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§ 33
Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous 2016

HEL 2016-001901 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian 
oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin 
Satama Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 
31.3.2016.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedusta-
jaa menettelemään Helsingin Satama Oy:n yhtiökokouksessa niin, että 
yhtiön

 osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin 
kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja asemansa perusteella sekä 
lisäksi kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki ja 
Nina Huru,

 hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille pääte-
tään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,

 tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintar-
kastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 7.5.2014 ja 9.12.2015 
hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväk-
syttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän 
laskun mukaan,

 hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen 
määrä hallituksen jäseniä,

 hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yh-
tiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdo-
tuksen mukaisesti,

 tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkas-
taja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja),

 yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa 
olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaos-
ton päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden 
mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kau-
pungin talousarviossa yhtiölle asetettuja sitovia ja muita tavoitteita,
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 yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen 
päätösehdotusten mukaisesti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että nimitystoimikunta nimetään ny-
kyisessä kokoonpanossaan. Ehdotukselle lisättiin kaupunginhallituksen 
varapuheenjohtaja Osku Pajamäki ja Nina Huru.

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhtiökokouskutsu
2 Esityslista
3 Tasekirja 2015
4 Tilintarkastuskertomus
5 Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkans-
lian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsin-
gin Satama Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tors-
taina 31.3.2016.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedus-
tajaa menettelemään Helsingin Satama Oy:n yhtiökokouksessa niin, et-
tä yhtiön

 osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin 
kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja asemansa perusteella sekä 
lisäksi ____________________ ja ____________________,

 hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille pääte-
tään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
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 tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintar-
kastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 7.5.2014 ja 9.12.2015 
hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväk-
syttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän 
laskun mukaan,

 hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen 
määrä hallituksen jäseniä,

 hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yh-
tiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdo-
tuksen mukaisesti,

 tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkas-
taja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja),

 yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa 
olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaos-
ton päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden 
mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kau-
pungin talousarviossa yhtiölle asetettuja sitovia ja muita tavoitteita,

 yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen 
päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy

Helsingin Satama Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Satama -lii-
kelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. 

Yhtiön toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa 
sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toiminto-
ja.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Helsingin Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014 
päätettiin perustaa yhtiölle pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikun-
ta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituk-
sen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöik-
si. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohta-
jaksi ja varapuheenjohtajaksi. 

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yh-
teydessä. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan 
kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa 
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perusteella Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja. Lisäksi ni-
mitystoimikunnan jäseneksi valitaan yksi edustaja kaupunginvaltuuston 
tai kaupunginhallituksen varapuheenjohtajistosta sekä yksi muu henki-
lö.  

Päättyvällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäseninä toimivat kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari, kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupun-
ginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki sekä kaupunginval-
tuutettu Nina Huru.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiöko-
koukselle ehdotukset Helsingin Satama Oy:n hallitukselle maksettaviksi 
palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallituksen puheen-
johtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi. 

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valit-
taviksi henkilöiksi

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 16 §, että Helsingin Satama Oy:n 
osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättä-
mistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitus-
ten palkkioperusteista ja -käytännöistä. 

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helsingin Satama Oy:n hallitukselle 
maksettaviksi palkkioiksi on otettu huomioon yhtiön omistuspohja sekä 
tehdyn työn ja vastuun määrä hallitustyöskentelyssä. Palkkioesitys vas-
taa yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.4.2015 päätettyjä nykyi-
siä hallituspalkkioita. 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helsingin Satama Oy:n hallituksen jä-
senten 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 liike-
toimintaan kuuluvissa asioissa).

Helsingin Satama Oy:n tilintarkastaja
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Tarkastuslautakunta päätti 9.12.2015, § 112, nimetä ehdolle Helsingin 
Satama Oy:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävas-
tuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja). 

Talousarviotavoitteet 2016

Kaupunginvaltuusto päätti 2.12.2015, § 328 kaupungin talousarviosta 
vuodelle 2016. Talousarviossa asetettiin Helsingin Satama Oy:lle seu-
raavat tavoitteet:

 Uuden Länsiterminaalin rakentamisen toteuttaminen suunnitelman 
mukaisesti (sitova tavoite),

 Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 3 % (muu tavoite) .

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhtiökokouskutsu
2 Esityslista
3 Tasekirja 2015
4 Tilintarkastuskertomus
5 Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut


