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§ 118
Vuosaaren Urheilutalo Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 
kutsuminen

HEL 2017-003782 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti vaatia Vuosaaren Urheiluta-
lo Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista käsittelemään 
Helsingin kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten osittaista vaihta-
mista.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa 
ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen 
kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat vaih-
dokset:

 Eija Loukoila erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi vali-
taan Mirka Vainikka (SDP), 

 Pekka Tiusanen erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi 
valitaan Tuuli Kamppila (FP), ja 

 Matti Silvonen erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi vali-
taan Jari Kinnunen (SDP). 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuosaaren Urheilutalo Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Syksystä 2016 keväälle 2017 siirrettyjen kuntavaalien vuoksi konserni-
jaosto linjasi 13.3.2017, § 32, että osassa tytäryhteisöjä ja -säätiöitä (16 
kpl) tehdään hallitusten kokoonpanoihin kaupungin nimeämien luotta-
mushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulok-
seen perustuvat muutokset viimeistään alkusyksyllä 2017.  

Teknisesti kaupungin nimeämiä luottamushenkilötaustaisia jäseniä kos-
kevien muutosten toteuttaminen edellyttää, että vanhat hallituksen jä-
senet ensin erotetaan ja sen jälkeen heidän tilalleen valitaan uudet hal-
lituksen jäsenet. Muutosten tekemiseksi yhtiön hallituksen kokoonpa-
noon on tarpeen kutsua koolle Vuosaaren Urheilutalo Oy:n ylimääräi-
nen yhtiökokous.

Osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pi-
dettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 
kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista 
osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. 
Kokouskutsu on toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen saa-
pumisesta. 

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni-
jaosto päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen 
tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi. Lisäksi konsernijaosto 
päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja sää-
tiöiden toimielimiin.

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toimiala on liikuntatilojen ja niihin liittyvien 
aputilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen 
ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödylli-
siin tarkoituksiin. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osak-
keita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata nii-
tä. Yhtiö toimii yleishyödyllisenä yhteisönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole 
tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voit-
to on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yksitoista varsi-
naista jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi on kak-
si vuotta. Hallitus on valittu edellisen kerran keväällä 2017.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 89,2 %.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuosaaren Urheilutalo Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
Oikeuspalvelut


