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OSAKASSOPIMUS  

 

 

1 
Sopijaosapuolet 

Suomen valtio, jota edustaa opetus- ja kulttuuriministeriö (jatkossa ”valtio”)  
osoite PL 29, 00023 Valtioneuvosto 
Y-tunnus 0245872-8 
 
Helsingin kaupunki (”kaupunki”) 
Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 
Y-tunnus 0215438-8 
 
Valtio ja kaupunki jäljempänä yhdessä ”osakkaat” tai ”sopijapuolet” ja kukin 
yksin ”osakas” tai ”sopijapuoli”. 
 

2 
Sopimuksen tarkoitus 
 
2.1 

Sopijapuolet ovat tänä päivänä sopineet Kiinteistö Oy ADM:n (”yhtiö”) perus-
tamisesta. Toiminimen ruotsinkielinen nimi on Fastighetsaktiebolaget Ab 
ADM. 

 
Sopijapuolet omistavat yhtiön koko osakekannan seuraavasti: 
 

 
 

Osakas Osakkeet (nro) Osakkeet (lkm) Omistusosuus (%) 
Suomen valtio/ 
opetus- ja kulttuu-
riministeriö (Y-tun-
nus 0245872-8) 
Osoite: 
PL 29, 00023 Val-
tioneuvosto 
 

1-50 50 50% 

Helsingin kaupunki 
 (Y-tunnus 
0201256-6) 
Osoite: 
Pohjoisesplanadi 
11-13, 00170 Hel-
sinki / PL 1, 00099 
Helsingin kaupunki 

51-100 50 50% 

Yhteensä  100 kpl 100% 
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Sopijapuolten tarkoituksena on tällä osakassopimuksella sopia osakeyhtiölaki 
624/2006 ja yhtiön yhtiöjärjestystä täydentäen yhtiön hallinnon järjestämi-
sestä, rahoituksesta, yhtiön osakkeiden omistuksesta, hallinnasta ja luovutuk-
sesta eräissä tilanteissa sekä yhtiön päätöksenteosta.  
 
Sopijapuolten tarkoituksena on myydä koko yhtiön osakekanta kolmannelle 
osapuolelle ennen kuin arkkitehtuuri- ja designmuseon (jatkossa ”museora-
kennus”) rakentaminen aloitetaan. Sopijapuolet sitoutuvat yhdessä ja yhtä-
aikaisesti myymään yhtiön koko osakekannan kerralla, erikseen sovittavan 
menettelyn mukaisesti valitulle ostajalle.  
 
Mikäli yhtiön osakkeiden myynti viivästyy edellä todetusta sopijapuolten tar-
koituksesta, sitoutuvat sopijapuolet hyvässä hengessä neuvottelemaan tarvit-
tavista muutoksista tähän osakassopimukseen.  
 
 

3 
Yhtiön toimiala ja toiminnan tarkoitus 
 
 

Yhtiön toimialana on hallita maanvuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupun-
gin 3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) Makasiininrantaan muodostettavaa 
tonttia sekä suunnitella, rakennuttaa ja omistaa museorakennus kyseisellä 
tontilla. Yhtiön toiminta toteutetaan ja organisoidaan kokonaisuudessaan 
osakkaiden keväällä 2022 yhteisesti hyväksytyn kokonaisrahoituksen puit-
teissa. 
 
Museorakennukseen katsotaan kuuluvan varsinaisen museokäyttöön tarkoite-
tun rakennuksen lisäksi rakennusta palvelevat ulkoalueet sekä rakennuksen 
asemakaavan ja rakennuslupien edellyttämät pysäköintipaikat ja väestönsuo-
japaikat. Museorakennukseen kuuluu huoltoyhteys. Myös museon tontille 
saatetaan tarvita tilapäisiä tai pysyviä rasitteita. Museorakennuksen tarkempi 
laajuus tarkentuu hankkeen suunnittelun ja Makasiinirannan alueen yleisen 
suunnittelun edetessä. 
 
Kaupunki sitoutuu vuokraamaan yhtiön hallintaan tulevan maa-alueen yhtiölle 
pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella.  
 
Yhtiön toiminnan ja siihen liittyvän arkkitehtuurikilpailun tarkoituksena on 
suunnitella arkkitehtuuri- ja designmuseon tarpeita mahdollisimman hyvin 
palveleva, korkeatasoinen museorakennus, joka edustaa koko elinkaareltaan 
kestävää rakentamista ja muotoilua. Suunnitelmien pohjalta toteutettava ra-
kentaminen tulee toteuttaa siten, että säätiön pääomittamiseen osoitetun val-
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tion ja kaupungin rahoituksen (enintään 120 milj. euroa) sekä yksityisen rahoi-
tuksen (vähintään 30 milj. euroa) tuotto riittää kattamaan museorakennuksen 
vuokramenot ja muut kiinteistökustannukset.  
 

 
4 
Osakkaiden myötävaikutusvelvollisuus  
 
4.1 

Molemmat osakkaat sitoutuvat kohtuullisin keinoin edistämään yhtiön toimin-
taa korkealaatuisen museorakennuksen suunnittelemiseksi yhtiön hallitse-
malle tontille ja mahdollistamaan rakennuksen vuokraamisen museotoimintaa 
harjoittavalle taholle. Osakkaiden yhteisenä tavoitteena on myydä yhtiön 
osakkeet ulkopuoliselle osapuolelle, joka vastaa arkkitehtuurikilpailun perus-
teella valittavan ja jatkokehitettävän museorakennuksen toteuttamisesta sekä 
solmii vuokrasopimuksen säätiön tai sen omistaman palveluyhtiön kanssa.  
 

4.2 
Osakkaat hyväksyvät, että heidän oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan yhtiöön liit-
tyen määräävät tämä sopimus sekä yhtiön yhtiöjärjestys. Osakkaat sitoutuvat 
noudattamaan tätä sopimusta ja heitä koskevia yhtiöjärjestyksen määräyksiä, 
sekä mahdollistamaan, että tässä sopimuksessa ja yhtiöjärjestyksessä heille 
asetut velvoitteet ovat täytäntöönpanokelpoisia.  

 
4.3 

Molemmat osakkaat sitoutuvat noudattamaan tätä sopimusta äänestäessään 
tai käyttäessään oikeuksiaan yhtiössä muilla tavoin sekä huolehtimaan, että 
tämän sopimuksen tarkoitusta noudatetaan ja tämä sopimus pannaan täytän-
töön huolellisesti ja oikea-aikaisesti, noudattaen aina myös soveltuvaa lainsää-
däntöä.  
 

4.4 
Osakkaat sitoutuvat huolehtimaan siitä, että heidän nimeämänsä yhtiön halli-
tuksen jäsenet ja yhtiökokouksissa tai muualla toimivat edustajansa toimivat 
siten, että yhtiön hallituksen kokousten ja yhtiökokousten päätökset tehdään 
noudattaen tämän sopimuksen ehtoja sekä soveltuvaa lainsäädäntöä, sekä 
korvaamaan sellaiset nimeämänsä yhtiön hallituksen jäsenet tai muut edusta-
jat, jotka eivät noudata kyseisiä ehtoja. 
 

 
5 
Yhtiön hallinto 
 
5.1 
Yhtiön hallitus 

 
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä.  
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Jäsenistä valtio nimeää kolme (3) ja kaupunki kolme (3). Valtio ja kaupunki ni-
meävät kumpikin jäseneksi yhden (1) jäsenen Suomen arkkitehtuuri- ja design-
museosäätiön hallituksesta. Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan si-
ten, että ensimmäisen hallituksen kausi päättyy vuoden 2024 keväällä pidettä-
vän varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.   
 
Yhtiön yhtiökokouksessa valtio valitsee hallituksen jäsenistä hallituksen pu-
heenjohtajan ja kaupunki valitsee hallituksen jäsenistä hallituksen varapu-
heenjohtajan. Ensimmäisen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeävät 
Suomen valtio ja Helsingin kaupunki yhtiön perustamiskirjassa. 
 
Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä 
varapuheenjohtajan kutsusta. Osakeyhtiölaissa määritellään muista tavoista 
kutsua hallitus koolle. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun siihen osal-
listuu puheenjohtaja tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtaja ja vähin-
tään kolme (3) muuta jäsentä. Kokoukseen tulee kuitenkin osallistua puheen-
johtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään yksi (1) valtion ja yksi (1) 
kaupungin nimeämä edustaja.  
 
Kokoukset voidaan järjestää myös etäkokouksina tai ns. hybridikokouksina. 
 
Kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään hallituksen jäsenen yhtiölle ilmoitta-
maan osoitteeseen. Kutsu kokoukseen on lähetettävä hallituksen jäsenille vä-
hintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsu voi olla myös sähköinen. 
Erityisestä syystä kokous voidaan kaikkien jäsenten hyväksyttyä menettelyn 
pitää myös lyhyemmällä varoitusajalla. Sähköpostikokous voidaan kutsua 
koolle samana päivänä kuin kokous avataan.  Kokous voidaan tällöin sulkea 
vasta, kun seitsemän (7) päivää on kulunut kokouksen avaamisesta tai jos 
kaikki hallituksen jäsenet ovat ottaneet osaa kokoukseen.  
Hallitus voi menettelystä etukäteen sopien tehdä päätöksiä myös kokoontu-
matta edellyttäen, että kaikki hallituksen jäsenet hyväksyvät allekirjoituksel-
laan ehdotetut päätökset.  

    
Sopijaosapuolet informoivat toisiaan nimeämistään hallituksen jäsenistä en-
nen yhtiökokousta. 
 
Päätöksen tekeminen yhtiön hallituksessa seuraavissa asioissa edellyttää, että 
vähintään yksi (1) molempien osakkaiden nimeämistä hallituksen jäsenistä 
kannattaa päätöstä: 
- toimitusjohtajan valinta 
- museorakennuksen suunnitteluun, kehittämiseen ja/tai rakentamiseen 

liittyvän sopimuksen tekeminen  
 
Kaikki hallituksen kokousta koolle kutsuttaessa saatavilla oleva, kokouksessa 
käsiteltävien asioiden ja päätöksenteon kannalta olennainen aineisto pyritään 
toimittamaan hallituksen jäsenille tiedonkulun varmistamiseksi kokouskutsun 
yhteydessä.  
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Hallituksen kokouksia pidetään niin usein kuin yhtiön asiat ja niiden ennakolli-

nen suunnittelu edellyttävät.  

 

Hallitus kutsuu Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön hallituksen pu-

heenjohtajan ja/tai toimitusjohtajan osallistumaan hallituksen kokouksiin sil-

loin, kun katsoo sen tiedonkulun kannalta tarpeelliseksi. 

5.2 
Yhtiökokous 

 
Seuraaviin päätöksiin vaaditaan molempien osakkaiden yksimielinen hyväk-
syntä: 
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
- yhtiön ja sen osakkaiden tai niiden määräysvallassa olevien yhteisöjen vä-

listen olennaisten sopimusten hyväksyminen  
- lainan ottaminen yhtiölle ja muiden rahoituspäätösten tekeminen  
- yhtiön rahastojen perustaminen  
- yhtiön sulautuminen tai toiminnan lopettaminen ja yhtiön purkaminen 

 
5.3 
Tilintarkastus  

 
Osakkaat nimeävät yhteisesti yhtiön yhtiökokouksessa valittavan tilintarkas-
tusyhteisön ottaen huomioon Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö 
sr.:lle valitun tilintarkastajan.  Ensimmäisen tilintarkastusyhteisön valitsevat 
yhtiön perustajat.  
 

 
5.4 
Vastuuvakuutus 

Yhtiö ottaa hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle johdon vastuuvakuutuk-
sen.  
 

5.5 
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot  

Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille makse-
taan kuukausipalkkio. 
Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on 420 euroa/kk, varapuheenjoh-
tajan 300 euroa/kk ja jäsenen kuukausipalkkio 250 euroa/kk.  
 
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio erikseen hyväksytyn, kohtuullisen laskun 
mukaan, joka perustuu esimerkiksi tilintarkastusyhteisön tekemään tarjouk-
seen. 

 
6 
Tiedonsaantioikeus 

 
6.1 
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Yhtiön osakkaalla tai tämän valtuuttamalla edustajalla on oikeus kohtuulli-
sesta pyynnöstä tutustua yhtiön kirjanpitoon ja tositemateriaaliin sekä saada 
nähtäväkseen yhtiökokouksen, yhtiön hallituksen ja hallituksen perustamien 
toimikuntien pöytäkirjat ja yhtiön tekemät sopimukset ja sitoumukset. 
 
Osakas tai tämän edustaja on vaitiolovelvollinen kolmansiin nähden yhtiön 
liiketoimintaan liittyvistä olosuhteista ja seikoista, jotka hän saa mahdollisesti 
tietoonsa edellä sanottujen toimenpiteiden yhteydessä ja joiden paljastumi-
sesta saattaisi aiheutua vahinkoa yhtiölle tai sen liiketoiminnalle. 
 
Kukin hallituksen jäsen on oikeutettu toimittamaan tämän nimenneelle osak-
kaalle kaiken saamansa yhtiöön liittyvän tiedon. 
 
 

7 
Museorakennushankkeen suunnittelu 
 
7.1 

Valtion ja kaupungin omistuksessa ollessaan yhtiö noudattaa julkisista hankin-
noista annettua lainsäädäntöä. 

7.2  
Tontti  

Kaupunki osoittaa ja myöhemmin luovuttaa yhtiölle tontin museohankkeen 
toteuttamista varten Etelä-Sataman Makasiinirannan alueelta. Tontti luovute-
taan yhtiölle sitten, kun asemakaavan muutos ja museorakennuksen raken-
nuslupa ovat saaneet lainvoiman, ellei muuta sovita. Kaupunki sitoutuu edistä-
mään tontinluovutusta seuraavin keskeisin periaattein:   

 
- Tontti luovutetaan pitkäaikaisesti vuokraamalla. 

- Vuokra-aika on vähintään 60 vuotta.  

- Tontin maanvuokra on 5 prosenttia tontin markkinaehtoisesti 
määriteltävästä arvosta. Tontin arvonmäärittelyn markkinaehtoi-

suus varmistetaan puolueettoman asiantuntijan arviolausun-

noin.  Tontin maanvuokran määrittelyssä pyritään kuitenkin 

markkinaehtoisen hinnoittelun sallimissa rajoissa kohtuullisuu-

teen ottaen huomioon mm. rakennuksen käyttötarkoitus. Maan-
vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja maanvuokran määrit-

telyssä noudatetaan muutoin kaupungin tavanomaisiä käytän-

töjä. Kaupunki vastaa em. kustannuksista.  

- Yhtiön tontinvuokran maksu alkaa aikaisintaan sen jälkeen, kun 

yhtiön nykyiset osakkaat ovat myyneet yhtiön osakkeet ja vii-
meistään, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman ja rakentami-

nen ollaan aloittamassa. Rakennusluvan hakemiseksi tontti 

vuokrataan ulkopuoliselle taholle lyhytaikaisesti, jolloin peritään 

kahden (2) kuukauden vuokra.  

- Kaupunki vastaa tontin mahdollisesta pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista sekä 
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puhdistustyön suunnittelusta ja sen edellyttämistä jatkotutki-
muksista. Ylimääräisinä kustannuksina ei pidetä kynnysarvo-

maasta, vanhojen rakenteiden ja jätteiden poistosta tai mahdol-

lisesta puhdistamisen aiheuttamasta viivästymisestä johtuvia 

kustannuksia. 

- Kaupunki vastaa kustannuksellaan tontin rakentamiskelpoiseksi 
saattamisesta ennen kuin museorakennuksen rakentaminen al-

kaa. Aikataulu pyritään sovittamaan museorakennuksen rakenta-

misaikataulutavoitteeseen. 

- Maanvuokrasopimukseen sisällytetään määräaikainen osto-oi-

keus sen mukaan, kun kaupungin toimivaltainen viranomainen 
siitä niin päättää.  Osto-oikeutta voidaan käyttää, kun museora-

kennus on valmistunut ja otettu käyttöön. Osto-oikeus on voi-

massa kauintaan viisi (5) vuotta museorakennuksen valmistumi-

sesta lukien, ellei toisin sovita. Tontin myyntihinta määräytyy 

maanvuokran perusteena käytetyn rakennusoikeuden arvoon 
perustuen ja noudattaen kaupungin tavanomaisia tontin myynti-

hinnan määrittelyperiaatteita.  

- Muilta osin noudatetaan kaupungin tavanomaisia maanvuok-

rausehtoja sekä osto-oikeutta käytettäessä tavanomaisia kiin-

teistönkaupan ehtoja. Niiden mukaan tontin vuokralaisella on 
etuoikeus tontin uudelleen vuokraamiseen, mikäli tontti vuokra-

taan vastaavaan käyttötarkoitukseen.   

- Maanvuokrauksesta, tontin myynnistä ja niiden ehdoista päättää 

vastaisuudessa lopullisesti kulloinkin toimivaltainen kaupungin 

toimielin tai viranhaltija. 
- Kaupunki edistää kaikin käytettävissä olevin keinoin museoton-

tin kaavoituksen vahvistumista niin, että museon rakennushanke 

pysyy tavoiteaikataulussa. Tavoitteena on, että kaupunginval-

tuusto on hyväksynyt kaavan yhdeksän kuukauden kuluttua siitä, 

kun arkkitehtuurikilpailu on ratkaistu. 
 
 
7.3 

Rakennuttamistehtävän hoitamista varten yhtiö perustaa tarvittaessa toimi-
kunnan, johon kumpikin osakas nimeää edustajat. Toimikunnan puheenjohta-
jaksi valitaan valtion nimeämä edustaja. Yhtiön hallitus määrittelee myöhem-
min toimikunnan tehtävät.  

 
8 
Rahoitus 
 
8.1 

Yhtiön tulee huolehtia toimintansa kannalta riittävien varojen hankkimisesta 
toteuttaakseen museorakennuksen suunnittelu- ja rakennuttamishankkeen 
ottaen kuitenkin huomioon tähän sopimuksen kohdissa 2.1 sekä 4.1 mainittu 
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tavoite myydä osakkeet sijoittajalle ennen varsinaisten rakennustöiden alka-
mista.  
 
Ennen yhtiön perustamista syntyneistä museorakennuksen suunnittelukustan-
nuksista vastaavat yhtiön osakkaat yhdessä aiemmin määriteltyjen enimmäis-
kustannusten rajoissa.  

8.2  

Yhtiön toiminta ja rakennushankkeen suunnitteluvaihe toteutetaan kokonai-

suudessaan osakkaiden sopiman budjetin puitteissa valtion ja kaupungin 

31.5.2022 hyväksymän yhteistyön jatkosopimuksen mukaisesti. Sopimuksen 

mukaan osapuolet varautuvat kattamaan perustettavan kiinteistöosakeyhtiön 

kustannuksia rakennushankkeen kehittämisen aikana vuosina 2022 – 2026 si-

ten, että kummankin osapuolen osuus kustannuksista on yhteensä enintään 

4 700 000 euroa. Tähän yhtiölle suunnattavaan rahastoitavaan vapaaseen pää-

omaan on laskettu menojen bruttokustannus.  

 
 Osapuolet sitoutuvat sopimaan saman suuruista rahoituseristä yhtiön rahas-

toitavaan pääomaan yhteistyösopimuksen asettamissa rajoissa. 
 

Vuosien 2022-2023 yhdistettynä tilikautena kumpikin osapuoli siirtää yhtiön 
SVOP-rahastoon 3.04 miljoonaa euroa arkkitehtuurikilpailun toteuttamiseksi 
ja siihen liittyvien tarpeellisten hankesuunnitelmien tekemiseksi.  
Vuoden 2022 rahoitusosuudet ovat 620 000 euroa  
vuoden 2023 osuudet 2 420 000 euroa 
Vuosien 2024-2026 laskennalliset osuudet sisältävät 1 220 000 euroa (arvio 
2024) ja 448 000   euroa (arvio 2025.) 
 
Osapuolet voivat yhteisellä päätöksellä sopia jatkoerien suuruudesta toisin 
kuitenkin siten, että kokonaissumma pysyy valtion ja kaupungin 31.5.2022 al-
lekirjoitetun yhteistyön jatkosopimuksen mukaisena ja siten, että yhtiön toi-
minta voi hankkeen edetessä jatkua aikataulun mukaisesti, sitä viivyttämättä.  

 
 Rahoitus on kertaluonteinen. Yhteistyön jatkosopimuksen mukaan muut mah-

dolliset lisäkustannukset tulee tarvittaessa kattaa hankkeen ja toiminnan laa-
tua ja laajuutta tarkistamalla.  
 
Sopijapuolet ovat tietoisia, että valtion myöntämä rahoitus yhtiölle vaatii 
eduskunnan päätöksen. Helsingin kaupungin rahoitus edellyttää myöhempinä 
vuosina kaupunginvaltuuston myöntämät määrärahat ja kaupunginhallituksen 
toimeenpanopäätökset.  
 

 
9 
Sopimuksen voimassaolo 
 
9.1 
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Tämä sopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet, ja se 
on voimassa suhteessa kuhunkin sopijapuoleen niin kauan kuin tämä omistaa 
yhtiön osakkeita tai kunnes sopijapuolet yksimielisesti sopivat kirjallisesti toi-
sin.  
 
Sopijapuolet vastaavat osakkeiden luovuttamisen jälkeen osakkeiden luovu-
tuksesta ja tämän sopimuksen mahdollisesta siirtämisestä huolimatta ennen 
osakkeiden siirtoa syntyneiden velvoitteiden täyttämisestä yhteisesti hyväksy-
tyn budjetin puitteissa suhteessa toisiin sopijapuoliin. Vastoin tätä sopimusta 
tehty osakkeiden luovutus ei vapauta sopijapuolta tämän sopimuksen velvoit-
teista muita sopijapuolia kohtaan. 
 

10 
Yhtiötä koskevat sopimukset ja niiden etusijajärjestys 
 
10.1 

Tämän sopimuksen (1) ohella yhtiön toimintaa sääntelee (2) yhtiön yhtiöjär-
jestys. 
 
Jos yhtiöjärjestys ja tämä sopimus ovat joltakin osin ristiriitaisia, sovelletaan 
sopijapuolten välisessä suhteessa ensisijaisesti tätä sopimusta. Mikäli laissa 
säädetään toisin, noudatetaan aina lakia. 

 
11 
Muut määräykset 
 

 
 

11.1 
Tiedonannot 

Tämän sopimuksen mukaiset tiedoksiannot ja tiedustelut sopijapuolelle voi-
daan tehdä sähköpostilla, kirjatulla kirjeellä tai muutoin todisteellisesti. Tie-
doksiannon katsotaan tapahtuneen, kun sähköposti on lähetetty tai kun kaksi 
(2) vuorokautta on kulunut kirjatun kirjeen postittamisesta tai kun tiedoksi-
anto on muutoin tehty todisteellisesti. Tiedoksiannot on toimitettava osak-
kaan osakasluettelossa olevaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. 
 
Osapuolten yhteyshenkilöt tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä: 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö: xx (nimi, s-postiosoite ja puh.nro) 
 
Helsingin kaupunki: yy (nimi, s-postiosoite ja puh.nro) 
 
  
Hallitus tarkistaa ja päivittää tarvittaessa yhteyshenkilöt. Päivitetty yhteyshen-
kilölista kirjataan hallituksen kokouspöytäkirjaan. 
 

11.2 
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Muutokset 

Kaikki tähän sopimukseen tehtävät muutokset tulee tehdä kirjallisesti. Tähän 
sopimukseen tehdyt muutokset tulevat voimaan, kun sopijapuolten edustajat 
ovat allekirjoittaneet muutokset.  

11.3 
Yhteistyö 

Sopijapuolet sitoutuvat allekirjoittamaan ja saattamaan voimaan asiakirjoja 
sekä toimillaan muutoinkin myötävaikuttamaan tämän sopimuksen kannalta 
välttämättömiin toimiin.  
 
Osakkaat sitoutuvat pidättäytymään toimista, jotka ovat omiaan aiheutta-
maan vahinkoa toisille sopijapuolille taikka jotka muutoin vaarantaisivat tä-
män sopimuksen tarkoituksen toteutumisen. 
 

 
11.4 
Oikeuksien käyttämättä jättäminen 
 

Mikäli sopijapuoli jättää käyttämättä jonkin tämän sopimuksen tarjoaman oi-
keuden, ei tämän oikeuden käyttämättä jättäminen millään tavalla vaikuta ky-
seisen sopijapuolen oikeuteen niin halutessaan käyttää jatkossa tuota oi-
keutta. 
 

11.5 
Sopimuksen siirto 

Tätä sopimusta ei voida siirtää kolmannelle ilman muiden sopijapuolten kirjal-
lista suostumusta. 
 
 

11.6 
Sovellettava laki ja ehdollinen välityslauseke 
 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 
 
Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa 
tai lain mukaan määräytyvässä elimessä. Sopijapuolet voivat myös yhteisesti 
sopia välimiesmenettelystä.  

 
 
 

 
  Helsingissä pp.kk.2022 
 

 

Suomen valtio/opetus- ja kulttuuriministeriö 
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Helsingin kaupunki 

 

 

 

 

LIITTEET  
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