernijaoston esittelijä

Seppälä Hannu
27.11.2017
Serenius Katariina
30.8.2021
Sihvonen Irma
11.5.2020
Soininvaara Anna-Maria
16.11.2017

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esittelijä

Helsingin kaupungin asunnot Oy (2379058-6), hallituksen jäsen
Helsingin Leijona Oy (2163472-3), hallituksen jäsen
Helsingin Satama Oy (2630555-8), hallituksen jäsen
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (2094551-1), hallituksen jäsen
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy (1874314-4), hallituksen puheenjohtaja
-

-

-

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

-

-

-

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston esittelijä

-

-

-

-

Sijoitusasunto 19 m2, Bostads Ab Skatan Asunto Oy, Katajanokka, omistusosuus 50 %
Sijoitusasunto 51 m2, Asunto Oy Eura II, Vallila, omistusosuus 50 %

Sulavuori Maarit
28.7.2017
29.4.2021
Summanen Juha
20.9.2017
27.10.2021
Takanen Kati
6.5.2021
1.11.2021
Talvitie Tiina
20.9.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijä
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

Lilinkotisäätiö sr (0875171-4), hallituksen puheenjohtaja

-

Helsingin Seurakuntayhtymä (0201242-7)
Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston jäsen
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen
Sosiaalialan osaamiskeskus Socca, neuvottelukunnan jäsen

Kaupunginhallituksen esittelijä
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston esittelijä
Kaupunginhallituksen konsernijaoston esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston esittelijä
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

-

Sijoitusasunto 43 m2, Untamontie, Käpylä, omistusosuus 50 %

-

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat (1958762-2), hallituksen jäsen

-

-

-

-

GeoForum Finland (3141406-2), hallituksen varapuheenjohtaja
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Sidonnaisuusilmoitukset, viranhaltijat, LIITE 2
16.11.2021
Nimi
Ilmoituspvm
Viimeisin päivityspvm
Tamminen Mikko
15.11.2018
29.4.2021
Tanninen-Mattila Maija
14.6.2017
9.11.2020
Tervonen Taina
15.5.2018
Terävä Timo
12.6.2017
Thors Moa
29.10.2018
25.6.2020
Tiainen-Ala-Maunus Raila
13.11.2020
27.10.2021
Tiihonen Eeva
15.11.2018
Tiili Minna
13.5.2020
11.6.2021
Tirronen Jenni
11.11.2019
Tuominen Sari
15.9.2021
Tuominiemi-Lilja Terhi
14.3.2021
Turpeinen Leena
28.7.2017
Uusijärvi Alli
26.10.2021
Vahtera Ulla
28.8.2017

Tehtävä, jonka perusteella sidonnaisuusilmoitus annetaan

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja yhteisöissä

Elinkeino- tai sijoitustoimintaan liittyvä merkittävä varallisuus

Muut sidonnaisuudet

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

Pro-tukipiste ry (1076736-0), hallituksen varapuheenjohtaja
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr (0869316-3), hallituksen varajäsen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston esittelijä

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi (1090036-0), hallituksen jäsen
FRAME säätiö sr (2475893-2), valtuuskunnan jäsen kaudella
Finnish Music Hall of fame Oy (2798495-1), Musiikkimuseo Famen Advisory Boardin jäsen
-

-

Presidentti Mauno Koiviston muistomerkkitoimikunnan jäsen
Henna ja Pertti Niemistön kuvataidesäätiö ARS FENNICA sr (0839059-2) hallituksen jäsen

-

-

-

-

-

Föredragande i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion

-

-

Ordförande i Bildningsalliansen r.f. (1443364-0)
Styrelsemedlem i Stiftelsen Tre Smeder sr (0999911-3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä

-

Sijoitusasunto 80m2, Harmajankatu, Ruoholahti, omistusosuus 50 %

-

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Tarkastuslautakunnan esittelijä

-

-

-

-

-

Suomen Arviointiyhdistys - Finnish Evaluation Society ry (3070084-1), hallituksen varajäsen

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaoston esittelijä
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

-

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijä
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

-

-

-

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

-

-

-

Vanhanen Jonna
19.5.2020
Vartio Riitta
29.10.2019
27.10.2021
Vatka Mikko
15.6.2017
30.4.2021
Vehviläinen Juha
4.8.2017
Venetvaara Helena
8.12.2020
16.8.2021
Vepsäläinen Päivi
21.5.2018
Verta Katja
10.5.2021
Virkamäki Heli
22.5.2018
Virtanen Kari
6.6.2017
von Bruun Santtu
28.5.2018
28.5.2020
Vuontisjärvi Tero
2.11.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston esittelijä

Seure Henkilöstöpalvelut Oy (0800415-3), hallituksen varajäsen
Työterveyslaitos (0220266-9), johtokunnan jäsen

-

-

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

-

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr (0869316-3), hallituksen varajäsen

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

-

-

-

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

-

-

-

-

-

-

Pelastuslautakunnan esittelijä

-

-

-

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston esittelijä

Startup Maria Oy (2760866-5), hallituksen puheenjohtaja
Forum Virium Helsinki Oy (2170029-2), hallituksen jäsen

-

-

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston esittelijä

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Klemetti-Opiston Naiskuoro ry (1497773-6), hallituksen puheenjohtaja

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

-

-

-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä

-

-

-

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

Äkä Oy (2437942-2), hallituksen jäsen

-

Zachris Castrenin säätiö (2175349-0), hallituksen jäsen

MetropoliLab Oy (2340056-8), hallituksen puheenjohtaja

-

Walter Ehrströmin säätiö sr (1576755-4), hallituksen jäsen
Maitohygienialiitto ry - Förbundet för mjölkhygien rf (0201679-4), johtokunnan jäsen

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esittelijä

-

-

-

Vähäsarja Ulla-Maija
17.5.2020
Välitalo Hanna
15.11.2018
Vänttinen Katri
31.7.2017
29.4.2021
Walin Laura
2.11.2020
Weckström Jonna
27.6.2017
29.4.2021
Ylikahri Ville
13.5.2020
Åberg Riikka
2.8.2017
29.4.2021
Öjst Heidi
21.12.2020

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijä
Tarkastuslautakunnan esittelijä
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