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§ 50
Postipuiston Pysäköinti Oy:n hallituksen jäsenten valintaa koskeva 
osakkeenomistajan päätös

HEL 2020-005518 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Pos-
tipuiston Pysäköinti Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön 
hallituksen jäseneksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä ole-
vaksi toimikaudeksi hallituksesta eronneen Jouni Mettiäisen tilalle tiimi-
päällikkö Suvi Lepistö konsernijaoston päätöksestä alkaen ja Anne Pie-
tilän tilalle yksikön päällikkö Rami Nurminen 1.7.2020 alkaen.

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

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Postipuiston Pysäköinti Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Postipuiston Pysäköinti Oy

Yhtiön toimialana on toteuttaa, omistaa, vuokrata, luovuttaa, hallita, yl-
läpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila) 
uudella asuntoalueella (Postipuiston pohjoisosa) asuntotontteja palve-
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levia ja niiden ulkopuolisia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden auto-
paikkoja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia pal-
veluja osakkeenomistajilleen. Toiminnassaan osakkaisiinsa nähden yh-
tiö noudattaa omakustannusperiaatetta.

Yhtiön toiminta jakaantuu kahteen sopimusalueeseen. Sopimusalue 
1:n tonttien autopaikoitus toteutetaan kortteliin 17124 rakennettavalla 
pysäköintilaitoksella, ja sopimus-alue 2:n tonttien autopaikoitus toteute-
taan kortteliin 17129 rakennettavalla pysäköintilaitoksella.

Yhtiö voi tuottaa palveluja ja vuokrata tilojaan myös ulkopuolisille, mikä-
li siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkeenomistajille. 

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, 
kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamien-
sa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita.

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

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen 
osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan 
tukemiseen ja kehittämiseen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 100 %.

Hallitus

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

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta sitten, että toimi-
kausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiöko-
kouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksen jäsen Jouni Mettiäinen on ilmoittanut eroavansa 
27.2.2020 alkaen ja hallituksen jäsen Anne Pietilä 1.7.2020 alkaen yh-
tiön hallituksen jäsenyydestä. Yhtiön hallitukseen on nimettävä uudet 
jäsenet heidän tilalleen.

Lopuksi
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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 kuu-luvan 
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.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Tiedoksi

Kaupunginkanslia


