HELSINGIN KAUPUNKITILAT OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Helsingin kaupunkitilat Oy, ruotsiksi Helsingfors stadslokaler Ab,
englanniksi Helsinki City Premises Ltd.
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia kehittää hallinnassaan
olevien Helsingin kaupungin omistamien kiinteistöjen ja maa-alueiden toimintaa
kaupungin tavoitteiden mukaisesti ja tässä tarkoituksessa harjoittaa vuokraustoimintaa
erityisesti pk-yrityksille, edistää kaupunki- ja ruokakulttuurin kehittymistä ja kestävää
kaupunkikehitystä Helsingissä sekä luoda kaupungin kansainvälisen tunnettuuden ja
vetovoiman kasvua.
Yhtiö elävöittää toiminnallaan Helsingin kaupunkikuvaa ja edistää sille vuokratun
kaupungin kulttuurihistoriallisesti tärkeän tilaomaisuuden aktiivista hyödyntämistä
kaupunkilaisten, vierailijoiden ja yritysten toimesta.
Lisäksi yhtiön toimialana on kaupungin yhtiölle
toteuttamiseksi
tarvittavien
kehittämispalvelujen
elinkeinotoiminnan yleinen kehittäminen alueella.

määrittelemien tavoitteiden
tuottaminen
sekä
muu

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.
Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, rakennusten ja muiden tilojen ja
alueiden sekä 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 tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan
mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen
kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.
Yhtiö toteuttaa toiminnassaan yleisen edun mukaisia tarpeita ja toimii omistajiensa
sidosyksikkönä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016) tarkoittamalla tavalla.
3 § Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus,
johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) 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.

4 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
Toimitusjohtajan tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön
juoksevaa hallintoa.
5 § Edustaminen
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai hallituksen
siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.
6 § Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi
valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.
Tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai
valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
7 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12.
8 § Kokouskutsu
Kutsu
varsinaiseen
yhtiökokoukseen
on
osakkeenomistajalle
kirjallisesti
osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään
neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme
(3) viikkoa ennen kokousta.
9 § 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 jäsenet ja
9. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
10 § Muut yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa on käsiteltävä yhtiön kannalta merkittävän liiketoiminnan tai sen
osan luovuttaminen taikka hankkiminen sekä yhtiön kannalta merkittävät ja
laajakantoiset investoinnit.

11 § Konserniohjaus
Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Helsingin kaupungin
konserniohjetta sekä Helsingin kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.
Lisäksi yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon Helsingin kaupunkistrategian yhtiötä ja
sen toimintaa koskevat osat, kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetetut
sitovat ja muut tavoitteet sekä kaupungin yksittäistapauksessa määrittelemän
kaupunkikonsernin kokonaisedun.
12 § Tietojensaantioikeus
Helsingin kaupungin pormestarilla, apulaispormestarilla ja kansliapäälliköllä on oikeus
saada kaikki tarvitsemansa yhtiötä ja sen toimintaa koskevat tiedot.
Helsingin kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada yhtiöltä tietoja ja
nähtäväkseen asiakirjoja, joita he toiminnassaan pitävät tarpeellisina.
Tietojensaantioikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja ja asiakirjoja, jotka
viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan salassa pidettäviä.
13 § Varojenjako
Koska yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa
osinkoa. Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa
alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa
ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen tai sitä
vastaavaan käyttöön tai jaetaan osakkaille osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.

