
RAHOITUSOSUUKSIEN KOROTTAMISTA KOSKEVA LISÄYS SOPIMUKSEEN HELSINGIN KAUPUNGIN JA 

SUOMEN VALTION VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ HELSINGIN OLYMPIASTADIONIN PERUSPARANNUSHANKKEEN 

RAHOITTAMISESSA 

 

1 Sopijapuolet 

 

Allekirjoittaneet sopijapuolet 

 

Helsingin kaupunki (jäljempänä Kaupunki) 

Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki/PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 

Y-tunnus 0215438-8, ja  

 

Suomen valtio, jota edustaa opetus- ja kulttuuriministeriö (jäljempänä Valtio) 

Meritullinkatu 10, 00170 Helsinki/PL 29, 00023 Valtioneuvosto 

Y-tunnus 0245872-8 

 

Kaupunki ja Valtio jäljempänä yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli. 

 

 

2 Sopimuslisäyksen tarkoitus 

 

2.1 Tällä lisäyksellä Sopijapuolten 13.3.2013 tekemään sopimukseen (jäljempänä Yhteistyösopimus) ja 

siihen 4.3.2015 tehtyyn lisäykseen Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä Helsingin 

olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisessa sovitaan Sopijapuolten vastattavaksi tulevien 

Helsingin Olympiastadionin (jäljempänä Olympiastadion) uudistamis- ja perusparannushankkeen 

(jäljempänä Hanke) edellä mainittujen asiakirjojen allekirjoittamisen jälkeen ilmenneiden 52 miljoonan 

euron lisäkustannusten rahoittamisesta yhtä suurin osuuksin. 

 

2.2 Tällä lisäyksellä Yhteistyösopimukseen ei millään tavalla muuteta Yhteistyösopimusta tai siihen 4.3.2015 

tehtyä lisäystä muilta kuin jäljempänä erikseen mainituilta osin. 

 

 

3 Sopimuslisäyksen tausta 

 

3.1 Sopijapuolet ovat aiemmin sitoutuneet osallistumaan Olympiastadionin uudistamis- ja 

perusparannushankkeen rahoittamiseen kumpikin 104,5 miljoonalla eurolla. Koska hankkeen 

kustannusarvio on urakkatarjousvaiheessa noussut 52 miljoonalla eurolla, sovitaan tällä sopimuslisäyksellä, 

miten kumpikin Sopijapuoli osallistuu edellä mainittujen lisäkustannusten rahoittamiseen yhtä suurin 

osuuksin ja kumpikin enintään 26 miljoonalla eurolla. 

 

3.2. Eduskunta on vuoden 2017 ensimmäisessä lisätalousarviossa hyväksynyt seuraavan valtuuden koskien 

momenttia 29.90.50: 

 



Momentin perusteluja täydennetään siten, että Olympiastadionin perusparannus- ja 

uudistamishankkeeseen liittyviä sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä aiheutuu aiemmin tehdyistä 

sitoumuksista aiheutuneiden tai aiheutuvien menojen lisäksi valtiolle rahapelitoiminnan voittovaroista 

rahoitettavia menoja vuosina 2017–2027 yhteensä enintään 26 000 000 euroa, ja edellyttäen, että 

Helsingin kaupunki osallistuu hankkeen kustannuksiin vähintään yhtä suurella osuudella. 

 

3.3. Helsingin kaupunki (tähän kaupungin päätös)   

 

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2017 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 

kaupungin rahoitusosuuden korottamisen Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja 

perusparannushankkeen rahoittamisessa 26 miljoonalla eurolla siten, että kaupungin rahoitusosuus 

hankkeen kustannuksista on aiemmin päätetyn enintään 104,5 miljoonan euron sijaan yhteensä enintään 

130,5 miljoonaa euroa. 

 

Samalla kaupunginvaltuusto totesi, että tämän päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Suomen 

valtio osallistuu Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen kustannuksiin vähintään yhtä 

suurella osuudella. 

 

4 Lisärahoituksen aikataulu ja maksutapa 

 

4.1. Valtio osoittaa Hankkeelle lisärahoitusta vuonna 2017 enintään 6 miljoonaa euroa. Jäljelle jäävä osuus 

lisärahoituksesta osoitetaan vuosina 2018–2027 arviolta siten, että kunakin vuonna osoitetaan enintään 2 

miljoonaa euroa.  

 

4.2 Kaupunki osoittaa Hankkeelle lisärahoitusta vuosina 2018–2019 yhteensä enintään 26 miljoonaa euroa.  

 

Lisäksi Kaupunki osoittaa vuosina 2018–2019 Hankkeelle väliaikaista lisärahoitusta Valtion vuosina 2020–

2027 jälkikäteisesti maksamaa lisärahoitusosuutta vastaavan määrän, arviolta yhteensä 20 miljoonaa 

euroa. Tämä Kaupungin väliaikainen lisärahoitus ei muuta Sopijapuolten kohdan 3.1 mukaisia 

rahoitusosuuksia Hankkeen lisäkustannuksista. 

 

4.3 Vuodesta 2017 lukien Valtio ei enää edellä mainittuun Eduskunnan päätökseen perustuen maksa 

Hankkeen avustuksia etupainotteisesti. 

 

 

5 Sopimuskappaleet 

 

Tätä lisäystä Yhteistyösopimukseen on laadittu kolme (3) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin 

Sopijapuolelle ja yksi (1) Stadion-säätiölle. 

 

 

Helsingissä ____/____  2017 

 

 

Helsingin kaupunki 



 

 

 

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho 

Suomen valtio/opetus- ja kulttuuriministeriö 

 

 

 

Ylijohtaja Esko Ranto 

Suomen valtio/opetus- ja kulttuuriministeriö 

 

 


