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§ 93
Vantaan Energia Oy:n hallituksen täydentämistä koskeva osakkee-
nomistajan päätös

HEL 2022-010542 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki Helsingin kaupungin osalta 
yhtiökokousta pitämättä Vantaan Energia Oy:n osakkeenomistajan 
päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valittiin hallituksesta eron-
neen Harry Bogomoloffin (kok.) tilalle Matias Pajula (kok.) yhtiöjärjes-
tyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspal-
veluita Helsingin kaupungin osalta kirjaamaan, päiväämään, numeroi-
maan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yhtiö Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Nimetty Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vantaan Energia Oy
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Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia sähkö-, lämpö- 
ja kaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto, kiertotalous ja edellä 
mainittuihin liittyvät tuotanto- ja palveluliiketoiminnat sekä alan muu lii-
ketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita, 
osuuksia ja muita arvopapereita.

Helsingin kaupunki omistaa 40 % yhtiön osakkeista ja Vantaan kau-
punki 60 %.

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yksitois-
ta (11) jäsentä. Hallituksen kaikki jäsenet valitaan yhdessä vaalissa 
varsinaisessa yhtiökokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hei-
dän toimikautensa alkaa heti vaalien jälkeen ja päättyy vaalia seuraa-
van toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen nykyien 
toimikausi päättyy kevään 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

Osakkaiden välisessä vuonna 2021 päivitetyssä osakassopimuksessa 
on sovittu, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista 
jäsentä, joista Vantaa nimeää kolme (3) jäsentä, Helsinki kaksi (2) jä-
sentä ja osakkaat yhdessä kaksi (2) jäsentä. Osakkaiden yhdessä ni-
mittämien jäsenten tulee olla kummankin osakkaan organisaatioiden 
ulkopuolisia riippumattomia asiantuntijoita. Vantaa nimeää hallituksen 
varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan. Helsinki nimeää hallituksen va-
rapuheenjohtajan.

Harry Bogomoloff (kok.) on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksen jä-
senyydestä. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä mah-
dollisimman pian uusi hallituksen jäsen hänen tilalleen.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat 
voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle 
kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja al-
lekirjoitettava. 

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen 
konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan 
päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta 
pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaat-
teellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien 
ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieli-
miin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yhtiö Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Nimetty Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia


