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ITÄRATA OY  

YHTIÖJÄRJESTYS  

1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA  

Yhtiön toiminimi on [Itärata] Oy ja sen kotipaikka on [Helsinki]. Yhtiön rinnakkaistoimi-
nimiä ovat ruotsiksi [Östbanan] Ab ja englanniksi [East Railway] Ltd. 

2 § YHTIÖN TOIMIALA  

Yhtiön toimialana on [Lentorata–Porvoo–Kouvola] nopeaan junayhteyteen liittyvä raide-
liikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö voi tämän lisäksi 
tehdä tai teettää selvityksiä hankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi sekä hankkeeseen 
liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten tunnistamiseksi. 

Yhtiö voi harjoittaa myös muuta tässä kohdassa mainittuun toimintaan liittyvää toimintaa. 

3 § YHTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS  

Yhtiön toiminnan erityisenä tarkoituksena on kehittää ja tuottaa yhteiskunnan, viran-
omaisten ja osakkaidensa tarpeisiin raideliikenneinfrastruktuurin suunnitelmia ja tähän 
liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten arvioita. Yhtiön toiminnan pääasialli-
nen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. 

Tämän pykälän määräyksillä ei ole tarkoitus poiketa yhtiön jakokelpoisten varojen jaka-
mismahdollisuudesta vain osakkeenomistajille. 

4 § HALLITUS  

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yksitoista (11) varsinaista jä-
sentä.  

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.  

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yh-
tiökokouksen päättyessä. 

5 § TOIMITUSJOHTAJA  

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 

6 § YHTIÖN EDUSTAMINEN  

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja molemmat yksin ja sekä 
hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. 

Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen 
siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäse-
nen tai toimitusjohtajan kanssa. 

7 § TILINTARKASTAJA  

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Edellä sanotusta 
riippumatta, yhtiökokous voi valita yhtiön ensimmäisen tilintarkastajan vasta yhtiön pe-
rustamisen jälkeen. 

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. 
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8 § TILIKAUSI  

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 

9 § YHTIÖKOKOUSKUTSU  

Kutsu yhtiön yhtiökokoukseen on toimitettava kullekin osakkeenomistajalle aikaisintaan 
kahdeksan (8) viikkoa ja viimeistään viisi (5) viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokous-
kutsu on toimitettava kirjallisesti joko osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan posti-
osoitteeseen tai vaihtoehtoisesti osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköposti-
osoitteeseen.  

 10 §  VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana 
kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous järjestetään Hel-
singissä. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:  

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;  

2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;  

3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;  

4) hallituksen jäsenten lukumäärästä, palkkioista ja valinnasta; 

5) hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta; ja  

6) tarvittaessa tilintarkastajan palkkioista ja valinnasta.  

11 § LUNASTUSLAUSEKE  

Jos yhtiön osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, siirronsaajan on viipy-
mättä ilmoitettava siitä yhtiön hallitukselle. Yhtiöllä on tällöin ensisijainen ja yhtiön osak-
keenomistajilla toissijainen oikeus lunastaa kaikki siirron kohteena olevat osakkeet seu-
raavilla ehdoilla:  

1) Yhtiöllä on ensisijainen oikeus lunastaa siirron kohteena olevista osakkeista parhaaksi 
katsomansa määrä. Mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan kokonaisuudessaan ja 
useampi kuin yksi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, jäljellä olevat 
osakkeet on jaettava lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien kesken heidän 
aiempien osakeomistustensa mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene 
tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien osakkeenomistajien kesken ar-
valla. Mikäli joku osakkeenomistajista ei käytä lunastusoikeuttaan täysimääräisesti, 
niin Suomen valtiolla on viimesijainen oikeus lunastaa muutoin lunastamatta jääneet 
osakkeet.  

2) Lunastushinta on joko 50 % osakkeen substanssiarvosta tai tätä alempi hinta, josta 
siirtäjä ja siirronsaaja ovat sopineet.  

3) Hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä osakkeenomistajille kahden (2) vii-
kon kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut osakkeen siirtymistä koskevan ilmoituk-
sen. Ilmoitus tulee toimittaa siten kuin yhtiökokouskutsukin. Ilmoituksen tulee sisäl-
tää lunastushinta ja päivämäärä, jona lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.  
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4) Hallituksen tulee esittää yhtiön mahdollinen lunastusvaatimus kirjallisesti [osakkeen-
omistajille] yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoi-
tettu yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajan tulee esittää mahdollinen lunastusvaati-
muksensa kirjallisesti yhtiölle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siir-
tymisestä on ilmoitettu yhtiön hallitukselle. Yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä 
päättää yhtiökokous.  

5) Lunastushinta on maksettava siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle taholle, tai 
vaihtoehtoisesti lunastushinta on talletettava yhtiön kotipaikan aluehallintovirastolle, 
yhden (1) kuukauden kuluessa lunastushinnan vahvistamisesta.  

6) Lunastushinnan määrää koskevat riitaisuudet ratkaisee riippumattoman asiantuntija, 
jonka tulee olla ensisijaisesti tilintarkastusyhteisö.  

Tämä määräys on merkittävä yhtiön osakasluetteloon sekä osakeantilippuihin.  

12 § SUOSTUMUSLAUSEKE  

Yhtiön osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön suostumuksen. Suostumuksen 
antamisesta päättää yhtiön hallitus.  

Tämä määräys on merkittävä yhtiön osakasluetteloon sekä osakeantilippuihin. 

13 § VÄLITYSLAUSEKE  

Osakeyhtiölain tai tämän yhtiöjärjestyksen soveltamiseen perustuvat toisaalta yhtiön ja 
toisaalta yhtiön hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai 
osakkeenomistajan väliset riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä siten kuin osake-
yhtiölaissa ja välimiesmenettelystä annetussa laissa on säädetty, pois lukien lunastushin-
nan määräytymistä koskevat erimielisyydet, jotka ratkaistaan siten kuin kohdassa 11 (Lu-
nastuslauseke) on erikseen määrätty.  


