
 
 

 
YHTIÖJÄRJESTYS 
 
 
1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 
 

Yhtiön toiminimi on [    ] Oy, ruotsiksi [    ] Ab. Yhtiön kotipaikka on Hel-
sinki. 
 
 

2 § Yhtiön toimiala  
Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- 
ja turvapalvelutoimintaa.  
 
Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja 
kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.  
 

 
3 § Hallitus 

 Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huo-
lehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jä-
sentä.  

 
 Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi 

päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4 § Toimitusjohtaja 
 

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräys-
ten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.  
 
  

5 § Edustamisoikeus 
 

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin, 
kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat 
henkilöt kaksi yhdessä. 

 
 
6 § Tilintarkastajat 
 

 Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilin-
tarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkasta-
jaa ei tarvitse valita. 

 
Tilintarkastajan toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päät-
tyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätty-
essä. 
 
 



 
 

7 § Tilikausi 
 Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12. 

 
 

8 § Kokouskutsu 
 

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajal-
le kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähkö-
postiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja yli-
määräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koko-
usta. 

 
 
9 § Varsinainen yhtiökokous 

 
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämä-
nä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. 

 
Kokouksessa on: 

 
  esitettävä 

 1. tilinpäätös ja toimintakertomus; 
 2. tilintarkastuskertomus; 

 
 päätettävä 
 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 
 4. taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä; 
 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 
 6. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista; 
 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; 
  
 valittava 

8. hallituksen jäsenet ja 
9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja. 

 
 
10 § Muut yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

 
Yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoi-
set tai toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on kä-
siteltävä yhtiökokouksessa. 

 
 
 


