
HELSINGIN KAUPUNKILIIKENNEPALVELUT OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 
 
 
1 § Toiminimi ja kotipaikka 

  
Yhtiön toiminimi on Helsingin kaupunkiliikennepalvelut Oy ja ruotsiksi 
Helsingfors stadstrafiktjänster Ab sekä englanniksi Helsinki City Transport 
Services Ltd. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.  
 

2 § Toimiala 
Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia tarjota 
joukkoliikenteeseen ja muuhun kestävään kaupunkiliikenteeseen liittyviä 
ja sitä tukevia palveluita sekä konsultointia.  
 
Palvelut voivat sisältää asiantuntijaosaamista liittyen mm. raitio- ja 
metroliikenteen operointiin, joukkoliikenneinfraan ja varikoihin, kaluston 
hankintaan ja huoltoon, operointihenkilöstön koulutukseen ja 
turvallisuusjohtamiseen. Lisäksi palvelut voivat sisältää osaamista liittyen 
joukkoliikenteen hankintojen toteuttamiseen, kaupunkipyöräilyyn, 
kestävään liikkumiseen ja muihin joukkoliikenteen erityispalveluihin. Yhtiö 
voi myös toimia erilaisissa joukkoliikenteen järjestämisen 
toimintamalleissa ja tuottaa niissä osia operatiivista tehtävistä, kuten 
esimerkiksi kuljettajakoulutus ja liikenteenohjaus. 
 
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.   

 
3 § 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.  
 
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi 
päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä.  
 

4 § Toimitusjohtaja 
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.  
 
Toimitusjohtajan tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti 
hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.   
 

5 § Edustaminen 
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai 
hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä. 
 
 
 



6 § Tilintarkastajat 
Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos 
tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, 
varatilintarkastajaa ei valita. 
 
Tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy 
vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä.  
 

7 § Tilikausi 
Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12. 
 

8 § Kokouskutsu 
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle 
kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai 
sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja 
ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen 
kokousta. 
 

9 § Varsinainen yhtiökokous 
 

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä 
päivänä toukokuun loppuun mennessä. 
 
Kokouksessa on: 
 
esitettävä 
1 tilinpäätös ja toimintakertomus; 
2 tilintarkastuskertomus; 
 
päätettävä 
3 tilinpäätöksen vahvistamisesta; 
4 taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 
5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 
6 hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista; 
7 tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä; 
 
valittava 
8 tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet; 
9 tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 
 

10 § Muut yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 
 

Yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset 
sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on 
käsiteltävä yhtiökokouksessa.  
 

11 § Konserniohjaus 
Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Helsingin 
kaupungin konserniohjetta sekä Helsingin kaupungin yhtiölle antamaa 
konserniohjausta.  
 
Lisäksi yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon Helsingin kaupunkistrategian 
yhtiötä ja sen toimintaa koskevat osat, kaupungin talousarviossa yhtiölle 



mahdollisesti asetetut sitovat ja muut tavoitteet sekä kaupungin 
yksittäistapauksessa määrittelemän kaupunkikonsernin kokonaisedun.  
 

12 § Tietojensaantioikeus 
Helsingin kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada yhtiöltä tietoja 
ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he toimessaan pitävät tarpeellisina. 
Tietojensaantioikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja ja asiakirjoja, 
jotka viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan salassa pidettäviä. 
 
Edellä mainitun lisäksi Helsingin kaupungin pormestarilla, 
apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä on oikeus saada kaikki 
tarvitsemansa yhtiötä ja sen toimintaa koskevat tiedot riippumatta siitä 
olisivatko ne viranomaisen asiakirjoina lain mukaan salassa pidettäviä. 


