
   
 

  
 

[KAUPUNKILIIKENNE OY:N] YHTIÖJÄRJESTYS 

 

1 § Toiminimi ja kotipaikka 

Yhtiön toiminimi on [Kaupunkiliikenne] Oy, ruotsiksi [**] Ab.  

Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 

2 § Toimiala 

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia tuottaa kestävän liikkumisen palve-

luja, kuten metro-, raitio- ja lauttaliikenteen sekä kaupunkipyöräilyn palveluja Helsingin seudulla. 

Yhtiö rakennuttaa, hoitaa, ylläpitää, valvoo, vuokraa ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuuria 

ja siihen liittyviä tiloja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja.  

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi 

toimintaansa varten harjoittaa myös rahoitusinstrumenttien kuten arvopapereiden, osakkeiden 

ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. 

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön. 

Yhtiön toiminnan tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Tästä määräyksestä 

huolimatta yhtiö voi jakaa varoja osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla ta-

voilla osakkeenomistajilleen tämän yhtiöjärjestyksen määräykset huomioon ottaen. 

Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti omistajiensa sidosyksikkönä 

ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö toteuttaa sen vastuulla olevia yleisen edun mukaisia julkisia 

palveluja ensisijassa omakustannusperiaatteella muiden viranomaishankintayksiköiden kanssa 

yhteistyössä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

3 § Yhtiön osakkeet  

Yhtiöllä voi olla A-, B-, CP-, CK-, DH-, E- ja F -lajin osakkeita. 

Jokaisella A-, B-, CP-, CK-, DH-, E- ja F -lajin osakkeella on yksi (1) ääni. 

A-, B-, CP-, CK-, DH-, E- ja F -lajin osakkeilla on oikeus saada varojenjakona tai jako-osuutena 

yhtiötä purettaessa yhtiöstä vähintään summa, joka vastaa A-, B-, CP-, CK-, DH-, E- ja F -lajin 

osakkeen merkintähintaa lisättynä kyseiselle osakelajille tehdyillä sijoituksilla yhtiön vapaan 

oman pääoman rahastoon. A-, B-, CP-, CK-, DH-, E- ja F -osakesarjojen osakkeenomistajien 

kesken jaettavat varat jaetaan osakelajin omistusosuuksien suhteessa. 

Mikäli yhtiökokous päättää jakaa varoja, jotka kohdistuvat tiettyyn osakelajiin, muiden osakela-

jien osakkeilla ei ole oikeutta sanottuun varojenjakoon. 

A-, B-, CP-, CK-, DH-, E- ja F -lajin osakkeilla ei ole oikeutta vaatia osakeyhtiölain mukaista 

vähemmistöosinkoa.  

4 § Hallitus 

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 

vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. 

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen. 

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. 

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta ja se päättyy vaalia tai valintaa seuraavan 

toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

 



   
 

  
 

5 § Toimitusjohtaja 

 Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 

Toimitusjohtajan tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa 

hallintoa. 

6 § Edustaminen 

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai hallituksen siihen oikeut-

tamat henkilöt kaksi yhdessä. 

7 § Tilintarkastajat 

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hy-

väksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. 

Tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa 

seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

8 § Tilikausi 

 Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12. 

9 § Kokouskutsu 

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakas-

luetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa 

ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen ko-

kousta. 

10 § Varsinainen yhtiökokous 

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun 

loppuun mennessä. 

Kokouksessa on: 

esitettävä 

1. tilinpäätös ja toimintakertomus; 

2. tilintarkastuskertomus; 

päätettävä 

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 

6. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista; 

7. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä; 

valittava 

8. tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet ja 

9. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 

11 § Muut yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

Yhtiökokouksessa on käsiteltävä yhtiön kannalta merkittävän liiketoiminnan tai sen osan luo-

vuttaminen taikka hankkiminen sekä yhtiön kannalta merkittävät ja laajakantoiset investoinnit. 

12 § Konserniohjaus 

Yhtiö noudattaa toiminnassaan Helsingin kaupungin kulloinkin voimassa olevaa konserniohjetta 

sekä Helsingin kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta. 



   
 

  
 

Yhtiö pyrkii ottamaan toiminnassaan huomioon osakkeenomistajiensa kaupunkistrategioissa 

yhtiötä ja sen toimintaa koskevat osat sekä yhtiölle talousarvioissa mahdollisesti asetetut tavoit-

teet, osakkeenomistajien yksittäistapauksessa määrittelemän kaupunkikonsernin kokonaise-

dun sekä yleisen edun. Yhtiö pyrkii ottamaan toiminnassaan huomioon myös Helsingin seudun 

liikenne -kuntayhtymän (HSL) järjestämälle liikenteelle asetetut tavoitteet. 

13 § Tietojensaantioikeus 

Helsingin kaupungin pormestarilla, apulaispormestarilla ja kansliapäälliköllä sekä Vantaan kau-

pungin kaupunginjohtajalla sekä henkilöstö- ja konsernijohtajalla on oikeus saada kaikki tarvit-

semansa yhtiötä ja sen toimintaa koskevat tiedot. Tietojensaantioikeutta laajennetaan mahdol-

listen muiden osakkeenomistajien viranhaltijoille tarpeen mukaan. 

14 § Suostumuslauseke 

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen. 

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kauppare-

kisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hake-

muksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle rat-

kaisusta. 

Tämä suostumuslauseke on ensisijainen suhteessa lunastuslausekkeeseen. 

15 § Lunastuslauseke 

Jos osake siirtyy muulta omistajalta kuin yhtiöltä uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä 

ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle. Helsingin kaupungilla on tällöin ensisijainen, muilla 

osakkeenomistajilla toissijainen ja yhtiöllä viimesijainen oikeus lunastaa osake seuraavilla eh-

doilla: 

1. Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja. 

 

2. Saman saannon kohteena olevat osakkeet on kaikki lunastettava. 

 

3. Lunastushinta on osakkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan sopima hinta. Vastikkeetto-

massa saannossa lunastushinta on osakkeiden alkuperäinen merkintähinta.  

 

4. Hallituksen on ilmoitettava Helsingin kaupungille ja muulle osakkeenomistajalle osakkeen 

siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hal-

litukselle. Ilmoituksessa on kerrottava: 

— Helsingin kaupungin ensisijaisesta lunastusoikeudesta, 

— päivämäärästä, johon mennessä Helsingin kaupungin on viimeistään tehtävä lunas-

tusvaatimus, 

— päivämäärästä, johon mennessä muun osakkeenomistajan on viimeistään tehtävä 

lunastusvaatimus, jos Helsingin kaupunki ei käytä lunastusoikeuttaan, 

— tuleeko yhtiö mahdollisesti käyttämään viimesijaista lunastusoikeuttaan, sekä 

— lunastushinnan määrä. 

Ilmoitus sekä tieto muille osakkeenomistajille on toimitettava samalla tavalla kuin yhtiöko-

kouskutsu toimitetaan. 

5. Käyttäessään lunastusoikeuttaan Helsingin kaupungin on yhden (1) kuukauden kuluessa 

ja muun osakkeenomistajan kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymi-

sestä on ilmoitettu hallitukselle, esitettävä kirjallinen lunastusvaatimus. 

 



   
 

  
 

6. Yhtiön on kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu halli-

tukselle, ilmoitettava osakkeen saajalle, käyttääkö yhtiö lunastusoikeuttaan niihin osakkei-

siin, joita Helsingin kaupunki tai muut osakkeenomistajat eivät ole lunastaneet. 

 

7. Jos Helsingin kaupunki ei käytä ensisijaista lunastusoikeuttaan ja useat muut osakkeen-

omistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastuk-

seen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos jako ei mene 

tasan, jäljelle jääneet osakkeet jaetaan arvalla. 

 

8. Lunastushinta on maksettava yhtiölle kuukauden kuluessa viimeisestä mahdollisesta lu-

nastusvaatimuksen esittämispäivästä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lu-

nastushinnan vahvistamispäivästä. 

 

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on aina merkittävä osakeluettelon sekä mahdollisiin osa-

kekirjoihin, väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun. 

 


