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Sopijapuolet 

1. Helsingin kaupungin kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosasto (jäljempänä 
”Helsingin kaupunki”) 
 

2. Forum Virium Helsinki Oy (jäljempänä ”FVH” tai ”Forum Virium Helsinki”),    
Unioninkatu 24, 00100 Helsinki, 2170029-2  

 

Yhteyshenkilöt 

Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa 
oman organisaationsa sisällä ja toisille sopijapuolille sopimuksen toteutumiseen liittyvistä 
asioista. 
 
Sopimuksen yhteyshenkilöinä toimivat: 
 
Mia Marttiini 
Vastaava tuottaja 
Forum Virium Helsinki Oy 
mia.marttiini@forumvirium.fi 
 
Jyrki Hirvensalo 
Päätoimittaja, Helsinki-kanava 
Helsingin kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosasto  
jyrki.hirvensalo@hel.fi 
 

Kohde 

Sopimuksen kohteena on Forum Virium Helsingin (jäljempänä FVH) hallinnoiman 

yhteisötelevisio Stadi.TV:n projekti (jäljempänä ”Stadi.TV” tai ”projekti”).   

Tämä sopimus koskee aikaa 1.1.-30.6.2014.  

 

Sopimuksen sisältö 

 Stadi.TV toteuttaa ammattikorkeakoulu Arcadan (jäljempänä ”Arcada”) 

palveluja käyttäen Helsingin kaupungin hallinnoiman Helsinki-kanavan 

ohjelmasiirrot ja esitykset suorina lähetyksinä kaapelitelevisiokanavalla 

sopimuskauden aikana seuraavien tuotantojen osalta vuonna ajalla 1.1.-

30.6.2014: 11-14 kpl kaupunginvaltuuston kokoukset 

 2 kpl ylipormestarin asukasillat 
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 4 kpl ylipormestarin oppilaskuntapäivät 

 lisäksi tarvittaessa enintään 3 ajankohtaista tilaisuutta Helsingin kaupungin 

toiveiden mukaan. FVH toteuttaa ohjelmasiirron, mikäli se on ohjelmasiirroista 

vastaavan Arcadan osalta aikataulullisesti ja resurssien puolesta mahdollista. 

Kyseisiä ohjelmasiirtoja toteutetaan arkisin klo 06.00-18.00 ajanjaksolla 

1.1.2014 – 30.6.2014. Arcada toteuttaa oman osuutensa lähetyksistä 1-2 

hengen työryhmällä sisältäen lähetysteknikot. Helsingin kaupunki vastaa 

riittävän nopeasta ja toimivasta internet –liittymästä kuvauspaikalla. 

Tuotannoista sovitaan FVH:n kanssa.   

 mikäli jokin edellä mainituista tuotannoista jää kokonaan tai osin toteutumatta 

voidaan sen tilalla toteuttaa jokin muu vastaava lähetys erikseen sovittavalla 

tavalla ja mikäli se on ohjelmasiirroista vastaavan Arcadan sekä Stadi.TV:n 

tuotantotiimin osalta aikataulullisesti ja resurssien puolesta mahdollista. 

Sopimukseen sisällytetään 1-2 lähetysteknikkoa sekä lisäksi kaupunginvaltuuston 

kokousten sekä muiden valtuustosalissa tapahtuvien, tämän sopimuksen piiriin kuuluvien 

tilaisuuksien kuten oppilaskuntapäivien tuotantotiimiin 1-2 kuvausryhmän jäsentä siten, 

että valtuustosalin ohjaamossa on kerrallaan vähintään kaksi edustajaa paikalla. Helsingin 

kaupunki varaa itselleen oikeuden korvata tämän sopimuksen mukaisen kuvausryhmän 

joko omalla henkilöstöllään tai kolmannen osapuolen henkilöstöllä. Helsingin kaupunki 

sopii tuotantoon liittyvästä operatiivisesta toiminnasta palvelun tuottajan kanssa. 

Helsingin kaupunki vastaa riittävän nopeasta ja toimivasta internet-liittymästä 

kuvauspaikalla.  

Forum Virium Helsinki ja Arcada solmivat sopimuksen keskenään sopimuskauden ajaksi.  

 

Helsinki-kanavan ohjelmat esitetään kaapeliverkossa Stadi.TV-brändin alla ja lähetysten 

alkuun ja/tai loppuun lisätään Stadi.TV:n ja Helsinki-kanavan yhteistunnukset  

grafiikkaplanssina. Helsingin kaupunki omistaa materiaalin tekijänoikeudet. Helsinki-

kanavalla on oikeus saada käyttöönsä HD-tallenne lähetyksestä. Stadi.TV saa käyttää 

kaupunginvaltuuston kokousten aineistoa toimituksensa ohjelmakäytössä Helsinki-

kanavan käyttöehtojen mukaisesti (www.helsinkikanava.fi/fi/tietoa-sivustosta).  

Helsingin kaupungin tuottamia kaupunginvaltuuston kokouksia ja ylipormestarin 

asukasiltoja saa lähettää uusintoina Stadi.TV:ssä sekä Arcadan hallinnoimalla 

kaapelikanavalla ja kanavan kotisivuilla internetissä Forum Virium Helsingin ja Arcadan 

välisen sopimuksen mukaisesti sopimuskauden aikana ja yhden kuukauden ajan 

sopimuskauden päätyttyä. Uusintaoikeus koskee myös muita Helsingin kaupungin tämän 

sopimuksen piirissä tuottamia ajankohtaisia tilaisuuksia poikkeuksena tilaisuudet, joihin 

Helsingin kaupunki tai tilaisuuden järjestäjä ei ole antanut uusintaoikeutta. Helsinki-

kanavan tuotannot erotetaan muusta ohjelmavirrasta edellä mainituin yhteistunnuksin. 
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Helsingin kaupunki vastaa Helsinki-kanavalla julkaistavasta sisällöstä. FVH vastaa 

Stadi.TV:ssä lähetettävästä ohjelmasisällöstä. Arcada vastaa kaapelitelevision 

ohjelmavirran teknisestä toiminnasta. Helsingin kaupunki sopii tuotantoon liittyvästä 

operatiivisesta toiminnasta suoraan palvelun tuottajan kanssa. 

  

Projektin kesto 

Projektin toteuttaminen kestää kuusi (6) kuukautta eli 1.1.-30.6.2014. Tarkempi 
toteutusaikataulu sovitaan sopijaosapuolten välillä.  

 

Hyväksymis- ja päättymiskriteerit 

Projektin valmistumiskriteerit kunkin vaiheen osalta täsmennetään Projektin 
suunnitteluvaiheessa ja ohjausryhmän päätöksellä Projektin edetessä. 

 

Laskutus ja rahaliikenne 

Sopimuksen kokonaisarvo on 25.000 euroa. Ajan 1.1.-30.6.2014 kattavasta 

sopimuksesta FVH laskuttaa Helsingin kaupunkia yhdessä (1) erässä 30.6.2014.  

   

Sopimuksen voimassaolo 

Sopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa 
30.6.2014 asti. 

 
Sopimuksen päätyttyä Projektin osapuolet palauttavat toisilta osapuolilta mahdollisesti 
saadun luottamuksellisen materiaalin tai luovuttaneen osapuolen pyynnöstä sitoutuvat 
tuhoamaan sen.  
 

 

Purkaminen 

Sopijapuoli voi kirjallisella ilmoituksella muille sopijapuolille purkaa sopimuksen 
päättymään välittömästi, jos muu sopijaosapuoli olennaisesti rikkoo sopimusta, eikä ole 
rikkomustaan korjannut 14 päivässä asiasta kirjallisen ilmoituksen saatuaan. Sopimuksen 
purkautuessa Stadi.TV:n ohjausryhmä päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä. 
Sopijaosapuolilla ei ole oikeutta korvauksiin sopimuksen purkautuessa.  
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Viivästys 

Mikäli osapuoli havaitsee, että viivästys on todennäköinen, sen on viipymättä kirjallisesti 
ilmoitettava toisille osapuolille viivästymisestä ja sen vaikutuksesta sovittuun 
projektiaikatauluun. 
 

Sopimuksen muutokset ja lisäykset 

Lisäyksistä tai muutoksista tähän sopimukseen sovitaan kirjallisesti. 

Sopimuksen siirtäminen 

Sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen sopijapuolten 
suostumusta. Sopijapuolilla on kuitenkin oikeus siirtää sopimus samaan konserniin 
kuuluvalle yhtiölle tai liiketoiminnan vastaanottavalle yhtiölle toisen sopijapuolten 
kirjallisella suostumuksella. 

Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan 
ensisijaisesti neuvottelemalla.  

Myötävaikutusvelvollisuus 

Osapuolet pyrkivät toimimaan toistensa kohtuullisten etujen mukaisesti sekä omalta 
osaltaan myötävaikuttamaan tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön toteuttamiseksi. 
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Allekirjoitukset 

 
Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. 
 
 

 

Helsingissä       . päivänä              kuuta 2014 
 

 

Helsingin kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosasto  

 

 

 

      

Allekirjoitus 

 

 

 

 

      

Nimen selvennys 

 

 

 

 

Helsingissä       . päivänä              kuuta 2014 
 

 

Forum Virium Helsinki Oy 

 

 

      

Allekirjoitus 

 

 

 

 

      

Nimen selvennys 

 

 

 

 


