
PÖYTÄKIRJA   ASUNTOSALKKU OYJ  
Nro 2/2022  VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 
  14.12.2022 

Asuntosalkku Oyj:n varsinainen yhtiökokous 

Aika 14.12.2022 klo 9:00 

Paikka Tapahtumatila Eliel, Sanomatalo, osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki, ja 

etänä ajantasaisen videoyhteyden välityksellä. 

Läsnä Kokous pidettiin Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ’’Osakeyhtiölaki’’) 5 luvun 

16 §:n 1 ja 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. 

Lisäksi osakkeenomistajalla oli Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 4 momentin mukaisesti 

mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon tiettyjen 

yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. 

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) 

ilmenevät osakkeenomistajat. 

Läsnä kokouspaikalla olivat lisäksi enemmistö yhtiön hallituksen jäsenistä, yhtiön ylintä 

johtoa, yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Mika Puurunen, yhtiökokouksen 

sihteeri VT Monika Vainio sekä teknistä henkilökuntaa. 

1 § 

KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola avasi kokouksen. 

2 § 

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Puurunen, joka kutsui 

yhtiökokouksen sihteeriksi VT Monika Vainion. 

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat 

menettelytavat. 

3 § 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Joonas Haakana ja Marko 

Berg. 

4 § 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien 

nimitystoimikunnan päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuiIla ja 

yhtiötiedotteena 21.11.2022. 

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja Osakeyhtiölain 

määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen. 

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). 

5 § 

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden 

mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan 

tai valtuutetun asiamiehen edustamana ja/tai ennakkoäänestyksessä annettuihin ääniin 
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perustuen yhteensä 17 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 339 569 osaketta ja 

ääntä (Liite 1). 

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen 

äänestyksen alkaessa. 

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 

3). 

6 § 

TILIKAUDELTA 1.10.2021–30.9.2022 LAADITUN TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN 

JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN 

Toimitusjohtaja Jaakko Sinnemaa esitti katsauksen yhtiön toimintaan tilikaudelta 

1.10.2021–30.9.2022 ja esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja 

tilintarkastuskertomuksen. 

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 

22.11.2022 alkaen. 

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4). 

7 § 

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.10.2021–30.9.2022. 

8 § 

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 30.9.2022 päättyneeltä 

tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 2,10 euroa osakkeelta, eli 

yhteensä 2 071 843 euroa. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään vapaaseen 

omaan pääomaan. 

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan kuudessa 

yhtä suuressa erässä seuraavasti: 

- Osingon ensimmäinen erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan 
osakkeenomistajalle, joka osinkoerän täsmäytyspäivänä 16.12.2022 on 
merkittynä Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän maksupäiväksi 23.12.2022. 

- Osingon toinen erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka 

osinkoerän täsmäytyspäivänä 14.2.2023 on merkittynä Euroclear Finlandin 

ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän 

maksupäiväksi 21.2.2023. 

- Osingon kolmas erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, 

joka osinkoerän täsmäytyspäivänä 11.4.2023 on merkittynä Euroclear Finlandin 

ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän 

maksupäiväksi 18.4.2023. 

- Osingon neljäs erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka 

osinkoerän täsmäytyspäivänä 13.6.2023 on merkittynä Euroclear Finlandin 

ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän 

maksupäiväksi 20.6.2023. 

- Osingon viides erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka 

osinkoerän täsmäytyspäivänä 15.8.2023 on merkittynä Euroclear Finlandin 
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ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän 

maksupäiväksi 22.8.2023. 

- Osingon kuudes erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, 

joka osinkoerän täsmäytyspäivänä 17.10.2023 on merkittynä Euroclear 

Finlandin ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän 

maksupäiväksi 24.10.2023. 

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 

tekemään teknisiä muutoksia osingonmaksuaikatauluun, mikäli Suomen arvo-

osuusjärjestelmän säännöt, soveltuva lainsäädäntö tai muut yhtiöstä riippumattomat 

olosuhteet tätä edellyttävät. Hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään 

osinkona jaettavan määrän muuttamisesta, mikäli varojen jakaminen olisi vastoin 

Osakeyhtiölain 13 luvun 2 §:n tarkoittamaa maksukykyisyystestiä. 

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2). 

Yhtiökokous päätti, että 30.9.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen 

perusteella jaetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

9 § 

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE 

TILIKAUDELTA 1.10.2021–30.9.2022 

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.10.2021–30.9.2022 aikana 

hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille. 

10 § 

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN 

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, 

että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kiinteät vuosipalkkiot säilyvät ennallaan, ja 

olisivat siten seuraavat:  

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 euroa (ei muutosta) 

- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 20 000 euroa (ei muutosta) 

- hallituksen jäsenen vuosipalkkio 20 000 euroa (ei muutosta) 

Vuosipalkkion lisäksi maksettavia erillisiä kokouspalkkiota ei esitetty.  

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiakohtien 10–12 mukaiset 

ehdotukset sisältyvät kokouskutsuun (Liite 2). 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota osakkeenomistajien 

nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. 

11 § 

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN 

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, 

että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyisi ennallaan ja olisi siten viisi (5). 

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että 

hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5). 
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12 §  

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN 

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, 

että yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittaisiin uudelleen Timo Metsola, Hille 

Korhonen, Topi Piela, Arto Puolimatka ja Kim Väisänen. 

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 

ehdotuksen mukaisesti. 

13 § 

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN 

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio 

maksettaisiin yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. 

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2). 

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

14 § 

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN 

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy 

valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi 

valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena 

tilintarkastajana toimisi KHT Turo Koila. 

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2). 

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.  

15 § 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN 

HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIKSI OTTAMISESTA 

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan 

päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 

seuraavasti. 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 98 659 osaketta, 

mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan 

valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä 

muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa 

voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten 

kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön 

pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden 

liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi 

yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 31.3.2024 asti. 
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Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2). 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden 

hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

16 § 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN 

OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan 

päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin 

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 
150 000 osaketta, mikä vastaa noin 15 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 
 
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 

antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 

antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu 

anti). 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 31.3.2024 asti. 
 
Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2). 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 

luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

17 § 

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 
 

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä 

muutetaan lisäämällä sinne uusi kohta nro 11, joka kuuluu kokonaisuudessaan 

seuraavasti: 

”11. YHTIÖKOKOUKSEN PAIKKA JA JÄRJESTÄMINEN ETÄKOKOUKSENA 
 
Yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen valinnan mukaan joko Helsingissä, Espoossa 
tai Vantaalla. 
 
Yhtiökokous voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa etäkokouksena siten, että 
kaikki yhtiökokoukseen osallistuvat henkilöt osallistuvat kokoukseen ajantasaisen 
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen välityksellä. Etäkokoukseen osallistuva 
osakkeenomistaja voi käyttää etäkokouksessa kaikkia oikeuksiaan kokouspaikalla 
osallistumista vastaavalla tavalla.” 
 
Merkittiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen kohtaan nro. 10 
tehtäisiin teknisluonteinen muutos siten, että kohdan ensimmäisestä kappaleesta 
poistetaan seuraava lause: ’’Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai 
Vantaalla.’’ 
 
Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 
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18 § 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyksi, eikä muita asioita ole 
esitetty käsiteltäväksi, ja että pöytäkirja on viimeistään 28.12.2022 osakkeenomistajien 
nähtävillä yhtiön internetsivuilla. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:54. 
 
 

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla] 
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Yhtiökokouksen puheenjohtaja: ________________________________ 

   Mika Puurunen 

 

 

Vakuudeksi:   ________________________________ 

   Monika Vainio 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: ________________________________ 

   Joonas Haakana 

 

 

   ________________________________ 

   Marko Berg 
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Liitteet 

Liite 1  Osallistuja- ja ääniluettelo 

Liite 2  Kokouskutsu 

Liite 3  Yhteenveto annetuista ennakkoäänistä 

Liite 4  Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus 
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