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§ 65
Forum Virium Helsinki Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2021

HEL 2021-003355 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa toimimaan Forum Virium Helsinki Oy:n varsinaisessa 
yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi jäljellä olevak-
si toimikaudeksi valitaan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan 
sivistystyön päällikkö Arja Kukkonen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Forum Virium Helsinki Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Forum Virium Helsinki Oy

Forum Virium Helsinki Oy:n toiminnan tarkoituksena on edistää tutki-
muksen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta, korkeaa 
osaamista hyödyntävien ja tuottavien yritysten syntymistä ja menesty-
mistä sekä parantaa kansainvälisesti kilpailukykyisen, korkean osaa-
mista vaativan yritystoiminnan sijoittumisen ja kehittymisen edellytyk-
siä. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia harjoittaa 
tutkimuksen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä yh-
tiön toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi sekä tehdä aloitteita yhtiön 
toiminnan tarkoituksen piiriin kuuluvien yhteisten hankkeiden toteutta-
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misesta sekä avustaa tällaisten hankkeiden hallinnossa ja rahoituksen 
hankinnassa.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja 
osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen pe-
riaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ym-
päristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen 
osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan 
tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat ta-
voitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huo-
lehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän 
(9) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi 
päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. Hallituksen toimikausi jatkuu kevääseen 2022.

Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen jäsenet Liisa Pohjolainen ja Kai-
ja Sellman ovat ilmoittaneet eroavansa yhtiön hallituksesta.

Forum Virium Helsinki Oy:n uudeksi hallituksen jäseneksi Liisa Pohjo-
laisen tilalle on tarkoituksenmukaista valita lukio- ja ammatillisen koulu-
tuksen ja vapaan sivistystyön päällikkö Arja Kukkonen hänen tehtävän-
sä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen. 

Hallituksen jäsenmäärä on tämän jälkeen seitsemän jäsentä ja se on 
yhtiöjärjestyksen mukainen. Ensi keväänä hallituksen toimikauden 
päättymisen yhteydessä arvioidaan uudelleen hallituksen tarkoituk-
senmukaista jäsenmäärää.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni-
jaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen 
ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Forum Virium Helsinki Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Nimettävä
Kaupunginkanslia (taso)


