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§ 74
Palmia Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomista-
jan päätös

HEL 2019-007749 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Pal-
mia Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäse-
neksi valitaan hallituksesta eronneen Valtteri Aaltosen (SDP) tilalle 
konsernijaoston päätöksestä alkaen Pentti Arajärvi (SDP) yhtiöjärjes-
tyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi konsernijaosto kehotti yhtiön hallitusta seuraavassa kokoukses-
saan menettelemään siten, että Pentti Arajärvi valitaan hallituksen va-
rapuheenjohtajaksi.  

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalve-
luita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osak-
keenomistajan päätöksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palmia Oy Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-

töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palmia Oy

Palmia Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia harjoit-
taa ruoka-, kiinteistö-, siivous-, rakentamis-, logistiikka- ja turvapalvelu-
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toimintaa. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista koulutusta ja 
neuvontaa sekä kaikkea kokouspalveluiden myyntiä, tilanvuokrausta, 
toimitilapalveluita, IT-palveluiden myyntiä ja konsultointia. 

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä 
yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, 
osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta 
ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen pe-
riaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ym-
päristöä säästävään energiankäyttöön liiketaloudellisesti kannattavalla 
tavalla. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallitus

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

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. 

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Palmia Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Valtteri Aaltonen (SDP) on 
25.6.2019 ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksen jäsenyydestä. Yh-
tiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä uusi jäsen hänen tilal-
leen. Samalla kehotetaan hallitusta seuraavassa kokouksessaan me-
nettelemään siten, että nyt valittava hallituksen jäsen valitaan hallituk-
sen varapuheenjohtajaksi.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat 
voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle 
kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja al-
lekirjoitettava. 

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen 
konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan 
päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta 
pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaat-
teellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien 
ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieli-
miin.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2019 3 (3)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asia/5
26.08.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palmia Oy Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-

töönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (Oike, Taso)


