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Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat  

Forum Virium Helsingin toiminta vuoden 2019 aikana painot-
tuu hankevalmisteluun, käynnissä olevien hankkeiden onnis-
tuneeseen läpivientiin ja hankkeista johdettuun vaikuttavuu-
teen. Tavoitteena on parantaa hankkeiden pysyviä vaikutuk-
sia ja uusien toimintatapojen hyödyntämistä projektien päät-
tymisen jälkeen. Hankkeiden toteutuksessa pysyvänä tavoit-
teena on viedä niitä eteenpäin ilman takaisinperintää tai kes-
keytyksiä.  

Forum Virium Helsinki keskittyy vuonna 2019 toiminnassaan 
kolmeen hankealueeseen, jotka ovat Älykäs liikenne, Fiksu 
Kalasatama sekä IoT ja data. 

Menestyksekkään hankevalmistelun ansiosta käynnistyi tai 
sai rahoituspäätöksen 12 uutta hanketta. 

 
Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet 

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2019 

1. Vuonna 2018 käyttöönotetun vaikuttavuusmallin mukai-
sesti mitattuna, yhtiön toiminnan vaikuttavuus on kasva-
nut vuoteen 2018 verrattuna.  

Tavoitteen toteutumiseen ei voida ottaa vielä kantaa. Tuloksia 
seurataan yhtiössä säännöllisesti vuoden aikana ja raportoi-
daan vaikuttavuusraportissa tilinpäätöksen yhteydessä. 

Avainlukuja (1 000 euroa) Ennuste 
2019 

Tilinpäätös  
2018 

Toimintatuotot 7 120 4 518 
Toimintakulut −7 091 −4 508 
Liikevoitto 29 10 
Tilikauden tulos 29 10 
Investoinnit 0 −15 
Oma pääoma 340 311 
Pitkäaikaiset velat 0 0 
Taseen loppusumma 11 386 10 120 
Kassavarojen muutos −551 5 474 
Henkilöstökulut toiminta-
tuotoista -% 

52,8 59,2 

Liikevoitto -% 0,4 0,2 
Sijoitetun pääoman      
tuotto -% 

8,4 3,2 

Omavaraisuus -% 3,0 5,1 
Quick ratio 11,0 1,7 

Omistusosuus              

100 % 

”Forum Virium Helsinki keskittyy vuonna 2019 toi-
minnassaan kolmeen hankealueeseen, jotka ovat 
Älykäs liikenne, Fiksu Kalasatama sekä IoT ja data. 
 
Menestyksekkään hankevalmistelun ansiosta 
käynnistyi tai sai rahoituspäätöksen 12 uutta han-
ketta.” 

 

Hallitus 

Puheenjohtaja: Rusama Mikko 

Jäsenet: Hyvärinen Silja, Pitkänen Mikko, Pohjolainen 
Liisa, Sellman Kaija, Turpeinen Leena, Vehviläinen Jussi, 
von Bruun Santtu 

Toimitusjohtaja: Malin Mika 
 

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on edistää tutki-
muksen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän vuoro-
vaikutusta, korkeaa osaamista hyödyntävien ja 
tuottavien yritysten syntymistä ja menestymistä 
sekä parantaa kansainvälisesti kilpailukykyisen, 
korkean osaamista vaativan yritystoiminnan sijoit-
tumisen ja kehittymisen edellytyksiä. Yhtiön toimia-
lana on osana Helsingin kaupunkikonsernia harjoit-
taa tutkimuksen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän 
välistä yhteistyötä yhtiön toiminnan tarkoituksen 
toteuttamiseksi sekä tehdä aloitteita yhtiön toimin-
nan tarkoituksen piiriin kuuluvien yhteisten hankkei-
den toteuttamisesta sekä avustaa tällaisten hank-
keiden hallinnossa ja rahoituksen hankinnassa. 



 

2. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. 

Tavoite toteutunee. Yhtiön tulos on raportointijakson päätty-
essä 28 tuhatta euroa ja tulosennuste vuodelle 2019 on posi-
tiivinen. 

3. Yhtiön hankeportfolio tukee Helsingin kaupunginilmasto-
tavoitteita. 

Tavoite toteutunee. Hankevalmistelussa ilmastotavoitteet 
ovat yhtenä, mutta ei ainoana kriteerinä uusia hankkeita arvi-
oitaessa. Ilmasto- ja ympäristövaikutukset ovat jo vahvasti 
mukana hankkeissa ja tällä hetkellä käynnissä olevasta tai 
tänä vuonna käynnistyvästä 32 hankkeesta 20 tukee kaupun-
gin ilmastotavoitteita. 

 
 

Tuloskehitys ja investoinnit 

Toisen kvartaalin tuloksen osalta yhtiön talous oli parempi 
kuin ennustettu (13 tuhatta euroa). 

Yhtiön tuottoennuste vuodelle 2019 on noin 7,1 milj. euroa. 
Raportointikauden tuotot olivat 2,5 milj. euroa. Yhtiön tuo-
toista noin yksi kolmasosa tulee Helsingin kaupungin perus-
rahoituksesta ja kaksi kolmannesta erilaisista kansainvälisistä 
ja kotimaisista rahoitusinstrumenteista. Yritysten jäsenmak-
sut muodostavat tuotoista noin prosentin. 

Yhtiöllä ei ollut investointeja raportointikaudella. 
 
 
Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät 

Forum Virium Helsingissä on käytössä riskimatriisi, johon on 
tunnistettu toiminnan merkittävimmät riskit ja niiden toteutu-
mista ehkäisevät toimenpiteet. 

Hankevalmistelu on tuottanut erittäin hyviä tuloksia ja uusia 
hankkeita 1−2 seuraavalle vuodelle on jo varmistunut. Pitkälti 
hankerahoitukseen perustuvan toiminnan tulevan kehityksen 
ennustaminen on vaikeaa ja seuraavan vuoden hankeportfo-
lio tarkentuu vasta vuoden loppupuolella.  

Vahva yhteys kaupungin digistrategiaan on yksi toimintaa 
määrittävä tekijä samoin kuin vahvemman vuoropuhelun 
käynnistäminen toimialojen kanssa mm. hallitusedustuksen 
myötä. Tavoitteena on toimialojen osallistaminen jo hankeval-
misteluun ja tavoitteiden määrittelyyn sekä sitoutuminen tu-
losten hyödyntämiseen projektin päätyttyä. 
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