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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 382
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Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan liitteenä olevan Suomen valtion ja 
Helsingin kaupungin välisen yhteistyön jatkosopimuksen Suomen arkki-
tehtuuri- ja designmuseon edistämiseksi. Päätös on ehdollinen, kunnes 
valtio tekee vastaavan päätöksen. Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa 
kansliapäällikön allekirjoittamaan sopimuksen ja tarvittaessa hyväksy-
mään siihen valtion käsittelyssä ilmeneviä vähäisiä tarkistuksia.

Kaupunginhallitus myönsi vuoden 2022 talousarvion kohdalta 1 30 01 
Kaupunginhallituksen käyttövarat (projektinumero 10402010580103) 
Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiölle yhteensä enintään 670 
000 euroa museohankkeen vaatimien selvitysten sekä säätiön toimin-
nan käynnistämiseen liittyvien kulujen kattamiseen vuosille 2022−2024. 
Määräraha kohdennetaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluo-
saston käytettäväksi, joka huolehtii määrärahan maksatuksesta säätiöl-
le. 

Määräraha maksetaan kahdessa osassa vuoden 2022 aikana. Ensim-
mäinen osa, 285 000 euroa, maksetaan nyt hyväksyttävän yhteistyön 
jatkosopimuksen perusteella. Toinen osa, enintään 385 000 euroa, pe-
rustuu alkuperäiseen valtion ja kaupungin väliseen yhteistyösopimuk-
seen, jossa kumpikin osapuoli on sitoutunut rahoittamaan museohank-
keen valmistelua 500 000 eurolla. Valmistelumäärärahasta osoitetaan 
säätiölle osuus, joka siitä on käyttämättä siinä vaiheessa, kun hank-
keen valmistelu siirtyy kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta säätiölle. 

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki ei myöhemmin osallis-
tu museon käyttötalouden kustannusten kattamiseen eikä muutoinkaan 
museon säännöllisen toiminnan rahoittamiseen.

08.11.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Esityslista 24/2022 2 (3)
Kaupunginhallitus

Asia/21
13.6.2022

Paiju Tyrväinen, palvelun päällikkö, puhelin: 310 21874
paiju.tyrvainen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 04.04.2022 § 43
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Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti osaltaan nimetä Suomen 
arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön hallitukseen sen ensimmäiselle 
toimikaudelle seuraavat jäsenet:

Timo Laitinen
pääjohtaja, Valtiokonttori, hallituksen puheenjohtaja

Mikko Aho
arkkitehti SAFA

Stefan Björkman
verkställande direktör, Föreningen Konstsamfundet r.f.

Anne Korkiakoski
hallitusammattilainen 

Juha Lemström
yhteiskunta- ja laatujohtaja, Senaatti-kiinteistöt

Leena Mörttinen
alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö 

Mikael Silvanto
designjohtaja, Bang & Olufsen 

Pauli Sivonen
johtaja, Serlachius-museot

Anna Valtonen
professori, Aalto-yliopisto, muotoilun laitos

Päätös on ehdollinen, kunnes opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa 
hallituksen jäsenet vastaavalla kokoonpanolla. Jäsenet nimetään sää-
tiön sääntöjen mukaisesti vuosina 2023−2025 päättyviksi toimikausiksi 
kaupungin ja opetus- ja kulttuuriministeriön erillisen sopimuksen mu-
kaisesti.
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Hallituksen palkkioissa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön 
Suomen Kansallisoopperan hallitukselle kulloinkin vahvistamaa palk-
kiotasoa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Paiju Tyrväinen, palvelun päällikkö, puhelin: 310 29874

paiju.tyrvainen(a)hel.fi


