
 
 

 
 

YHTEISÖKOHTAISET OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET 

VANTAAN ENERGIA -KONSERNI  
 
Kaupungin omistus 60 % 

Emoyhtiön toimiala Sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energianhuolto ja 
niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan 
muu liiketoiminta. 

www.vantaanenergia.fi  

Taustaa yhtiötä koskeviin linjauksiin 

Vantaan kaupunki omistaa 60 % ja Helsingin 
kaupunki 40 % Vantaan Energia Oy:stä. 
Vantaan Energia -konserniin kuuluu emoyhtiö 
Vantaan Energia Oy ja sen tytäryhtiö Vantaan 
Energia Sähköverkot Oy. Vantaan Energia 
Oy:n osakkuusyhteisöjä ovat Svartisen 
Holding A/S (49,6 %), Oomi Palvelut Oy 
(28,3%) ja Kolsin Voima Oy (22,5%).  

Vantaan Energian toimittaman lämmön 
markkinaosuus Vantaan alueen kiinteistöjen 
lämmityksestä on noin 80 % ja jokainen 
vantaalainen on Vantaan Energia 
Sähköverkot Oy:n sähkön jakeluasiakas. Oomi 
Oy toimii sähkön vähittäismyyjänä.  

Kaupungin omistajapoliittisten linjausten 
mukaan Vantaan Energia Oy on 
markkinaehtoinen yhtiö. 

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta 
odotetaan tulevaisuudessa 

Vantaan Energia -konsernilla on keskeinen 
rooli sähkön ja lämmön tuottajana, myyjänä 
ja jakelijana. Lisäksi konserni ylläpitää ja 
kehittää energiainfrastruktuuria Vantaalla. 
Omistuksensa kautta kaupunki varmistaa 
vaikutusmahdollisuutensa paikallisen 
energiainfrastruktuurin ylläpitämisessä ja 
kehittämisessä.  

Lisäksi kaupungilla on omistajana Vantaan 
Energia -konsernissa sijoittajan intressi.  

Tavoitteet vuosille 2021–2024 

Omistajana kaupunki odottaa saavansa 
Vantaan Energia Oy:ltä tuottoa 
sijoittamalleen pääomalle ennakoitavan ja 
tasaisen osinkotuoton muodossa. Kaupungin 
tavoitteena on, että kaupungin osinkotuotto 
yhtiöstä kasvaa tavoitekaudella tehtävien 
merkittävien investointien jälkeen. Yhtiön 
tavoitteena on nostaa konsernin liikevoitto 
68,2 miljoonaan euroon sekä parantaa 
sijoitetun pääoman tuottoa 7,5 prosenttiin 
vaiheittain vuoteen 2024 mennessä.  

Vantaan Energia konserni tukee 
toiminnassaan Vantaan kaupungin 
hiilineutraalisuustavoitetta, joka tarkoittaa 
kivihiilettömiin ja fossiilittomiin 
tuotantotapoihin tähtääviä toimia. 
Tavoitteena on, että energiatuotannon 
sisältämät hiilidioksidin ominaispäästöt 
laskevat tasolle 100 g/kWh vuoteen 2024 
mennessä. 

Vantaan Energia Oy:n investointiohjelman 
tarkoituksena on, että yhtiö luopuu 
fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuoteen 
2026 mennessä. Turpeen käyttö päättyy 
vuonna 2021, kivihiilen käyttö vuonna 2022 
ja maakaasun vuonna 2024. Tähän 
tavoitteeseen liittyvät Martinlaakson 
geotermisen maalämpölaitoksen, 
jätevoimalan laajennuksen ja lämmön 
kausivaraston investoinnit. Lisäksi yhtiö 
laajentaa jätteiden energiahyötykäytön 
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käsiteltyyn puutavaraan ja korkeamman 
lämpökäsittelyn vaativiin jätteisiin vuonna 
2024. 

Vastuullisuus 

Ilmastonmuutoksen torjunta muuttaa koko 
energia-alan toimintaperiaatteita. Vantaan 
Energia -konsernille vastuullisuus on 
liiketoiminnan kehittämisen väline, joka 
kasvattaa myös kaupungin omistuksen arvoa. 
Konsernin toiminnan tulee olla 
kokonaisuudessaan tuloksellista ja 
taloudellisesti vastuullista.  

Vantaan Energia -konserni edesauttaa 
toiminnassaan energiatehokkuuden 
kohentamista ja edistää vahvasti 
kiertotaloutta.  

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n 
tavoitteena on varmistaa, että sähkön 
toimitusvarmuus on hyvä ja siirron 
hinnoittelu säilyy kohtuullisena. 

Erityisvaatimukset hallituksen osaamiseen 
liittyen ja hallituksen koko 

Hallituksen osaamisvaateet: 

• Energia-alan tuntemus ja 
liiketoimintaosaaminen 

• Isojen projektien johtamiskokemus 

• Yritystalouden osaaminen 

• Yritysjuridiikan osaaminen 

• Yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
osaaminen 

Hallitusten koot: 

• Vantaan Energia Oy: Vantaan Energia 
Oy: Hallituksen koko 7 (Vantaan 
kaupunki nimeää 3 jäsentä, Helsingin 
kaupunki 2 jäsentä ja lisäksi omistajat 
nimeävät yhdessä hallitukseen 2 
riippumatonta asiantuntijajäsentä) 

• Vantaan Energia Sähköverkot Oy: 
Hallituksen koko 3. Jäseninä 
emoyhteisön avainhenkilöt. 


