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Kokousaika 30.05.2016 17:25 - 18:40

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli puheenjohtaja
Pajamäki, Osku varapuheenjohtaja

poistui 18:28, poissa: 89 §
Modig, Silvia poistui 18:07, poissa: 88 ja 89 §:t
Männistö, Lasse saapui 17:33, poissa: 83 ja 84 §:t
Raatikainen, Mika
Rantanen, Tuomas
Rissanen, Laura
Urho, Ulla-Marja
Bergholm, Jorma varajäsen

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
saapui 17:31, poistui 17:52, poissa: 
83, 84 ja 87 - 89 §:t

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
saapui 17:35, poistui 18:07, poissa: 
83 - 85 ja 87 - 89 §:t

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
saapui 17:29, poissa: 83 ja 84 §:t

Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
poistui 17:56, poissa: 87 - 89 §:t

Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
saapui 17:31, poissa: 83 ja 84 §:t

Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Saxholm, Tuula va. kansliapäällikkö
Malinen, Matti vs. rahoitusjohtaja
Snellman, Johanna tiedottaja
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja

asiantuntija
saapui 17:33, poistui 18:07, läsnä: 
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osa 86 §:ää
Raineranta, Leena toimitusjohtaja (Kiinteistö Oy Auro-

ranlinna)
asiantuntija
saapui 18:10, poistui 18:28, läsnä: 
osa 88 §:ää

Stauffer, Jaakko virastopäällikkö
asiantuntija
saapui 18:10, poistui 18:28, läsnä: 
osa 88 §:ää

Antikainen, Raino toimitusjohtaja (Kiinteistö Oy Mylly-
puron Kampus)
asiantuntija
saapui 18:29, poistui 18:40, läsnä: 
osa 89 §:ää

Hiltunen, Arto hallituksen puheenjohtaja (Kiinteistö 
Oy Myllypuron Kampus)
asiantuntija
saapui 18:29, poistui 18:40, läsnä: 
osa 89 §:ää

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa 83 - 89 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
85 ja 86 §:t

Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
83 ja 84 §:t

Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja
87 - 89 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
83 - 89 §:t
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§ Asia

83 Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

84 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

85 Kj/3 Vuosaaren Urheilutalo Oy:n autopaikkojen siirtäminen Mosaiikkitorin 
pysäköintilaitokseen

86 Kj/4 Forum Virium Helsinki Oy:n pääomittaminen

87 Ryj/1 Konsernijaoston päätöksen muuttaminen Helsingin Konsernihankinta 
Oy:n hallituksen varajäsenen osalta

88 Kaj/1 Kiinteistö Oy Auroranlinnan ajankohtaiskatsaus

89 Kaj/2 Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen ajankohtaiskatsaus
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§ 83
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Osku Paja-
mäen ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Silvia Modigin ja Ulla-
Marja Urhon.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Pilvi 
Torstin sijasta Osku Pajamäen puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pilvi Tors-
tin ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Silvia Modigin ja Ulla-
Marja Urhon.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 84
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Konsernijaosto päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna 
täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin 
ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 85
Vuosaaren Urheilutalo Oy:n autopaikkojen siirtäminen Mosaiikkito-
rin pysäköintilaitokseen

HEL 2016-003755 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa:

Kaupunginhallitus päättää myöntää talousarvion luvusta 8 22 (Arvopa-
perit, Khn käytettäväksi) 174 000 euroa (alv. 0 %) kohdennettuna pää-
omasijoituksena Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitokselle 126 
autopaikan käyttöönoton edellyttämiin muutostöihin pysäköintilaitokses-
sa. Pääomasijoitus maksetaan siten, että uusien paikkojen käyttöönotto 
on mahdollista, kun nykyisiä autopaikkoja ei ole mahdollista enää käyt-
tää alueella tehtävien maaperän kunnostustöiden tai rakennustöiden 
vuoksi. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistölautakunta päätti 7.4.2016 § 45 hyväksyä sopimuksen Vuo-
saaren Urheilutalo Oy:n autopaikkojen siirrosta Mosaiikkitorin Pysä-
köintilaitokseen ja merkitä Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle vuokratun au-
topaikkatontin (LPA) 54176/2 pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen 
nro 19845 päättymään 1.10.2016 lukien edellyttäen, että kaupunginhal-
litus myöntää pysäköintijärjestelyn edellyttämät määrärahat.

Kaupungin asianomaiset hallintokunnat ja omistamat yhtiöt ovat sopi-
neet asuntorakentamisen alta poistuvan Vuosaaren urheilutalon maan-
tasoisen autopaikkatontin (osoite Vuosaarentie 3) pitkäaikaisen maan-
vuokrasopimuksen päättämisestä, urheilutalon 126 autopaikan siirrosta 
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Mosaiikkitorin Pysäköintilaitokseen ja autopaikoituksen väliaikaisjärjes-
telyistä. 

Nykyinen autopaikkatontti

Kiinteistölautakunta päätti 21.11.2000 (955 §) vuokrata Vuosaaren Ur-
heilutalo Oy:lle autopaikkatontin 54176/2 (pinta-ala 4 594 m²) urheiluta-
lon autopaikoitusta varten ajaksi 1.2.2001 - 31.12.2030. Vuokrasopi-
mus on allekirjoitettu 9.3.2001. Vuokraus perustuu ns. Vuosaaren silta-
sopimukseen (Kvsto 21.6.1967, asia nro 21), jossa kaupunki on sitou-
tunut luovuttamaan korvauksetta tarkoituksenmukaisen paikoitusalueen 
urheilutalotontin paikoitukseen. Siten vuokrasopimusehdon mukaan 
kaupunki ei peri vuokranmaksua niin kauan kuin tonttia käytetään ur-
heilutalotontin 54090/5 autopaikoituksen järjestämiseen. Vuosaaren Ur-
heilutalo Oy on rakentanut autopaikkatontille 126 maantasoista, asfal-
toitua ja valaistua autopaikkaa.

Asemakaavan muutos ja tontin varaus

Vuosaarentie 3:n alueelle on kaupungin aloitteesta laadittu asemakaa-
van muutos nro 12188, joka on tullut voimaan 14.3.2014. Kaavamuu-
toksella Vuosaaren urheilutalon käytössä ollut autopaikkatontti (LPA) 
on muutettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (AL) ton-
tiksi 54175/1. Tontin kerrosala on 10 300 k-m². 

Kaupunginhallitus päätti 30.1.2012 (113 §) varata AL-tontin 54157/1 
asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen (50 %) 
ja välimuodon asuntojen (50 %) suunnittelua varten mm. ehdolla, että 
tontin rakentaminen edellyttää LPA-tontin 54176/2 pitkäaikaisen maan-
vuokrasopimuksen päättämistä ja tontilla olevien autopaikkojen uudel-
leen järjestelyjä. Tontin maankäytön toteutumisen ajankohtaan vaikut-
taa pilaantuneen maaperän puhdistusmenetelmän valinta.

Autopaikkojen siirtoa koskeva sopimus

Sopimus Vuosaarentie 3:n autopaikojen siirtoon liittyviksi järjestelyksi 
on laadittu yhteistyössä HKL:n, Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköinti-
laitoksen, Vuosaaren Urheilutalo Oy:n, kiinteistöviraston tonttiosaston 
ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kesken.

Nykyiset Vuosaaren urheilutalon autopaikkatontin maantasopaikat kor-
vataan maanalaisilla laitospaikoilla Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysä-
köintilaitoksessa. HKL:llä on nykytilanteessa edellytykset luopua väliai-
kaisesti 126:n Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksessa sijaitsevan liityntä-
pysäköintipaikan käyttöoikeudesta niin, että kaupunki voi luovuttaa ne 
31.12.2030 saakka Vuosaaren urheilutalolle käytettäviksi ja korvaa-
maan niitä paikkoja, jotka Vuosaaren urheilutalo on vuokrannut maata-
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sopaikkoina pitkäaikaisella vuokrasopimuksella autopaikkatontilta 
(LPA) 54176/2. 

Mikäli myöhemmin päätetään, että nämä liityntäpysäköintipaikat lopulli-
sesti jäävät muuhun kuin liityntäpysäköintikäyttöön, tulee kaupungin si-
sällä kuitenkin, pysyvästä ratkaisusta sovittaessa, suorittaa samalla 
omistusjärjestely, jolla ko. pysäköintipaikkoja vastaava osakemäärä lu-
nastetaan HKL:ltä niiden kirjanpitoarvosta tai muusta sovittavasta ar-
vosta.

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos, HKL ja Vuosaaren Urheilu-
talo Oy tekevät keskenään sopimuksen Vuosaaren Urheilutalon väliai-
kaisesta käyttöoikeudesta 126 pysäköintipaikkaan pysäköintilaitokses-
sa ja niiden hoito- ja rahoitusvastikkeesta 31.12.2030 saakka. Käyttöoi-
keussopimuksen päättyessä Helsingin kaupunki sitoutuu osoittamaan 
Vuosaaren urheilutalolle 126 pysäköintipaikkaa Mosaiikkitorin Pysä-
köintilaitoksesta tai muualta lähialueelta kaupungin tavanomaisin luovu-
tusehdoin tai muutoin erikseen sovittavin tavoin. Autopaikkojen käyttöö-
notto edellyttää muutostöitä pysäköintilaitoksessa. 

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos on laatinut 22.1.2016 päi-
vätyn selvityksen Mosaiikkitorin pysäköintihallin 2. kerroksen käyttöö-
notosta, toimenpiteistä ja kustannuksista. Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin 
Pysäköintilaitos käynnistää välittömästi kustannuksellaan muutostöiden 
tarkemman suunnittelun ja rakennusluvan hakemisen.

Sopimuksen mukaisesti kiinteistöviraston tonttiosasto on valmistellut 
kiinteistölautakunnalle päätösehdotuksen sopimuksen hyväksymisestä 
ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle vuokratun autopaikkatontin (LPA) 
54176/2 pitkäaikainen maanvuokrasopimuksen merkitsemisestä päät-
tymään 1.10.2016 lukien. 

Sopimukseen liittyvät määrärahaesitykset

Kiinteistölautakunta on tehnyt kaupunginhallitukselle sopimuksen to-
teuttamisen edellyttämät määrärahaesitykset. Esitys, jossa kaupungin-
hallitus myöntäisi 174 000 euroa (alv. 0 %) kohdennettuna pääomasi-
joituksena Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitokselle 126 auto-
paikan käyttöönoton edellyttämiin muutostöihin pysäköintilaitoksessa 
käsitellään tässä esityksessä konsernijaoston esityksenä kaupungin-
hallitukselle. Pääomasijoitus maksetaan siten, että uusien paikkojen 
käyttöönotto on mahdollista, kun nykyisiä autopaikkoja ei ole mahdollis-
ta enää käyttää alueella tehtävien maaperän kunnostustöiden tai ra-
kennustöiden vuoksi. 

Sopimukseen liittyviä muita määrärahaesityksiä ovat 81 000 euroa (alv. 
0 %) kiinteistöviraston tonttiosastolle Vuosaaren Urheilutalo Oy:n 126 
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autopaikan mahdollisesti tarvittavan väliaikaisen pysäköintialueen ra-
kentamisen kustannuksiin sekä Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle korvatta-
vien uusien vastikekustannuksien (uusien laitospaikkojen vastikekus-
tannusten ja nykyisten maantasopaikkojen ylläpitokustannusten erotus) 
alkaen vuodesta 2017 vuoteen 2030 asti vuosittaisena arviolta 65 000 
euron suuruisena avustuksena. Sopimuksen mukaiset määrärahaesi-
tykset on tarkoitus valmistella kaupunginhallituksen käsiteltäväksi yh-
dessä tässä käsiteltävänä olevan konsernijaoston pääomasijoitusta 
koskevan määrärahaesityksen kanssa. Pilaantuneen maaperän kun-
nostustöiden kustannuksiin sekä kunnostustöiden vaatimaan aikaan 
vaikuttaa tällä hetkellä selvitettävänä oleva puhdistusmenetelmän valin-
ta.

Kiinteistöviraston tonttiosasto tulee kustannuksellaan puhdistusmene-
telmästä riippuen aikaisintaan 1.10.2016 lukien, ennen asuntotontin 
54157/1 varsinaisten rakennustöiden alkamista, teettämään tontilla 
maaperän kunnostustyöt ja muut tontin käyttöönoton edellyttämien toi-
menpiteet, kuten asfaltin ja valopylväiden poistot.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 07.04.2016 § 152

HEL 2016-003755 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 93/677 507, Vuosaarentie 3

Päätös

A

Kiinteistölautakunta päätti hyväksyä liitteenä nro 3 olevan sopimuksen 
Vuosaaren Urheilutalo Oy:n autopaikkojen siirrosta Mosaiikkitorin Py-
säköintilaitokseen ja merkitä Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle vuokratun 
autopaikkatontin (LPA) 54176/2 pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen 
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nro 19845 päättymään 1.10.2016 lukien edellyttäen, että kaupunginhal-
litus myöntää pysäköintijärjestelyn edellyttämät määrärahat.

(A4154-107)

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
myöntää 

-  talousarvion kohdasta 8 22 (Arvopaperit, Khn käytettäväksi) 
174 000 euroa (alv. 0 %) kohdennettuna pääomasijoituksena Kiinteistö 
Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitokselle 126 autopaikan käyttöönoton 
edellyttämiin muutostöihin pysäköintilaitoksessa. Pysäköintilaitokseen 
tehtävistä muutostöistä katetaan määrärahalla uuden ajoyhteyden sekä 
1. ja 2. kerrosten välille rakennettavien uusien portaiden kustannukset. 
Muista muutostyökustannuksista vastaa Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin 
Pysäköintilaitos itse.

-  talousarvion kohdasta 8 01 02 (Kiinteä omaisuus, alueiden käyttöö-
noton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, Khn käytettäväksi) 
81 000 euroa (alv. 0 %) kiinteistöviraston tonttiosastolle Vuosaaren Ur-
heilutalo Oy:n 126 autopaikan väliaikaisen pysäköintialueen rakentami-
sen kustannuksiin urheilutalon eteläpuoliselle alueelle Staran antaman 
18.3.2016 päivätyn tarjouksen mukaisesti.

Käsittely

07.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Juha Hakola (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta) 

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Esko Patrikainen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
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§ 86
Forum Virium Helsinki Oy:n pääomittaminen

HEL 2016-005447 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli Marja-Leena Rinkineva. Asian-
tuntija ei ollut läsnä päätöksenteon aikana.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuuli Kousan 
ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö, puhelin: 310 36255

nyrki.tuominen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää kaupunginhallituk-
selle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

 hyväksyä 518 500 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen te-
kemisen Forum Virium Helsinki Oy:n sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon,

 myöntää kaupunginkanslian käytettäväksi vuoden 2016 talousarvio-
määrärahoja 518 500 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksami-
seen talousarvion tililtä 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, 
Muut kohteet.

Esittelijän perustelut

Taustaa
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Forum Virium Helsinki Oy:n toimialana on kehittää uusia digitaalisia 
palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toi-
mijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa. Kaupungin omistusosuus yh-
tiöstä on 100 %.

Forum Virium Helsingin toteuttamien hankkeiden kustannukset kate-
taan omarahoitusosuuksia lukuun ottamatta kunkin hankkeen saamalla 
rahoituksella. Vuonna 2015 Forum Viriumin saama hankerahoitus oli 
yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa. Hankerahoituksella ei kuitenkaan 
pystytä kattamaan yhtiön kiinteitä kustannuksia. Forum Virium Helsinki 
on saanut viime vuosina kaupungilta vuosittain 950 000 euron ns. pe-
rusrahoituksen hankerahoituksen ulkopuolisten kulujen kattamiseksi. 
Aiemmin perusrahoitus maksettiin innovaatiorahastosta, vuoden 2016 
budjetissa maksuosuus on sisällytetty talousarviokohtaan 1 39 02, 
osuudet ja korvaukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Virheelliset kirjaukset hankekirjanpidossa

Forum Virium Helsingissä havaittiin kesällä 2015 , että yhtiön hankekir-
janpidossa oli käsitelty tiettyjä monivuotisten hankkeiden rahoituseriä 
virheellisesti. Yhtiön kirjanpitoon oli kirjattu vuosien 2012–2014 aikana 
hankkeisiin liittyneitä virheellisiä tuotto-odotuksia yhteensä 411 000 eu-
roa. Virheelliset tuotto-odotukset oli kirjattava yhdellä kertaa kuluksi yh-
tiön vuoden 2015 tilinpäätöksessä.

Yhtiön hallitus päätti tilata tilintarkastusyhteisöltä (KPMG Oy Ab) tar-
kastusraportin hankkeiden kirjanpitokirjauksista saatuaan marraskuus-
sa tiedon hankekirjanpidon virheistä.

Yhtiön oman selvityksen ja tilintarkastajan raportin mukaan virheelliset 
kirjaukset ovat johtuneet pääasiassa siitä, että

********** 

 kirjanpidossa on osittain virheellisesti tuloutettu projektien ennakko-
rahoitusta ottamatta sitä huomioon projektikohtaisissa jaksotuksis-
sa,

 osassa projekteja ei ole otettu huomioon yhtiön omarahoitusosuutta 
jaksotettaessa projektin toteutuneita kustannuksia siirtosaamisiin. 
Projekteilla on ollut taseessa saamisia, joista ei ole enää ollut odo-
tettavissa vastaavaa tuloa.

Tilintarkastaja edellytti virheellisten tuotto-odotusten kuluksi kirjaamisen 
ja yhtiön kirjanpitokäytäntöjen muuttamisen lisäksi aiemmasta käytän-
nöstä poiketen myös aikaisempien lomakausien pitämättömien loma-
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päivien palkkavarausten sekä ylityösaldojen kirjaamista yhtiön tasee-
seen yhteensä 95 000 euron arvosta.

Edellä mainittujen kirjausten yhteisvaikutuksesta (-506 000 euroa) Fo-
rum Virium Helsingin vuoden 2015 tappioksi muodostui noin 426 000 
euroa.

Tilintarkastajan raportin ja vuoden 2015 tulosennusteen valmistuttua 
yhtiön hallitus teki joulukuussa kaupparekisteriin osakeyhtiölain mukai-
sen ilmoituksen oman pääoman menettämisestä.

Forum Virium Helsingin kirjanpidon virheet ovat olleet yhtiön sisäisiä. 
Yhtiön saama hankerahoitus on käytetty niihin tarkoituksiin, joihin se on 
myönnetty, ja yhtiön hankeraportoinnistaan rahoittajilta saamat arviot 
ovat olleet hyviä.

Hankekirjanpidossa tehtyjen virheellisten kirjausten selviämisen jälkeen 
yhtiön taloushallinto ja hankekirjanpito on järjestetty läpinäkyvällä taval-
la, joka estää vastaavat virheet jatkossa. Yhtiössä on myös valmisteltu 
säästöohjelma vuosille 2016 ja 2017, joka tähtää toiminnan taloudelli-
seen vakauttamiseen.

Virheiden vaikutus yhtiön omaan pääomaan ja toimintaan

Forum Virium Helsinki Oy:n oma pääoma koostuu osakepääomasta (2 
500 euroa), sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (200 000 eu-
roa) sekä aikaisempien vuosien alijäämistä (vuosi 2015 mukaan lukien 
noin -519 000 euroa).

Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto muodostettiin vuonna 
2011 tavoitteena varmistaa yhtiön koordinaatiokelpoisuus Euroopan 
komission rahoittamissa hankkeissa. Koordinaatiokelpoisuutta mitataan 
erilaisilla taloudellisilla tunnusluvuilla., joiden tulee olla EU:n hyväksy-
mällä tasolla. Jotta yhtiö voi toimia EU-hankkeiden koordinaattorina 
ja/tai yli 500 000 euron partneribudjetilla, sen tulee läpäistä Euroopan 
komission koordinaatioasemaan vaadittava stressitesti. 

Vuoden 2015 tilinpäätöksessä tehtyjen kulukirjausten myötä Forum Vi-
rium Helsinki Oy:n oma pääoma on yli 316 000 euroa negatiivinen. 
Näin ollen yhtiön koordinaatiokelpoisuuden varmistamiseen vaadittava 
pääomitus on tällä hetkellä 518 500 euroa.

Koordinaattorin roolissa toimimisella on keskeinen merkitys Forum Vi-
rium Helsingin hanketoiminnan vaikuttavuuden varmistamisen kannal-
ta.

Yhtiön merkitys Helsingille
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Kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 mukaan tietotekniikka palve-
lee kaupunkilaisia ja kaupungin kehittämistä. Yhtenä tähän tavoittee-
seen liittyvänä toimenpiteenä strategiaohjelmassa mainitaan, että Fo-
rum Virium tukee kaupungin digitaalisten palvelujen ja ulkoisten palve-
lujen ja ICT-ekosysteemien kehittämiseen. 

Yhtiö koordinoi laajoja kokonaisuuksia, jotka tukevat Helsingin strate-
giaohjelman tavoitteita nyt ja myös tulevaisuudessa. Tällaisia laajoja 
hankkeita tai hankekokonaisuuksia, jotka kuuluvat FVH:n nykyisiin si-
toumuksiin ovat

 Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelmassa sille sovitut tehtävät, 
mm. digitaalisten palvelujen kehittämiseen kytkeytyvän kokeilukult-
tuurin syntymisen edistäminen, innovointikynnyksen madaltaminen, 
muotoiluhalukkuuden lisääminen ja erilaisten palveluideoiden ja 
konseptien avoimen testaamisen lisääminen todellisessa kaupun-
kiympäristössä,

 poikkihallinnollisten kehitysprojektien tuottaminen sekä uusien tek-
nologioiden ja toimintamallien kokeilujen mahdollistaminen Helsin-
gin kaupungin ’Digitaalinen Helsinki’ -hankkeen kautta,

 Suomen kuuden suurimman kaupungin kestävän kaupunkikehityk-
sen 6Aika -strategiaohjelman koordinaatio. Lisäksi FVH vastaa kah-
desta 6Aika-hankkeen kärkihanketeemasta, Avoimet innovaatiot ja 
Avoin data ja rajapinnat. Ensimmäisen puitteissa rakennetaan Kala-
satamasta Helsingin Smart City -kaupunginosaa erilaisin palvelu- ja 
teknologiakokeiluin yhdessä yritysten, kaupungin ja kaupunkilaisten 
kanssa, jälkimmäisessä harmonisoidaan kansainvälisesti palkitun 
Helsinki Region Infoshare -hankkeen ja CitySDK-konseptin avulla 
dataa ja rajapintoja kuuden hankkeeseen osallistuvan kaupungin 
kesken.

Ennen seuraavien hankkeiden rahoituksen myöntämistä EU tulee tar-
kastamaan FVH:n taloudelliset tunnusluvut. Tarkastus tapahtuu arviolta 
heinä-elokuussa. Ilman nyt käsiteltävää pääomitusta yhtiö ei ole kelpoi-
nen koordinoimaan Komission rahoittamia hankkeita, eikä toimimaan 
yli 500 000 euron partneribudjetilla. Tämä vaarantaisi olennaisesti kaik-
ki edellä mainitut Helsingin strategiaohjelman mukaiset isot ja vaikutta-
vat kehityshankkeet sekä mahdollisten uusien innovatiivisten hankkei-
den hakemisen. 

Kaupungilla on Forum Virium Helsingin kautta haussa edelleen strate-
giaohjelmaa 2013–2016 tukevia hankekokonaisuuksia. Näiden hank-
keiden toteutus ilman yhtiön pääomittamista on mahdotonta. Tällaisia 
hankkeita ja hankekokonaisuuksia ovat mm.
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 Helsinki – Viro -kaksoisälykaupunkihanke (Finest Twins), jossa on 
tarkoitus synnyttää ensimmäinen merkittävä valtioiden rajat ylittävä 
Smart City -innovaatio- ja tutkimusalusta. Kokonaisbudjetti tässä 
hankekokonaisuudessa on 30 miljoonaa euroa, josta Forum Virium 
Helsingin osuus on noin miljoona euroa. Mukana hankkeessa ovat 
myös mm. F-Secure Oy, Telia Corporation ja Siemens Finland Oy,

 Kalasatamaan kohdistuva energiatehokkuuden parantamiseen ja 
sähköiseen ympäristöön ICT:n avulla pureutuva kaupunkiympäris-
tön kehityshanke (MySMARTLife, Smart City Lighthouse), kokonais-
budjetti 18 miljoonaa euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus 
miljoona euroa. Mukana hankkeessa ovat myös mm. Helen Oy, 
Suomen Ympäristökeskus sekä joukko muita yrityksiä,

 yhteistyössä Helsingin sosiaali- ja terveysviraston kanssa toteutetta-
va, aikaisemmalle viraston kanssa tehdylle yhteistyölle perustuva 
Smart Environments for Ageing Well -hanke, jota Forum Virium Hel-
sinki koordinoi. Mukana hankkeessa ovat myös mm. Aalto-Yliopisto, 
VTT, Tieto Oyj sekä kolme start up -yritystä.

Ulkopuolinen arviointi yhtiöstä

Forum Virium Helsinki Oy:n hallitus päätti marraskuun lopussa 2015 
teettää yhteistyössä kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa ulko-
puolisen arvioinnin Forum Virium Helsingistä, jotta yhtiön mahdollisesta 
pääomittamisesta voidaan tehdä perusteltu päätös. Tarjousten perus-
teella tekijäksi valikoitui 4Front Oy.

Arvioinnissa pyrittiin selvittämään Forum Virium Helsingin

 toiminnan yleiset puitteet (toiminnan tarpeet ja mahdollisuudet sekä 
toiminnan kohdentuminen ja asemoituminen muuttuvilla ’markkinoil-
la’),

 yhtiön hallinto ja organisoituminen sekä

 toiminnan vaikuttavuus

Yhtiön evaluoinnissa yleisarvio muodostui varsin positiiviseksi. Forum 
Virium Helsinki nähdään tärkeänä, kaupungille ja sen sidosryhmille 
merkittävää lisäarvoa tuottavana toimijana. Yhtiöllä on tärkeä tehtävä 
kehittämishankkeiden koordinoijana ja eri toimijoiden yhteen linkittäjä-
nä. Minkään muun nykyisistä toimijoista ei koeta voivan täyttää samaa 
roolia pääkaupunkiseudun innovaatioekosysteemissä. Yhtiön rahoitus 
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on suurelta osin hankerahoitusta useista eri rahoitusinstrumenteista. 
Tämä tuo haasteita taloushallinnolle ja toiminnan suunnitteluun.

Yhtiön vahvuuksiksi arvioitiin henkilöstön osaaminen, innovatiivisuus, 
kyky saada projekteja läpi, uusien asioiden tuominen kaupunkiin, eri 
osapuolten (kaupungin sisällä ja ulkona) yhteen tuominen, joustavuus 
sekä julkisuuskuva. Heikkouksina puolestaan nähtiin tuloksien ja vai-
kuttavuuden mittaaminen ja niistä viestiminen, strateginen fokus, omis-
tajaohjaus ja -ohjautuvuus, hankeohjautuvuus sekä sisäiset prosessit ja 
mitattavuus.

4Frontin kehittämissuositukset yhtiölle olivat 

 työnjaon ja yhteistyön täsmentäminen kaupungin kehittämisorgani-
saatioiden ja yksiköiden kesken

 ohjausrakenteiden selkiyttäminen

 kumppanuusmallin uudistaminen

 strategiatyön syventäminen ja jalkauttaminen

 vaikuttavuusmallin ja -mittariston kehittäminen

 talous- ja projektihallinnon kehittäminen

 hankeresursoinnin tarkistaminen ja joustavuus

 vaikuttavuusviestinnän vahvistaminen

Näiden ulkopuolisen evaluoinnin kehittämissuositusten toteuttaminen 
on jo käynnistetty yhtiössä.

Lopuksi

Esittelijä toteaa, että Forum Virium Helsingin hankekirjanpidossa tapah-
tuneet virheet ovat aiheuttaneet sen, että yhtiön taloudellinen tilanne on 
näyttänyt paremmalta kuin se on todellisuudessa ollut. Ilman hankekir-
janpidon virheitä yhtiön olisi tullut käytännössä sopeuttaa menojaan tu-
loihinsa jo vuodesta 2012 alkaen. Kirjanpidossa olleista virheistä joh-
tuen asia on paljastunut vasta useamman vuoden jälkeen aiheuttaen 
kerralla erittäin merkittävän säästötarpeen sen sijaan, että korjaavia toi-
menpiteitä olisi voitu tehdä vaiheittain useamman vuoden aikana. Yh-
teensä noin puolen miljoonan euron suuruisten säästöjen tekeminen ei 
Forum Virium Helsingin toiminnan volyymi huomioon ottaen ole mah-
dollista lyhyellä aikajänteellä. Yhtiön tulee kuitenkin pääomituksen ohel-
la käynnistää tarvittavat omat toimet taloudellisen tilanteensa paranta-
miseksi.
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Esittelijä toteaa, että Forum Virium Helsingin pääomittaminen on tarkoi-
tuksenmukaista, jotta käynnissä olevat kaupungin kannalta merkityksel-
liset ja tärkeät kehityshankkeet voidaan viedä päätökseen, ja jotta 
suunniteltuihin uusiin hankkeisiin voidaan saada tarvittava EU-rahoitus. 
Edellä mainitut hankkeet ovat sekä nykyisten osalta että erityisesti tule-
vaisuuden kannalta olennaisia kaupungin innovaatiopohjan laventami-
seksi ja kaupungin kilpailukyvyn parantamiseksi sekä Helsingin Euroo-
passa nauttiman edelläkävijämaineen säilyttämiseksi.  Myös teetetty ul-
kopuolinen arviointi Forum Virium Helsingin toiminnasta puoltaa yhtiön 
pääomittamista. Lisäksi pääomituksen vaihtoehtona olevasta toiminnan 
alasajosta aiheutuisi yhtiölle merkittäviä lisäkustannuksia ja konkurssi-
riski varsinkin, jos yhtiö joutuisi palauttamaan saamiaan hankerahoitu-
seriä ja/tai meneillään olevia hankkeita ei saataisi siirrettyä jonkun 
muun toimijan toteutettavaksi.

Pääomituksen edellytyksenä on, että yhtiön taloushallinnossa olleet 
puutteet korjataan, jotta vastaavia virheitä ei tapahdu uudelleen. Näihin 
toimenpiteisiin on Forum Virium Helsingissä jo ryhdytty ja tarvittavia 
muutoksia toteutettu. Lisäksi yhtiössä tulee yhteistyössä omistajan 
kanssa käydä läpi ulkopuolisessa arvioinnissa esiin nousseet muut ke-
hittämiskohteet ja tehdä niihin liittyvät tarvittavat muutokset toimintaan-
sa. Yhtiön toiminnan vaikuttavuuden mittaamiselle ja seuraamiselle on 
luotava jatkossa nykyistä selvästi paremmat edellytykset.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö, puhelin: 310 36255

nyrki.tuominen(a)hel.fi

Liitteet

1 FVH Arvioinnin tulokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Forum Virium Helsinki Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
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§ 87
Konsernijaoston päätöksen muuttaminen Helsingin Konsernihan-
kinta Oy:n hallituksen varajäsenen osalta

HEL 2016-001132 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 29.2.2016, § 24 te-
kemäänsä päätöstä siten, että Helsingin Konsernihankinta Oy:n vuo-
den 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan yhtiöjärjestyksen 
mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen varajäseneksi Jonna Hohdin si-
jasta hallintopäällikkö Pilvi Kalliomaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Konsernihankinta Oy:n toimialana on julkisista hankinnoista 
annetun lain mukaisten yhteishankintapalvelujen tuottaminen omistajil-
leen. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen 
osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan 
tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön hallitukseen kuuluu yksi varsinai-
nen jäsen ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varati-
lintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyh-
teisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Helsingin kaupungin omistu-
sosuus Konsernihankinta Oy:stä on 98,3 %. 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 29.2.2016, § 24 mm. kehot-
taa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsingin Konserni-
hankinta Oy:n yhtiökokouksessa siten, että yhtiöjärjestyksen mukaisek-
si toimikaudeksi yhtiön hallituksen varajäseneksi valitaan Jonna Hohti. 
Koska Jonna Hohdin työsuhde Helsingin kaupungilla on päättynyt, hä-
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nen sijastaan esitetään nimettäväksi hallintopäällikkö Pilvi Kalliomaa 
hankintakeskuksesta.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 a §:n mukaan konsernijaoston 
tehtävänä on muun muassa määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen, 
laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin silloin, kun ko-
kouksessa käsitellään hallintoelinten jäsenten tai tilintarkastajien valit-
semista ja kun kaupungilla on yhtiöjärjestykseen, sääntöön tai sopi-
mukseen perustuva oikeus nimetä jäseniä hallintoelimiin, sekä antaa 
ohjeita hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.02.2016 § 24

HEL 2016-001132 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Hel-
singin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2016 kevään 
varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiöko-
kouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätö-
sehdotusten mukaisesti.
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3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa 
siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä 
tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liit-
teen 1 mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kunkin tytäryhtiön 
yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja 
jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston teke-
mien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiö-
järjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle 
ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintar-
kastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastu-
syhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja 
muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kunkin tytäryhtiön 
yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta nou-
dattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupungin-
hallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konsernioh-
jauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin 
ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetet-
tuja sitovia ja muita tavoitteita.

6

kehottaa MetropoliLab Oy:n, Helsingin Konsernihankinta Oy:n ja Pää-
kaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n hallituksia ottamaan varsinaisen 
yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen 
kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupungin-
valtuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konser-
niohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annet-
tua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiöl-
le mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
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§ 88
Kiinteistö Oy Auroranlinnan ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-003118 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Kiinteistö 
Oy Auroranlinnan ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Leena Raineranta ja Jakko 
Stauffer. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Auroranlinna Koy tilinpäätös 2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Auroranlinna on Helsingin kaupungin kokonaan omistama 
kiinteistöyhtiö, joka omistaa yli 2 300 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. 
Asuntoja on yli 70 kohteessa eri puolilla Helsinkiä sekä yhdessä koh-
teessa Kirkkonummella. Lisäksi yhtiö tuottaa Oy Helsingin Asuntohan-
kinta Ab:n noin 3 500 ja Kkoy Helsingin Korkotukiasuntojen noin 1 600 
asunnon hallinto- ja kiinteistönomistajatoiminnot.

Vuoden 2015 liikevaihto oli 22,5 milj. euroa (vuosi 2014: 20,6 milj. eu-
roa). Tilikauden 2015 tulos oli 30 euroa (vuosi 2014: - 9 951 euroa). 
Yhtiön palveluksessa oli 11 henkilöä vuoden 2015 lopussa. 

Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 on yhtiölle asetettu seuraavat 
tavoitteet:
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sitova tavoite 

 Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuk-
sia kuvaavan indeksinousun suuruinen.

muut tavoitteet

 Energiansäästötavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulu-
tuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet.

 Asukastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.

 Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus.

Asetettujen tavoitteiden toteumasta raportoidaan Tytäryhteisöraportti 
2/2016 yhteydessä.

Kiinteistö Oy Auroranlinnan toimitusjohtaja Leena Raineranta antaa yh-
tiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Konsernijaoston ko-
kouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Jaakko Stauffer.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Auroranlinna Koy tilinpäätös 2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 89
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-003119 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Kiinteistö 
Oy Myllypuron Kampuksen ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Raino Antikainen ja Arto Hiltu-
nen. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi (5.5.2016 § 120) Metropolian Myllypuron 
hankesuunnitelman. Hankkeen toteuttamista sekä Myllypuron kampuk-
sen omistamista ja hallitsemista varten perustettiin yhtiö Kiinteistö Oy 
Myllypuron Kampus. Yhtiö on rekisteröity 1.2.2016. Helsingin kaupun-
gin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Myllypuron kampukselle tulevat sijoittumaan Metropolia Ammattikor-
keakoulu Oy:n rakennus- ja kiinteistöalan sekä sosiaali- ja terveysalan 
koulutus- ja innovaatiotoiminnat. Lisäksi kampukselle sijoittuvat korkea-
koulun hallinto ja yhteiset keskitetyt palvelut. Nämä toiminnot ovat ny-
kyisin seitsemässä toimipisteessä eri puolilla pääkaupunkiseutua. Opis-
kelijoita näistä koulutuksista ja toiminnoista tulee Myllypuron kampuk-
selle noin 6 000 ja henkilökuntaa noin 540.

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen toimitusjohtaja Raino Antikainen 
antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Konsernijaos-
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ton kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Arto Hiltu-
nen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 83, 84, 85, 86, 88 ja 89 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 87 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
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Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen Ulla-Marja Urho

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 10.06.2016.


