
 
 

 
YHTIÖJÄRJESTYS 
 
 
1 § Toiminimi ja kotipaikka 
 

Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi, ruot-
siksi Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors ja kotipaikka Helsin-
ki. 

 
2 § Toimiala  

Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita Helsin-
gin kaupungin [xx] kaupunginosan korttelissa [xx] tonttia nro [xx] sekä 
omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.  
 

3 § Huoneistoselitelmä 
 

Osakkeet tuottavat oikeuden hallita huoneistoja ja tiloja yhtiön kiinteis-
töllä seuraavasti: 
 
 Osakkeet n:o 1 – 27.500 (27.500 kpl) 

- Kiinteistöllä sijaitsevat toimistotilat yhteensä 27.500 m2 

Yhtiön välittömään hallintaan jäävät kiinteistön kaikki muut tilat. 

4 § Vastikkeet 

Yhtiökokous määrää osakkeenomistajan hallitsemastaan huoneistosta 
ja tilasta yhtiölle suoritettavan yhtiövastikkeen suuruuden huoneistojen 
ja tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden lukumäärien suhteessa. 

Vastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus. Yhtiökokous 
voi valtuuttaa hallituksen tarvittaessa perimään enintään kahden kuu-
kauden ylimääräisen vastikkeen tai jättää perimättä vastikkeen enintään 
kahden kuukauden ajalta. 

 
5 § Arvonlisävero 
  

Osakkeenomistaja, jonka hallitseman tilan tai sen osan osalta yhtiö on 
hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi, on velvollinen maksamaan jo-
kaista muutoin maksamaansa vastiketta vastaavaa arvonlisäverovasti-
ketta. Mitä tässä on sanottu tilasta, koskee myös tilan osaa. 

 
Maksuvelvollisuus koskee myös kerran verovelvolliseksi haetun tilan 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloistakin omistajaa, vaikka vero-
velvollisuus kyseisen tilan osalta olisi jo päättynyt, jos tässä pykälässä 
jäljempänä kuvatulla tavalla joudutaan tilan osalta tarkistamaan jo teh-
tyjä vähennyksiä tai jos jälkilaskelma osoittaa alijäämää kyseisen tilan 
arvonlisäverovastikkeissa. 

 
Hakeutuminen edellyttää kunkin tilan osalta sen hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden omistajan nimenomaisen, kirjallisen suostumuksen. Osak-



 
 

keenomistaja sitoutuu käyttämään tilaa arvonlisäverolaissa tarkoitetulla 
tavalla täysin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Osakkeenomistaja 
on velvollinen ilmoittamaan välittömästi yhtiölle, jos käyttö ei jostain 
syystä ole enää täysin vähennykseen oikeuttavaa. 

 
Yhtiökokous määrää kuhunkin vastikkeeseen liittyvän arvonlisävero-
vastikkeen suuruuden käyttäen perusteena verovelvolliseksi haettujen 
tilojen yhtiöjärjestyksen mukaisia vastikeperusteita seuraavasti: 

 
1. Arvonlisäverovastikkeella katetaan yhtiölle arvonlisäverovelvollisek-

si hakeutumisesta aiheutuneet kustannukset, kuten tilitettävä vero 
ja sen laskentakustannukset. 

 
2. Yhtiössä peritään kutakin vastiketta vastaava oma arvonlisävero-

vastike. Arvonlisäverovastiketta määrättäessä otetaan huomioon 
vähennyksenä yhtiön arvioidusta arvonlisäverollisista ostoista verol-
liseksi haettujen tilojen vastikeperusteiden mukainen osuus, jonka 
yhtiö hakeutumisen jälkeen voi vähentää omassa arvonlisäverotili-
tyksessään. 

 

Jos osakkaan osuus investoinnista peritään lainaosuutena tai rahoi-
tusosuutena, ei investoinnin osalta vähennettävää veroa kuitenkaan 
oteta huomioon vastikkeita määrättäessä. Vähennysoikeus otetaan 
tässä tilanteessa huomioon määrättäessä kunkin verolliseksi haet-
tua tilaa hallitsevan osakkaan lainaosuutta tai rahastosuoritusosuut-
ta. 

 
Verolliseksi haettua tilaa hallitseva osakas on velvollinen maksa-
maan vain niitä arvonlisäverovastikkeita, jotka liittyvät hänen muu-
toin maksamiinsa vastikkeisiin, ellei kysymyksessä ole jäljempänä 
mainittu alijäämä tai tarkistettava vero. 

 
3. Arvioon perustuva laskema tarkistetaan vuosittain jälkilaskennalla ja 

yli- tai alijäämä otetaan huomioon seuraavan vuoden arvonlisävero-
vastikkeita määrättäessä. 

 
Yllä mainittujen arvonlisäverovastikkeiden lisäksi on verolliseksi haetun 
tilan hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloinenkin omistaja velvolli-
nen maksamaan ylimääräistä arvonlisäverovastiketta, jolla katetaan 
jälkilaskelman perusteella ilmenevä mahdollinen laskennallinen alijää-
mä edellisiltä tilikausilta. Mikäli tilan osalta arvonlisäverovelvollisuus 
lakkaa, on tilan hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloinenkin omista-
ja velvollinen suorittamaan mahdollisen laskennallisen alijäämän myö-
hemmin tehtävän jälkilaskelman perusteella. 

 
Jos yhtiö joutuu tarkistamaan jo tekemiään vähennyksiä, on tarkistuk-
sen aiheuttaneen tilan hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloisellakin 
omistajalla velvollisuus maksaa edellä mainitun kaltaista ylimääräistä 
arvonlisäverovastiketta, jolla katetaan tarkistamisesta aiheutuva arvon-
lisäverokustannus ja muut tarkistamisesta mahdollisesti aiheutuneet 
kulut. Tämä velvollisuus on myös sellaisella tilan hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden kulloisellakin omistajalla, jonka hallitseman tilan osalta ve-



 
 

rovelvollisuus on jo lakannut. Mikäli tarkistamisen johdosta yhtiö saa li-
sää vähennyksiä, nämä vähennykset huomioidaan sen osakkeenomis-
tajan, jonka tilasta tarkistaminen aiheutuu, lainaosuuden lyhennyksenä 
tai pääomapalautuksena, tai ellei tämä ole mahdollista, se on otettava 
huomioon ylijäämävastikkeita määrättäessä.  

 
Arvonlisäverovastikkeiden maksuajan ja maksutavan määrää yhtiön halli-
tus. 

 
6 § Hallitus 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huo-
lehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) varsinaista jäsentä 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.  

 
7 § Toimitusjohtaja 
 

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.  
 
Toimitusjohtajan tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti 
hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.  

  
8 § Edustaminen 

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

 
9 § Tilintarkastajat 
 

 Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilin-
tarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkasta-
jaa ei valita. 

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

 
10 § Tilikausi 

 
 Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12. 

 
11 § Kokouskutsu 

 



 
 

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajal-
le kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähkö-
postiositteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimää-
räiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (3) viikkoa ennen kokousta. 

 
12 § Varsinainen yhtiökokous 

 
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämä-
nä päivänä toukokuun loppuun mennessä. 

 
Kokouksessa on: 

 
  esitettävä 

 1. tilinpäätös ja toimintakertomus; 
 2. tilintarkastuskertomus; 

 
 päätettävä 
 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 
 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 
 5. talousarvion vahvistamisesta ja vastikkeiden suuruudesta; 
 6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 
 7. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista; 
 8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä; 

 
 valittava 

9. tarvittaessa hallituksen jäsenet ja varajäsenet ja 
10. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 

 
 
13 § Muut yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

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

14 § Omistajaohjaus 
Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Helsingin 
kaupungin konserniohjetta sekä Helsingin kaupungin yhtiölle antamaa 
konserniohjausta.  
 
Lisäksi yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon Helsingin kaupunkistrategi-
an yhtiötä ja sen toimintaa koskevat osat, kaupungin talousarviossa yh-
tiölle mahdollisesti asetetut sitovat ja muut tavoitteet sekä kaupungin 
yksittäistapauksessa määrittelemän kaupunkikonsernin kokonaisedun.  
 

15 § Tietojensaantioikeus 
 
Helsingin kaupungin luottamushenkilöillä ja konserniohjeessa määritel-
lyllä konsernijohdolla on oikeus saada yhtiöltä tietoja ja nähtäväkseen 
asiakirjoja, joita he toimessaan pitävät tarpeellisina.  
 



 
 

Luottamushenkilöiden tietojensaantioikeus ei koske sellaisia tietoja ja 
asiakirjoja, jotka viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan salassa 
pidettäviä.  

 
16 § Sovellettava laki 
 

Siltä osin kuin edellä yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty, yhtiöön 
sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä. Sen lisäksi sovelletaan asunto-
osakeyhtiölain (1599/2009) 1 luvun 4 §:ää, 3 luvun 1 ja 2 §:iä, koko 4 
lukua, 5 luvun 1-4 §:iä, koko 8 lukua sekä 10 luvun 5 §:ää.
 

 
 


