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§ 23
Palmia Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2022

HEL 2022-002256 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokouse-
dustajaa toimimaan Palmia Oy:n vuoden 2022 varsinaisessa yhtiöko-
kouksessa siten, että

 osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin 
kaupungin pormestari Juhana Vartiainen ja kansliapäällikkö Sami 
Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi kaupunginhallituksen 
jäsen Elisa Gebhard, kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen 
Titta Hiltunen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheen-
johtaja Tuomas Rantanen,

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

 hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen 
määrä hallituksen jäseniä,

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

 tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintar-
kastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintar-
kastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mu-
kaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,

 yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen 
päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset 2022

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palmia-konserni

Palmia Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia harjoit-
taa ruoka-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. 

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. 

Palmia-konserniin kuuluu tytäryhtiö Palmia Palvelut Oy.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Palmia Oy:llä on pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka 
tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsen-
ten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä 
heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuk-
sen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. 

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yh-
teydessä. Nimitystoimikunnan voimassaolevan työjärjestyksen mukaan 
toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan 
asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kanslia-
päällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa 
kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston pu-
heenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Päättyvällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäseninä ovat toimineet 
pormestari Juhana Vartiainen ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna ase-
mansa perusteella sekä lisäksi kaupunginhallituksen jäsen Elisa Geb-
hard, kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Titta Hiltunen sekä 
kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja Tuomas Ran-
tanen.

Nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan konsernijaoston päätöksen 
30.8.2021, § 92 mukaisesti kaupunginhallituksen päättämän palkkio-
ryhmän C mukaiset kokouspalkkiot. Palmian nimitystoimikunnan ko-
kouspalkkiot vastaavat Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n nimitys-
toimikuntien jäsenille maksettavia kokouspalkkioita.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
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Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiöko-
koukselle ehdotukset Palmia Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi, 
hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valitta-
viksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi. 

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

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

Palmia Oy kuuluu kaupunginhallituksen 12.4.2021 päättämän tytäryh-
teisökohtaisen omistajastrategian mukaan palkkioryhmään A, jossa 
palkkiot määräytyvät erillisten päätösten perusteella. 

Palmia Oy:n nimitystoimikunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä on 
tehokas, yhtiön toiminnan edellyttämän asiantuntemuksen omaava hal-
litus, jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus. Kil-
pailukykyinen, tehdystä työstä sekä tehtävään liittyvästä vastuusta 
maksettava hallituksen palkkio on yksi tekijä tämän tavoitteen saavut-
tamisessa. 

Hallituksen palkkioita koskeva esitys sisältään keskimäärin 6–7 prosen-
tin korotuksen, joka vastaa kaupunginvaltuuston 23.6.2021 päättämiä 
korotuksia luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisiin palkkioihin. 
Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palk-
kioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Palmia Oy:n omistus-
pohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Li-
säksi palkkioehdotus on tasapainossa Helen Oy:n ja Helsingin Satama 
Oy:n nimitystoimikuntien palkkioehdotuksen kanssa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Palmia Oy:n hallituksen jäsenten lu-
kumääräksi päätetään kuusi jäsentä. Lukumäärä vastaa yhtiön hallituk-
sen jäsenten nykyistä määrää. 

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Palmia Oy:n hallituksen puheenjoh-
tajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon toimikun-
nan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä asiantun-
temus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan 
kuuluvissa asioissa). 

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Palmia Oy:n hallituk-
seen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilan-
netta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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