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§ 78
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 

HEL 2013-004545 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin 
kaupunkia Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa 
yhtiökokouksessa 24.4.2013,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään 
yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten 
mukaisesti,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön 
tilintarkastajaksi valittaisiin KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja 
KHT, JHTT ********** yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, 
yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa 
olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston 
päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden 
mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta,

- todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille 
maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien 
päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai 
yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, sekä

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan 
palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta 
tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen 
tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta 
hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskus Oy

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin 
kaupunkia Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa 
yhtiökokouksessa 24.4.2013,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään 
yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten 
mukaisesti,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön 
tilintarkastajaksi valittaisiin KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja 
KHT, JHTT ********** yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, 
yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa 
olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston 
päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden 
mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta,

- todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille 
maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien 
päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai 
yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, sekä

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan 
palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta 
tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen 
tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta 
hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toimialana on kestävään 
kulutukseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, tavaran kierrätykseen ja 
jätteiden hyötykäyttöön liittyvät toiminnat. Kaupungin omistusosuus on 
51,3 %. Yhtiön hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista Helsinki 
valitsee yhden. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.
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Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa 
yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat 
asiat, mm. tilinpäätös sekä tilintarkastajien valinta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskus Oy

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tarkastusvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus 


