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Kokousaika 13.06.2022 19:15 - 19:36

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali/sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana pormestari
puheenjohtaja

Kivistö, Kasper
Muranen, Lauri (etänä)
Pajula, Matias (etänä)
Pakarinen, Pia (etänä)
Rantala, Marcus
Halla-aho, Jussi (etänä) varajäsen
Said Ahmed, Suldaan (etänä) varajäsen
Yanar, Ozan varajäsen

Muut

Diarra, Fatim (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Rydman, Wille (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Torsti, Pilvi (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Eronen, Antti johtava asiantuntija
Haahtela, Ilkka maahanmuutto- ja työllisyysjohtaja
Heinonen, Kimmo (etänä) vs. yksikön päällikkö
Kiesiläinen, Mikko (etänä) pääekonomisti
Vesterinen, Nina matkailupäällikkö
Almqvist, Casper viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Nirkko, Saara (etänä) hallintoasiantuntija
Salo, Ville erityissuunnittelija

saapui 19:20, poistui 19:36, paikalla: 
27 §

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen pormestari
23 - 27 §
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Esittelijät

Juhana Vartiainen pormestari
23 §

Marja-Leena Rinkineva elinkeinojohtaja
24 - 27 §

Pöytäkirjanpitäjä

Pilvi Ainola hallintoasiantuntija
23 - 27 §
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§ Asia

23 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

24 Asia/2 Alueiden varaaminen saunahankkeiden jatkosuunnittelua varten Ve-
siurheilukeskus Laguuni Oy:lle ja KF Restaurants Oy:lle (Hietaniemi, 
Seurasaari)

25 Asia/3 Alueen varauksen jatkaminen Hartela Etelä-Suomi Oy:lle toimisto-
hankkeen suunnittelua varten (Pasila, Ilmalanrinne, tontti 17056/6 )

26 Asia/4 Uusien hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

27 Asia/5 Helsingin lausunto hallituksen esityksestä julkisten työvoima- ja yritys-
palveluiden uudelleenjärjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi
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§ 23
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla elinkeinojaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Pia Pakari-
sen ja Kasper Kivistön sekä varatarkastajiksi Lauri Murasen ja Marcus 
Rantalan.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 24
Alueiden varaaminen saunahankkeiden jatkosuunnittelua varten 
Vesiurheilukeskus Laguuni Oy:lle ja KF Restaurants Oy:lle (Hieta-
niemi, Seurasaari)

HEL 2021-010770 T 10 01 01 00

Päätös

A)

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi alueen Hietaniemestä Ve-
siurheilukeskus Laguuni Oy:lle (y-tunnus 2810833-9) saunahankkeen 
jatkosuunnittelua varten (tonttivaraus) seuraavin ehdoin:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen. Alueen pinta-ala on noin 
1 000 m2 ja rakennusoikeus 150 k-m².

 Varaus on voimassa 31.12.2023 saakka.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteinä 2 ja 3 olevia 

erityisiä ja yleisiä varausehtoja.

B)

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi alueen Seurasaaresta KF 
Restaurants Oy:lle (y-tunnus 2280122-0) saunahankkeen jatkosuunnit-
telua varten (tonttivaraus) seuraavin ehdoin:

 Varausalue on liitekartan 4 mukainen. Alueen pinta-ala on noin 1 
000 m2 ja rakennusoikeus 130 k-m².

 Varaus on voimassa 31.12.2023 saakka.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteinä 5 ja 3 olevia 

erityisiä ja yleisiä varausehtoja.
 Saunahankkeen jatkosuunnittelu on toteutettava tiiviissä yhteistyös-

sä Seurasaaren uimalaa ylläpitävän yhdistyksen kanssa. Jatko-
suunnittelussa arvioidaan kaava-alueella vielä saunalle ja laiturille 
osoitettua tarkkaa sijaintia. Saunahankkeen toteutuksessa painote-
taan alueen kulttuurihistoriallisia arvoja.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola(a)hel.fi
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Liitteet

1 Varausalue Hietaniemi
2 Erityiset varausehdot Hietaniemi
3 Yleiset_varausehdot
4 Varausalue Seurasaari
5 Erityiset Varausehdot Seurasaari
6 Esittelyteksti Hietaniemi
7 Esittelyteksti Seurasaari
8 Esittelyteksti Tarvo
9 Hietaniemen varauksensaajan valinta perustelumuistio 13.12.2021
10 Seurasaaren varauksensaajan valinta perustelumuistio 13.1.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10

Hakijat, joille ei esitetä va-
rausta

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10

Kaupunkiympäristön toimia-
la

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
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täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Saunapaikkahaun järjestäminen

Helsingin kaupunki on hakenut ajalla 21.6.-30.9.2021 vuokralaista ja to-
teuttajaa kolmelle merelliselle saunapaikalle, joiden asemakaavoissa 
on mahdollistettu saunan rakentaminen. Haettavat saunapaikat sijait-
sevat Hietaniemessä, Seurasaaressa ja Tarvossa. Hakumenettelystä 
on tiedotettu kaupunkiympäristölautakuntaa 15.6.2021. Saunapaikka-
haussa käytettiin kaksivaiheista ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely-
nä.

Hietaniemen saunapaikkaan saatiin 12 hakemusta, Seurasaaren sau-
napaikkaan kuusi ja Tarvoon kaksi hakemusta. Sekä Hietaniemen että 
Seurasaaren hakijoiden joukosta kutsuttiin kaksi toimijaa jatkoneuvotte-
luihin, jotka pidettiin marras-joulukuussa 2021. Tarvon saunapaikkaan 
kohdistuneet hakemukset eivät antaneet aihetta jatkotoimenpiteisiin. 
Kaupunkiympäristön toimiala siirtää Tarvon saunapaikan avoimeen ha-
kuun.

Hakemusten arvioinnin ja jatkoneuvottelujen perusteella varauksensaa-
jiksi esitettävien tahojen valinnan on suorittanut etukäteen muodostettu 
arviointiryhmä, jossa oli edustajat kaupunkiympäristön toimialan 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelusta, kaupunkitila ja mai-
semasuunnittelupalvelusta, asemakaavoituspalvelusta sekä rakennus-
valvontapalvelusta,  kaupunginkanslian elinkeino-osastolta sekä kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalveluista ja kaupunginmuseolta.  
Arviointi suoritettiin laatuun perustuvana kokonaisarviointina. Sauna-
paikkojen maanvuokrat on määritetty etukäteen ulkopuolisen puolueet-
toman arvioijan avulla. Hakemukset ovat oheismateriaalissa.
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Seurasaaren osalta suunniteltu sauna on herättänyt uimalan nykykäyt-
täjissä huolta saunatoiminnan vaikutuksista uimalan toimintaan. Asias-
ta on jätetty valtuustoaloite. Kaupunginvaltuusto on 1.6.2022 käsitellyt 
valtuustoaloitteen ja katsonut aloitteen loppuun käsitellyksi.

Haun tavoitteet ja arviointikriteerit

Saunapaikkahaun tavoitteena on ollut vastata kasvaneeseen sauna-
paikkojen kysyntään ja lisätä merellisiä palveluita Helsingin merellisen 
strategian 2030 (kaupunginhallitus 11.3.2019 § 188) mukaisesti sekä 
edistää merellistä yrittäjyyttä Helsingin uuden kaupunkistrategian 2021-
2025 (kaupunginvaltuusto 13.10.2021 § 293) mukaisesti.

Haettavat saunapaikat on tarkoitettu yleisessä käytössä olevan saunan 
rakentamiseen. Saunan yhteyteen on mahdollista toteuttaa myös kah-
vila-/ravintolatoimintaa. Toteutuksen tulee huomioida alueen muut toi-
mijat ja virkistyskäyttö. 

Kokonaisarvioinnissa tarkasteltiin seuraavia näkökulmia:

 Rannan kokonaiskehittämisen näkökulma: Miten esitetty sauna- ja 
ravintolatoiminta tukee kunkin alueen muuta olemassa olevaa toi-
mintaa.

 Hakijan aikaisempi kokemus vastaavasta liiketoiminnasta.
 Esitetyn liiketoimintasuunnitelman toteuttamiskelpoisuus.
 Hakijan investointivalmius ja hankkeen työllisyysvaikutus.
 Palvelujen ja alueen yleinen käytettävyys kaikille kaupunkilaisille ja 

matkailijoille.
 Esitetyn suunnitelman kaupunkikuvalliset ominaisuudet ja raken-

nuksen sopiminen paikan luonteeseen ja ympäristöön.
 Ehdotetun toiminnan kestävyys ja vastuullisuus Itämeren suojelu-

työn sekä ilmastotavoitteiden näkökulmasta katsotaan eduksi.
 Jos arviointivaiheen päätteeksi on kaksi täysin tasavahvaa ehdotus-

ta, voidaan hakijoilta pyytää saunan ja kahvilan/ravintolan markki-
naehtoisten yksikköhintojen ylittäviä vuokratarjouksia, joiden perus-
teella ratkaistaan voittaja.

Saunapaikkojen esittelytekstit kohdekohtaisine ehtoineen ovat liitteinä 
6, 7 ja 8.

Arviointiryhmän esitys

Arviointiryhmä on päättänyt yksimielisesti esittää varauksensaajiksi 
Hietaniemen saunapaikan osalta Vesiurheilukeskus Laguuni Oy:tä ja 
Seurasaaren saunapaikan osalta KF Restaurants Oy:tä. Kaupunkiym-
päristölautakunta on 1.3.2022 § 114 päättänyt arviointiryhmän yksimie-
lisen esityksen perusteella, että hakumenettelyssä mukana olleeseen 
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Tarvon saunapaikkaan kohdistuneet hakemukset eivät anna aihetta 
jatkotoimenpiteisiin ja Tarvon saunapaikka siirretään avoimeen hakuun.

Arviointiryhmän muistiot ovat liitteinä 9 ja 10. Hankkeiden jatkoneuvot-
teluissa esittämät suunnitelmat ovat oheismateriaalissa.

Varausehdot, tontinluovutus ja toimivalta

Saunahankkeiden suunnittelua jatketaan yhteistyössä kaupungin kans-
sa. Varausehdot ovat liitteissä 2, 3 ja 5. 

Kaupunkiympäristölautakunta on 1.3.2022 § 114 esittänyt kaupungin-
hallituksen elinkeinojaostolle alueiden varaamista. Samalla kaupun-
kiympäristölautakunta on hyväksynyt Seurasaaren alueen varauksen 
osalta yksimielisesti seuraavan vastaehdotuksen: "Kaupunkiympäristö-
lautakunta edellyttää, että saunahankkeen jatkosuunnittelu toteutetaan 
tiiviissä yhteistyössä Seurasaaren uimalaa ylläpitävän yhdistyksen 
kanssa. Jatkosuunnittelussa arvioidaan kaava-alueella vielä saunalle ja 
laiturille osoitettua tarkkaa sijaintia. Saunahankkeen toteutuksessa pai-
notetaan alueen kulttuurihistoriallisia arvoja." Tätä koskeva lisäys on 
tehty elinkeinojaoston päätöksen varausehtoihin.

Alueet tullaan luovuttamaan kaupungin vakiintuneilla tontinluovutuseh-
doilla enintään 30 vuodeksi ottaen huomioon kohteiden erityspiirteet ja 
erityisehdot.

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen 
elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustont-
tien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausalue Hietaniemi
2 Erityiset varausehdot Hietaniemi
3 Yleiset_varausehdot
4 Varausalue Seurasaari
5 Erityiset Varausehdot Seurasaari
6 Esittelyteksti Hietaniemi
7 Esittelyteksti Seurasaari
8 Esittelyteksti Tarvo
9 Hietaniemen varauksensaajan valinta perustelumuistio 13.12.2021
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10 Seurasaaren varauksensaajan valinta perustelumuistio 13.1.2022

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
5 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
7 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
8 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
9 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
10 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
11 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
12 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
13 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
14 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
15 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
16 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
17 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
18 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
19 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
20 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
21 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
22 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
23 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10

Hakijat, joille ei esitetä va-
rausta

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
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Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10

Kaupunkiympäristön toimia-
la

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelu
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 01.03.2022 § 114

HEL 2021-010770 T 10 01 01 00

Esitys

Esitysehdotus A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaos-
tolle alueen varaamista Hietaniemestä Vesiurheilukeskus Laguuni 
Oy:lle (y-tunnus 2810833-9) saunahankkeen jatkosuunnittelua varten 
(tonttivaraus) seuraavin ehdoin:
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 Varausalue on liitekartan 1 mukainen. Alueen pinta-ala on noin 
1 000 m2 ja rakennusoikeus 150 k-m².

 Varaus on voimassa 31.12.2023 saakka.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteinä 2 ja 3 olevia 

erityisiä ja yleisiä varausehtoja.

Esitysehdotus B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaos-
tolle alueen varaamista Seurasaaresta KF Restaurants Oy:lle (y-tunnus 
2280122-0) saunahankkeen jatkosuunnittelua varten (tonttivaraus) 
edellyttäen, ettei Seurasaaren saunahankkeen peruuttamista koskeva 
valtuustoaloite menesty, seuraavin ehdoin:

 Varausalue on liitekartan 4 mukainen. Alueen pinta-ala on noin 1 
000 m2 ja rakennusoikeus 130 k-m².

 Varaus on voimassa 31.12.2023 saakka.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteinä 5 ja 3 olevia 

erityisiä ja yleisiä varausehtoja

Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että saunahankkeen jatko-
suunnittelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Seurasaaren uimalaa yllä-
pitävän yhdistyksen kanssa. Jatkosuunnittelussa arvioidaan kaava-
alueella vielä saunalle ja laiturille osoitettua tarkkaa sijaintia. Sauna-
hankkeen toteutuksessa painotetaan alueen kulttuurihistoriallisia arvo-
ja.

Päätösehdotus C

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, että muut saunapaikkoja koskevat 
hakemukset eivät anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

L1115-55
L1113-7

Käsittely

01.03.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Silja Borgarsdottir Sandelin: Esitän, että esitysehdotus B poistetaan ja 
muutetaan muotoon:   

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Seurasaaren saunapaikan 
hanke ei etene valitulla varausalueella. Saunahankkeen mahdollinen 
toteutuminen Seurasareen vaatii uuden varausalueen, joka ei pienennä 
uimalan nykyistä aluetta.
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Kannattaja: Marleena Isomaa

Vastaehdotus:
Arvind Ramachandran: Lisäys esitysehdotus B -kohtaan:

Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että saunahankkeen jatko-
suunnittelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Seurasaaren uimalaa yllä-
pitävän yhdistyksen kanssa. Jatkosuunnittelussa arvioidaan kaava-
alueella vielä saunalle ja laiturille osoitettua tarkkaa sijaintia. Sauna-
hankkeen toteutuksessa painotetaan alueen kulttuurihistoriallisia arvo-
ja.

Kannattaja: Olli-Pekka Koljonen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Arvind 
Ramachandranin vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Olli-Pekka Koljonen: Koskien Seurasaaren saunahanketta:

"Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että saunahankkeen jatko-
suunnittelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Seurasaaren uimalaa yllä-
pitävän yhdistyksen kanssa. Saunahankkeen toteutuksessa painote-
taan alueen kulttuurihistoriallisia arvoja." 

Olli-Pekka Koljosen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Silja Borgarsdottir Sandelinin vastaehdotuksen mukaisesti 
muutettuna

Jaa-äänet: 10
Tarik Ahsanullah, Atte Kaleva, Otso Kivekäs, Olli-Pekka Koljonen, Sa-
mi Kuusela, Tuomas Nevanlinna, Arvind Ramachandran, Risto Rauta-
va, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 2
Silja Borgarsdottir Sandelin, Marleena Isomaa

Tyhjä: 1
Amanda Pasanen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 2 (1 tyhjä).

15.02.2022 Pöydälle
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Elina Kuikanmäki, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi
Taina Niemeläinen, kiinteistöasiantuntija, puhelin: 310 27335

taina.niemelainen(a)hel.fi
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§ 25
Alueen varauksen jatkaminen Hartela Etelä-Suomi Oy:lle toimisto-
hankkeen suunnittelua varten (Pasila, Ilmalanrinne, tontti 17056/6 )

HEL 2015-006826 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto jatkoi Ilmalanrinteen toimisto-
hankkeen suunnittelua koskevaa varausta Hartela Etelä-Suomi Oy:lle 
(Y-tunnus 0196430-3) seuraavasti:

 varausalue on tontti 17056/6 (pinta-ala 2 142 m², rakennusoikeus 
10 000 k-m², osoite Ilmalanrinne 3)

 varaus on voimassa 31.12.2023 saakka
 varausehtoja ei ole muuteta.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijainti- ja varausaluekartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1

Kaupunkiympäristön toimia-
la

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja suunniteltava hanke

Hartela Etelä-Suomi Oy (hakija) pyytää tontin 17056/6 varauksen jat-
kamista. Tontille on tarkoitus suunnitella noin 10 000 k-m²:n suuruinen 
toimistorakennus ”Ilmalan Tori”. Toimistorakennus yhdistetään Hartelan 
viereiselle tontille 17056/10 toteuttamaan ”Ilmalan Asema” -
hankkeeseen, johon ovat sijoittuneet Hartelan ja HSY:n toimistot.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Alueella on voimassa asemakaava nro 11561, joka on tullut voimaan 
5.1.2012. Asemakaavassa tontti on osoitettu toimitilarakentamisen kort-
telialueeksi (KTY). Kaavamääräyksen mukaan tontin rakennuksiin saa 
sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheut-
tamattomia teollisuustiloja, mediakeskus-, opetus-, koulutus-, studio- ja 
näyttelytiloja, kahvila- ja ravintolatiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan toi-
mintaa palvelevia tiloja.

Tontin rakennusoikeus on 10 000 k-m². Suunniteltu hanke on asema-
kaavan mukainen.

Sijainti- ja varausaluekartta on liitteenä 1.

Aikaisemmat varaukset

Kaupunginhallitus on 7.9.2015 § 841 varannut tontin 17056/6 Raken-
nusosakeyhtiö Hartelalle 31.12.2016 saakka. Kaupunginhallituksen 
elinkeinojaosto on sittemmin jatkanut varausta kahteen kertaan, viimei-
sin varauksen jatko on tehty 23.3.2020 vuoden 2021 loppuun saakka.

Rakennusosakeyhtiö Hartelan nimi on muuttunut Hartela Etelä-Suomi 
Oy:ksi 31.12.2016.

Varauksen jatkaminen

Koronapandemia on yleisesti viivästyttänyt toimistohankkeita yhteis-
kunnan sulkeuduttua. Varauksen jatkaminen on perusteltua, koska ha-
kija on edistänyt alueen kehittämistä toteuttamalla viereiselle tontille 
17056/10 ”Ilmalan asema” toimitilarakennuksen 7.12.2017 ja markki-
noimalla aktiivisesti Ilmalanrinteen toimitila-aluetta viime vuosina. Li-
säksi ”Ilmalan aura” -hanke läheiselle tontille 17053/14 on lähdössä 
käyntiin kevään 2022 aikana koronapandemian aiheuttamista vaikeuk-
sista huolimatta, parantaen yhdessä Ilmalantorille valmistuneen raitio-
vaunupysäkin kanssa alueen kysyntää. 
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Hanke on kaupungin elinkeinopolitiikan mukainen ja edistää toteutues-
saan alueen rakentumista.

Varausehtoja ei ole tarpeen tässä yhteydessä muuttaa. Varausehdot 
ilmenevät kokonaisuudessa asian päätöshistoriasta (elinkeinojaoston 
päätöksen 23.3.2020 § 12 liite 2). 

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen 
elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustont-
tien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijainti- ja varausaluekartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1

Kaupunkiympäristön toimia-
la

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristön toimiala maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelu
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.05.2022 § 294

HEL 2015-006826 T 10 01 01 00

Ilmalanrinne 3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaos-
tolle Ilmalanrinteen toimistohankkeen suunnittelua koskevan varauksen 
jatkamista Hartela Etelä-Suomi Oy:lle (Y-tunnus 0196430-3) seuraa-
vasti:

 varausalue on edelleen tontti 17056/6 (pinta-ala 2 142 m², rakennu-
soikeus 10 000 k-m², osoite Ilmalanrinne 3)

 varaus on voimassa 31.12.2023 saakka
 varausehtoja ei ole tarpeen muuttaa

L1117-53

04.02.2020 Ehdotuksen mukaan

15.01.2019 Ehdotuksen mukaan

23.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jukka Helenius, kiinteistölakimies, puhelin: 09  310 74013

jukka.helenius(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 23.03.2020 § 12

HEL 2015-006826 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto jatkoi Rakennusosakeyhtiö Harte-
lalle (Y-tunnus 0196430-3) toimistohankkeen suunnittelua koskevaa 
varausta seuraavasti:

 Varausalue on liitteen 1 mukainen kaavatontti 17056/6 (KTY, pinta-
ala 2 142 m², rakennusoikeus 10 000 k-m², osoite Ilmalanrinne 3)

 Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka
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 Varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä va-
rausehtoja.

Käsittely

23.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kysymyksiin oli vastaamassa johtava tonttiasiamies Ilkka 
Aaltonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

08.04.2019 Ehdotuksen mukaan

19.03.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 23.02.2017 § 92

HEL 2015-006826 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta 75/675 496 ja 87/677 495; Televisiokatu ja Ilmalanrinne

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti jatkaa Helsingin kaupungin 17. kaupungino-
san (Pasila) toimitilarakennusten tontin 17056/6 varausta Rakennuso-
sakeyhtiö Hartelalle (Y-tunnus 0196430-3) toimistohankkeen suunnitte-
lua varten 31.12.2017 saakka muutetuin ehdoin:

1

Ilmalantori ei sisälly enää varausalueeseen.

2

Muuten noudatetaan entisiä ehtoja.

(L1117-53)

26.11.2015 Ehdotuksen mukaan
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20.08.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Jukka Helenius, vs. kiinteistölakimies, puhelin: 09  310 74013

jukka.helenius(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 841

HEL 2015-006826 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata 17. kaupunginosan (Pasila) toimitilara-
kennusten korttelista nro 17056 suunnitellun tontin nro 6 (10 000 k-m²) 
ja Ilmalantorin tason +40.3 alapuolisen alueen sekä Ilmalantorille mer-
kityn liikerakennuksen rakennusalan (kl, 600 m²), jotka sijoittuvat kiin-
teistölle 091-436-0003-0012, Rakennusosakeyhtiö Hartelalle toimisto-
hankkeen suunnittelua varten 31.12.2016 saakka ja muutoin seuraavin 
ehdoin:

1

Tontille 17056/6 rakennettavan toimistotalo ja Ilmalantori ja sen maana-
lainen tila on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, 
kiinteistöviraston ja rakennusviraston kanssa.

2

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan kus-
tannuksellaan tontille 17056/6 rakennettavaan rakennukseen asema-
kaavassa yleistä jalankulkua ja pyöräilyä varten osoitetut alueet ja ra-
kennusalan osat (jk1, jk2 ja jk3). Suunnitelmat on laadittava yhteistyös-
sä kaupungin rakennusviraston kanssa.

3

Varauksensaaja tulee tontin 17056/6 rakennettavan rakennuksen 
suunnittelussa ja toteutuksessa ottaa huomioon kaavamuutoksen mu-
kainen Hakamäentien yli Pohjois-Pasilaan johtava silta (y) ja Ilmalantori 
sekä sen maanalaiset tilat ja noudatettava kaupungin rakennusviraston 
ja liikennelaitoksen niiden osalta antamia ohjeita.

4
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Asemakaavan nro 11561 mukaan tonttien 17056/1-8 autopaikat on si-
joitettava kellarikerroksiin ja maan tai pihakannen alle tonteille 17056/2-
8, tarvittaessa yhteisjärjestelyinä. Ilmalantorin alle saa sijoittaa liikunta- 
ja pysäköintitiloja. Tonttien pysäköintitilojen ajoliuskat saa sijoittaa ton-
teille 17056/1, 3, 4, 6, 7 ja 8.

5

Varauksensaaja on velvollinen sopimaan asemakaavan nro 11561 mu-
kaisen rakentamisen edellyttämistä yleistä jalankulkua ja pyöräilyä, Il-
malansiltaa, Ilmalantoria sekä sen maanalaista tilaa ja autopaikkoja 
koskevista rasitteista korttelin 17056 muiden tonttien ja viereisten kiin-
teistöjen omistajien tai haltijoiden kanssa.

6

Varauksensaajalle tullaan esittämään varausta myös viereisille tonteille 
17056/7-8, mikäli varauksensaaja allekirjoittaa tontin 17056/6 pitkäai-
kaisen maanvuokrasopimuksen 31.12.2016 mennessä.

7

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista vahin-
goista eikä kustannuksista, jos tonttien luovutusta ei saada aikaan.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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§ 26
Uusien hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

HEL 2021-012878 T 02 05 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi innovaatiorahastosta ra-
hoitusta yhteensä enintään 106 605 euroa käytettäväksi vuonna 2022 
ja sitoi yhteensä 588 332 euroa käytettäväksi vuosina 2023–2025 seu-
raavasti:

Toteutta-
ja

Hanke Myön-
nettävä 
rahoitus 
2022 €

Sidottava 
rahoi-
tus 2023 
€

Sidotta-
va rahoi-
tus 2024 
€

Sidotta-
va rahoi-
tus 2025 
€

Myönnettävä 
ja sidottava 
rahoi-
tus yhteensä
2022-2025 €

Helsingin 
kaupunki, 
Elinkeino-
osasto

Finnish 
AI Regio
n - FAIR

36 826 150 502 150 502 109 862 447 692

Slush Oy Match 
made in 
Helsinki

69 779 88 733 88 733 - 247 245

 Yht. 106 605 239 235 239 235 109 862 694 937 

Slush Oy:n hankkeelle vuodelle 2024 sidottava rahoitus on ehdollinen 
ja rahoituksen myöntäminen edellyttää erillistä valtiontukiarviointia. 
Slush Oy:n hankkeelle vuodelle 2024 sidottavaa rahoitusta voidaan 
myöntää ehdolla, että yleisen ryhmäpoikkeuksen voimassaoloaikaa jat-
ketaan 31.12.2023 jälkeen tai valtiontuen myöntämiselle on muu hy-
väksyttävä peruste.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Jussi Kulonpalo, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36367

jussi.kulonpalo(a)hel.fi
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio 13.6.2022
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2 Hakemus FAIR
3 Hakemus Slush

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ulkoiset hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Helsingin kaupungin kaupunginkanslian elinkeino-osaston sekä Slush 
Oy:n innovaatiorahastolle jättämille rahoitushakemuksille esitetään ra-
hoitusta, koska ne täyttävät innovaatiorahaston kriteerit. Innovaatiora-
haston arvioinnin tulokset ovat perustelumuistiossa 1.

Esittelijän perustelut

Innovaatiorahastolle saapuneet rahoitushakemukset

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsittelee innovaatiorahaston 
hankehakemuksia lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa. Kesäkuun 
2022 päätöskokouksen käsittelyyn innovaatiorahastolle saapui kolme 
uutta hankehakemusta, joista yksi hakemus hylättiin puutteellisena. Hy-
lättyä hakemusta ei arvioitu. 

Helsingin kaupunginkanslian Elinkeino-osaston hakemus ”Finnish AI Region – FAIR”

Finnish AI Region - FAIR-hankkeella pääkaupunkiseudulle perustetaan 
digitaalinen innovaatiokeskittymä osana EU:n uutta Digitaalinen Eu-
rooppa-ohjelmaa. European Digital Innovation Hub:it (EDIH) auttavat 
yrityksiä kehittämään tuotteitaan, prosessejaan tai palveluitaan hyödyn-
tämällä uusimpia digitaalisia teknologioita. FAIR EDIH keskittyy toimin-
nassaan erityisesti tekoälyyn, lisättyyn todellisuuteen sekä kyberturval-
lisuuteen. Hankkeen vaikuttavuus kohdistuu kohdeyritysten digitaali-
seen kyvykkyyteen sekä mahdollisuuksiin hyödyntää tulevaisuuden 
teknologioita osana omaa palvelutuotantoaan.
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FAIR EDIH:in tuottamat palvelut luovat edellytyksiä yritysten uudistumi-
selle ja toiminnan tehostamiselle, jonka myötä syntyvät uudet palvelu-
ratkaisut monimuotoistavat arvoketjuja ja mahdollistavat uuden liike-
toiminnan syntymisen. Hankkeessa mahdollistetaan myös paikallisten 
yritysten pääsy eurooppalaisille markkinoille ja vastaavasti palvelutar-
jontaa avataan ulkomaisille yrityksille. Hankkeen ensimmäisen kolmen 
vuoden tavoitteena on, että yli 100 pientä tai keskisuurta yritystä hyö-
dyntää toteutettavia ja lähtökohtaisesti yrityksille maksuttomia palvelui-
ta. 

FAIR EDIH:in toiminnan rahoitus rakentuu 50 % EU-rahoituksesta ja 50 
% kansallisesta vastinrahoituksesta. Työ- ja elinkeinoministeriö kattaa 
30 % kokonaisbudjetista ja hankekumppanit omat osuutensa vastinra-
hoituksesta. Innovaatiorahaston rahoitushakemuksella katetaan jäljelle 
jäävä kansallisen vastinrahoituksen osuus, joka on noin 14 % koko 
budjetista. Muut hankkeen kaupunkikumppanit kattavat vastaavasti 
oman toimintansa vastinrahoituksen. Tavoitteena on toimia myöhem-
min markkinaehtoisesti ilman ulkopuolista rahoitusta.

Hankkeelle esitetään rahoitusta innovaatiorahastosta hakemuksen mu-
kaisesti vuosille 2022-2025, koska se täyttää innovaatiorahaston rahoi-
tuskriteerit. 

Hankkeella arvioidaan olevan laaja vaikutus uuden elinkeinoperustan ja 
sitä tukevan osaamisperustan luomiselle. Hanke kehittää ja toteuttaa 
toimenpiteitä ja palveluita auttamaan yrityksiä luomaan uusia innovaa-
tioita, parantaa pääkaupunkiseudun yritysten kilpailukykyä ja osaamista 
sekä mahdollistaa pääkaupunkiseudun kehittymisen merkittäväksi te-
koälyn osaamiskeskittymäksi. Hankkeen palvelut, verkostot ja kytkentä 
EU:n Digitaalinen Eurooppa-ohjelmaan edistävät osaltaan paikallisten 
yritysten pääsyä eurooppalaisille markkinoille. 

Onnistuessaan hanke tukee vahvasti kaupungin tavoitetta edistää hel-
sinkiläisten yritysten kyvykkyyksiä erityisesti uusia digitaalisia teknolo-
gioita ja ratkaisuja hyödyntäen. Hanke tukee kaupunkistrategian toteut-
tamista erityisesti digitalisaation edistämisen osalta sekä myös Helsin-
gin houkuttelevuuden kasvattamiseksi yritysten ja osaajien sijoittumis-
paikaksi. 

Hankkeella on luotettavat toteuttajat, jotka kehittävät laajana konsortio-
na uskottavaa toimenpidemallia, vahvistavat sen hyödynnettävyyttä 
laajemmassa ekosysteemissä ja sitoutuvat toimintaan omarahoituksel-
laan. Hankkeen Helsingin vastinrahoituksen kattaminen innovaatiora-
haston rahoituksella mahdollistaa huomattavan EU-rahoituksen hyö-
dyntämisen neljän vuoden ajan Helsingin yritysekosysteemin kehittä-
misessä. Rahoitushakemus on liitteenä 2. 
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Slush Oy:n hankehakemus ”Match made in Helsinki: yhteisten toimintamallien kehittäminen hel-
sinkiläisen kasvuyritysekosysteemin sitomiseksi osaksi kansainvälistä yrittäjyysekosysteemiä”

Slush Oy on tunnistanut keskeisimmät puutteet toimenpiteissä helsinki-
läisen startup- ja kasvuyritysekosysteemin kehittämiseksi ja sitomiseksi 
osaksi kansainvälistä ekosysteemiä. Hankkeen fokusalueiksi on valittu 
sijoittajayhteyksien luominen ja kansainvälisistä riski- ja kasvupääoma-
rahastoihin sijoittavista institutionaalisista- ja yksityisistä sijoittajista 
koostuvien Limited Partner-rahastojen tarjooman kehittäminen, jonka 
osalta Helsingin nähdään olevan erillään kansainvälisestä ekosystee-
mistä. Hankkeessa toteutettavat palvelut vahvistavat Helsingin verkot-
tumista osaksi kansainvälistä ekosysteemiä ruohonjuuritason riskisijoit-
tajakontakteista institutionaalisten sijoittajien pääomarahastoihin saak-
ka. 

Slush Oy on edistänyt kasvuyritysekosysteemin kehitystä vuosittaisella 
Slush-päätapahtumalla sekä pilottihankkeena ympärivuotisella Node by 
Slush -yhteisöalustallaan. Yhteisöalustan toiminta tähtää kasvuyrittäjien 
ja sijoittajien ympärivuotiseen törmäyttämiseen vuosittaisen Slush-
tapahtuman lisäksi. Match made in Helsinki -hankkeessa keskitytään 
uusien toimintamallien ja palvelujen kehittämiseen helsinkiläisen ja 
kansainvälisen kasvuyritysekosysteemin törmäyttämiseksi tehokkaasti 
niin online-ympäristössä kuin varsinaisen Slush-päätapahtumankin ai-
kana. Hankkeen konkreettisena tavoitteena on kasvattaa helsinkiläisten 
yritysten ja kansainvälisten sijoittajien fasilitoitujen kohtaamisten mää-
rää kolminkertaiseksi vuoden 2020 tasosta. 

Hankkeelle esitetään rahoitusta innovaatiorahastosta hakemuksen mu-
kaisesti vuosille 2022-2024, koska se täyttää innovaatiorahaston rahoi-
tuskriteerit. 

Hankkeen arvioidaan olevan innovaatiorahaston käytön periaatteiden 
ja tarkoituksen mukainen ja sen voidaan katsoa vahvistavan Helsingin 
elinkeinoperustaa ja osaamisperustaa tukiessaan Helsingin ekosys-
teemin kehitystä kohdistettujen toimenpiteiden avulla. Hankkeen kes-
keinen arvo on, että se rakentaa Slush-tapahtumien myötä syntyneiden 
laajojen verkostojen avulla yhteyksiä kansainvälisten institutionaalisten 
sekä yksityisten sijoittajien riskipääomasta koostuvien Limited Partner-
rahastojen sekä helsinkiläisten startup- ja kasvuyritysten ekosysteemin 
välille muodostaen uusia rahoitusmahdollisuuksia yrityksille. Hankkeen 
myötä synnytettävät uudet palvelut ovat ympärivuotisia. 

Hankkeen vaikuttavuuspotentiaali on merkittävä, jos se onnistuu tavoit-
teissaan. Hanke jatkaa uudessa ja aiempaa jäsennellymmässä muo-
dossa jo monivuotista Slush-tapahtuman ympärille rakennettua yhteis-
työtä Helsingin kaupungin kanssa paikallisen startup- ja kasvuyrityse-
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kosysteemin kehittämiseksi uusin keinoin ja helsinkiläisille yrityksille 
tarjotuin palveluin. Hankkeen toimenpiteet ja Slush-tapahtuman laaja 
kansainvälinen näkyvyys sekä verkostot tukevat osaltaan Helsingin ke-
hittymistä kansainvälisesti houkuttelevana yritysten ja osaajien sijoittu-
mispaikkana. 

Hankkeen edellytetään kiinnittävän erityistä huomiota yhteistyöhön 
Helsingin kaupungin ja alueen korkeakoulujen yhteisen Kampusinku-
baattorit -ohjelman sekä muiden pääkaupunkiseudun hautomotoimijoi-
den ja ekosysteemipalveluiden kanssa. Hankkeen ohjausryhmän edel-
lytetään sisältävän hakemuksessa mainittujen tahojen edustajien lisäk-
si myös hankekonsortion ulkopuolisia Helsingin ekosysteemiä edusta-
via tahoja. 

Avustus Slush Oy:n hankkeeseen myönnetään komission asetuksen 
EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, myöh. RPA) 25 ar-
tiklan mukaisena tutkimus- ja kehityshankkeisiin myönnettävänä tuke-
na. Hankkeessa on kyse RPA:n mukaisesta kokeellisesta kehittämises-
tä. Slush Oy:n hankkeen arvioidut palkka-, matka- ja tilakustannukset 
ovat vuodelle 2022 yhteensä 155 620 euroa, jotka kaikki ovat tukikel-
poisia kustannuksia. Innovaatiorahastosta myönnettävä tuki on 69 779 
euroa eli 45% tukikelpoisista kustannuksista. 

Slush Oy:lle ei ole annettu sellaista komission aikaisempaan päätök-
seen perustuvaa maksamatonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistet-
tu sääntöjen vastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi eikä 
Slush Oy ole ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva 
yritys. Tuki täyttää myös muut ryhmäpoikkeusasetuksen 1 luvun mu-
kaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekee toimintatuesta komissiolle 
RPA:n liitteen II mukaisen jälki-ilmoituksen työ- ja elinkeinoministeriön 
välityksellä. Tuki myönnetään ehdolla, että tuensaaja antaa suostu-
muksensa RPA:n 9 artiklassa säädettyjen tietojen julkaisemiseen.
RPA:n ollessa voimassa vain 31.12.2023 asti vuoden 2024 rahoitus 
esitetään sidottavaksi hankkeelle ehdollisena. Rahoituksen myöntämi-
nen edellyttää, että EU:n komissio jatkaa asetuksen voimassaoloaikaa 
vuodelle 2024 tai että tukea voidaan myöntää valtiontukisääntelyn 
mahdollistaman muun hyväksyttävän perusteen nojalla. Rahoitusha-
kemus on liitteenä 3. 

Innovaatiorahaston säännöt ja käytön periaatteet

Kaupunginvaltuusto on 17.5.2017, § 240 päättänyt innovaatiorahaston 
säännöistä, joiden mukaan rahaston varoja käytetään Helsingin elin-
keino- ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien 
rahoitukseen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa.
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Rahoitusta voidaan myöntää joko kaupungin yksin tai yhteistyössä 
muiden osapuolien kanssa toteuttamiin hankkeisiin. Sääntöjen mukai-
sesti rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa 
kaupunginkanslia. Rahasto toimii itsenäisenä taseyksikkönä, ja sen ti-
linpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen. Rahastoa kartutetaan 
siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tili-
kauden tulos sekä kaupunginvaltuuston erikseen päättämät varat.
Innovaatiorahaston sääntöjen ja kaupungin hallintosäännön 8. luvun 2 
§:n 6 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää in-
novaatiorahaston käytöstä. Jaosto päätti 8.11.2021, § 19 innovaatiora-
haston käytön periaatteet vuodesta 2022 eteenpäin.

Innovaatiorahaston käytön periaatteiden mukaisesti rahastosta voidaan 
myöntää hankkeille kokonaisrahoitusta tai rahoitusta ulkopuolisen ra-
hoituksen vastinrahaksi. Varoja voidaan lähtökohtaisesti myöntää enin-
tään 12 kuukaudeksi kerrallaan, mutta niitä voidaan sitoa useammalle 
vuodelle.
Rahoitusta hakevilla kaupunkiorganisaation ulkopuolisilla toimijoilla tu-
lee olla yhteistyökumppani Helsingin kaupungin toimialoilta tai keskus-
hallinnosta. Innovaatiorahaston rahoittaman hankkeen ohjausryhmässä 
tulee olla vähintään yksi Helsingin kaupungin edustaja. Vastuu hank-
keen rahankäytön oikeellisuudesta on aina taholla, jolle rahoitus on 
myönnetty.

Hakemusten arviointi

Kaupunginkanslian ja toimialojen edustajista koostuva innovaatiorahas-
ton ohjausryhmä ja kaupunginkanslian valmistelijat ovat arvioineet ha-
kemuksia. Arvioinnissa on kuultu myös hankkeiden aiheisiin liittyviä 
kaupungin asiantuntijoita. Yhteenveto haetuista ja myönnettäväksi esi-
tetyistä rahoituksista, kuvaus hankkeesta sekä hankekohtainen ar-
vioinnin tulos ovat perustelumuistiossa, liite 1. 

Hankearvioinnissa on rahaston sääntöjen ja käytön periaatteiden mu-
kaisesti kiinnitetty erityistä huomiota hankkeen potentiaaliin luoda tule-
vaisuuden elinkeino- ja osaamisperustaa eli siihen, että hanke mahdol-
listaa uuden markkinaehtoisen liiketoiminnan, uusien yrityksien, työ-
paikkojen, verotulon ja osaamisen syntymistä. Rahoitettavat hankkeet 
luovat mahdollisuuksia uusien, erityisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaa-
tiolähtöisten ratkaisujen syntymiselle (tuotteiden, palveluiden, liiketoi-
mintamallien ym.) esimerkiksi kehittämällä innovaatioympäristöjä, luo-
malla kokeilualustoja ja edistämällä yrittäjyyttä ja kilpailukykyä ja niillä 
on selkeä rooli osana laajempaa innovaatio- ja elinkeinopoliittista koko-
naisuutta.
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Hankkeen toteutettavuus ja vaikuttavuuspotentiaali sekä hankkeen tu-
losten hyödynnettävyys ja sen tuoma hyöty suhteessa haettuun rahoi-
tukseen on myös ollut arvioinnissa keskeistä. Lisäksi hankkeen tuomat 
hyödyt kaupungin asukkaiden ja asiakkaiden palvelujen kehittämisessä 
ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä kyky tukea kaupungin ilmasto- ja 
kestävän kehityksen tavoitteita on huomioitu.

Toimeenpano ja rahoitettujen hankkeiden seuranta

Kaupungin ulkopuolisille toimijoille myönnetty hankerahoitus makse-
taan pääsääntöisesti etukäteen vuodeksi kerrallaan. Yli 12 kuukautta 
kestävistä hankkeista rahoituksen saaja toimittaa väliraportit kerran 
vuodessa. Raportoinnin perusteella kaupunginhallituksen elinkeino-
jaosto päättää jatkorahoituksesta ja määrärahojen käyttötarkoituksen 
muutoksista. 

Hankkeella tulee olla oma erillinen kirjanpito. Hankkeen päätyttyä to-
teuttajan on toimitettava loppuraportti ja taloudellinen loppuselvitys 
kuukauden sisällä loppuraportointilomakkeella, ellei muusta sovita. Ra-
hoituksen saaja sitoutuu myös käymään loppukeskustelun rahoittajan 
kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.

Mikäli rahoituksen saaja ei ole toteuttanut rahoituspäätöksen mukaista 
hankesuunnitelmaa ja/tai noudattanut rahoituspäätöksen muita ehtoja, 
myönnetty tuki voidaan periä takaisin osittain tai kokonaisuudessaan. 
Jos hyväksytyssä hankehakemuksessa ilmoitettu omarahoitusosuus ei 
toteudu hankkeen aikana, myönnettyä rahoitusta voidaan pienentää 
samassa suhteessa ja mahdollisesti ennakkoon maksettua rahoitusta 
voi tulla palautettavaksi innovaatiorahastolle. 

Jos hanke ei ole käynnistynyt kuuden kuukauden kuluessa rahoitus-
päätöksestä, päätös raukeaa ja mahdolliset innovaatiorahastosta mak-
setut rahat on palautettava.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Jussi Kulonpalo, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36367

jussi.kulonpalo(a)hel.fi
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio 13.6.2022
2 Hakemus FAIR
3 Hakemus Slush
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ulkoiset hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1
Liite 3

Tiedoksi

Innovaatiorahaston ohjausryhmä
Sisäiset hakijat
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut
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§ 27
Helsingin lausunto hallituksen esityksestä julkisten työvoima- ja 
yrityspalveluiden uudelleenjärjestämistä koskevaksi lainsäädän-
nöksi

HEL 2022-006366 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi luonnoksen Hel-
singin kaupungin lausunnoksi työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen 
esityksestä julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestä-
mistä koskevaksi lainsäädännöksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Ville Salo. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Ville Salo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37498

ville.j.salo(a)hel.fi

Liitteet

1 TE2024 HE - luonnos Helsingin lausunnosta 6.6.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö on 6.5.2022 pyytänyt Helsingin kaupungilta 
lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten 
työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleenjärjestämistä koskevaksi lain-
säädännöksi. Kaupungin lausunnon antaminen on kaupunginhallituk-
sen 20.5.2022 kokouksen asialistalla.

Esitysluonnoksen mukaan julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvas-
tuu siirrettäisiin työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille. Kunnille siirtyisivät 
valtiolta myös julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät se-
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kä  julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät. Siirtyviä teh-
täviä valtiolla hoitava henkilöstö siirtyisi liikkeenluovutuksella kuntiin tai 
kuntayhtymiin. Kunta voisi järjestää työvoimapalvelut itsenäisesti, jos 
kunnan työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä.

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuu muodostaisi kunnille uuden val-
tionosuustehtävän, johon kunnille osoitettaisiin täysimääräinen rahoi-
tus. Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden ja heihin rinnastetta-
vien maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen kunnille osoitettaisiin 
yleiskatteellisesta valtionosuudesta erillinen rahoitus. Kunnan vastuu 
työttömyysturvan rahoittamisesta laajenisi koskemaan työmarkkinatuen 
lisäksi peruspäivärahaa ja ansiopäivärahan perusosaa. Kunnan mak-
susosuus kasvaisi työttömyyden pitkittyessä. Kunnan rahoitusvastuu ei 
myöskään katkeaisi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta makset-
tavan työttömyysetuuden osalta. Kansainvälistä suojelua saavien hen-
kilöiden ja heihin rinnastettavien maahanmuuttajien osalta kunnalla ei 
kuitenkaan olisi rahoitusvastuuta työmarkkinatuesta kolmen vuoden 
ajalta ensimmäisestä kotikuntamerkinnästä. Muiden maahanmuuttajien 
osalta rahoitusvastuuta ei olisi yhden vuoden ajalta.

Helsingin kaupunki kannattaa HE:n tavoitetta saada TE-palveluille lisää 
vaikuttavuutta tuomalla ne osaksi kuntien palveluekosysteemiä. On si-
nänsä tavoiteltavaa, että valta ja vastuu työllisyyden edistämisestä oli-
sivat nykyistä enemmän kunnilla, mutta toisaalta Pohjoismainen työ-
voimapalvelumalli rajaa palvelun järjestämisen tapaa aivan liikaa ja ka-
ventaa siten kunnan vapautta löytää uusia tapoja järjestää nykyistä 
vaikuttavampaa työllisyyspalvelua. Keskeistä on, että uudistuksen ra-
hoitusmallin myötä kasvava kunnan taloudellinen vastuu työttömyydes-
tä ja kyky vaikuttaa työllisyyden kehitykseen olisivat esitettyä paremmin 
tasapainossa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että lakisääteis-
ten tehtävien siirto tulee olemaan kustannusneutraali kunnille myös 
käytännössä.

Keskeisimmät lausuntoon sisältyvät huomiot

1) TE-palveluiden järjestämisvastuu tulisi antaa kaikille kunnille, mutta 
samanaikaisesti tulisi säätää uskottava velvoite riittävän laajaan yhteis-
toimintaan 20 000 henkilön työvoima-alueiden muodostamiseksi.  Kaik-
kien kuntalain yhteistoimintamuotojen tulee olla käytössä yhteistyön to-
teuttamiseksi.

2) Palvelut järjestävälle kunnalle tulee korvata täysimääräisesti kustan-
nukset, jotka johtuvat henkilö- tai työnantaja-asiakkaan oikeudesta vali-
ta palvelua tarjoava taho sekä vastuusta koordinoida muutosturvaa yli 
järjestämisvastuualueiden.
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3) Työttömyysturvan maksuosuuteen tulee rakentaa suhdannekatto, 
jotta kunnat eivät joudu kantamaan kohtuutonta riskiä suhdannetyöttö-
myydestä, johon ne eivät itse voi vaikuttaa.

4) Rahoitusmallin kompensaatiota tulee jatkossa tarkistaa työikäisen 
väestön määrän lisääntyessä kasvukeskuksissa. 

5) Kuntien osuutta pitkäaikaistyöttömien työttömyysturvakustannuksista 
tulee laskea, sillä tämän ryhmän todellinen palvelutarve on usein muu-
alla kuin työllisyyspalveluissa.

6) Koska lähes kaikki TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle, tulee pal-
veluiden rahoituksesta siirtää kunnille enemmän kuin 75 %.

7) Kuntien palkkatukea vastaavan rahoituksen tulee siirtyä valtiono-
suusrahoitukseen täysimääräisesti, eikä Helsinkiä tule kohdella eriar-
voisesti sote-erillisratkaisun takia. Laissa tulee jatkossakin mahdollistaa 
kunnille pitkäaikaistyöttömien kuntalaisten työllistäminen.

8) Lakiin tulee kirjata kunnille kaikki mahdolliset edellytykset rakentaa 
myös omia tietojärjestelmäratkaisujaan paremman asiakaspalvelun, 
palvelukohtaannon ja vaikuttavuuden osoittamisen toteuttamiseksi.

9) Palvelujen vaikuttavuuden varmistamiseksi kuntien tulee saada pää-
sy tulorekisteriin ja lakiin tulee lisätä tietojohtamisen mahdollistava py-
kälä.

10) TE-toimistoja, ELY-keskuksia ja KEHA-keskusta tulee ohjata ja vel-
voittaa voimaanpanolaissa tekemään tiiviimpää yhteistyötä kuntien 
kanssa järjestämisvastuun siirron onnistumiseksi.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinkeino-
jaosto päättää elinkeinopolitiikkaa ja kilpailukykyä koskevista periaat-
teista sekä seuraa niiden toteutumista. Lisäksi elinkeinojaosto päättää 
työllisyydenhoidon periaatteista sekä seuraa niiden toteutumista ja 
maahanmuuttoa koskevista periaatteista sekä seuraa niiden toteutu-
mista.

Asian esittelevät kokouksessa erityissuunnittelija Ville Salo sekä työlli-
syys- ja maahanmuuttojohtaja Ilkka Haahtela.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Ville Salo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37498
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ville.j.salo(a)hel.fi

Liitteet

1 TE2024 HE - luonnos Helsingin lausunnosta 6.6.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.05.2022 § 118

HEL 2022-006366 T 03 00 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon luonnok-
sesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yritys-
palveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiittää lakiluonnoksessa sitä, että 6 lu-
vun 3 §:ssä tarkoitetun valmennuksen ja 4 §:ssä tarkoitetun koulutus-
kokeilun enimmäiskestot on poistettu. Tämä mahdollistaa palveluiden 
paremman räätälöimisen työnhakijoiden tarpeiden mukaan. Lisäksi 
monimuotoistuvan väestön osaamistarpeiden kehittämiseen vastaa hy-
vin luku- ja kirjoitustaitoa koskevien opintojen sisällyttäminen työttö-
myysetuudella tuettaviin omaehtoisiin opintoihin.

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu ja työvoimakoulutus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta haluaa korostaa, että lain valmistelus-
sa tulee varmistaa jatkuvan oppimisen edellytykset ja realistiset mah-
dollisuudet alanvaihtoon kaiken ikäisille työnhakijoille. Jatkuvan oppi-
misen merkitys nopeasti muuttuvassa maailmassa on Suomessakin 
tunnistettu ilmiö, josta kertoo esimerkiksi Jatkuvan oppimisen ja työlli-
syyden palvelukeskuksen perustaminen vuonna 2021. Lakiluonnok-
seen liittyvää kuntien rahoitusmallia suunnitellessa tulee varmistaa, että 
kunnille on myös taloudellisesti mahdollista ja kannattavaa tukea työn-
hakijoiden pitempiaikaistakin omaehtoista opiskelua työttömyysetuudel-
la. Erityisen tärkeää tämä on työvoimapulasta kärsivien alojen osaaja-
tarpeeseen vastaamisessa. Esimerkkeinä ammateista, joissa on tällä 
hetkellä osaajapulaa, voidaan mainita varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 
ja lähihoitaja. Tulevaisuudessa työvoimapulasta kärsivät alat voivat olla 
toisia, joten liian tarkasti tätä ei tulisi nyt valmistelussa olevassa laissa 
rajata. Opintotukijärjestelmä ei itsessään riitä vastaamaan tähän alan-
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vaihtajien tukemiseen, sillä usein työnhakija on käyttänyt ne opintotu-
kensa ensimmäisen tutkintonsa opiskelemiseen. Alanvaihtoa ja osaa-
misen päivittämistä tapahtuu kaiken ikäisten keskuudessa. Takana voi 
olla jo pitkäkin työura tuon ensimmäiseksi opiskellun tutkinnon pohjalta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toivoo, että lain valmistelussa arvioi-
daan mahdollisuutta esittää muutoksia hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista annettuun lakiin niin, että työvoimaviranomaisena toimivan 
kunnan olisi mahdollista tuottaa itse kaikki ne työvoimakoulutukset, 
joissa itse tuotettu koulutus todetaan kustannustehokkaimmaksi ja vai-
kuttavimmaksi tavaksi lisätä osallistujien mahdollisuuksia työllistyä.

Palkkatuki

Nykyisen lakiluonnoksen mukaan palkkatukea ei jatkossa myönnettäisi 
kunnalle tai kuntayhtymälle (luku 10 § 3). Kuitenkin myös kuntien ja 
kuntayhtymien työympäristöt voivat tarjota tärkeän oppimisympäristön 
työttömän työnhakijan ammatillisen osaamisen parantamiseksi, erityi-
sesti niille työnhakijoille, joilla työkokemusta on vähän ja siirtyminen 
esimerkiksi yksityisen tai kolmannen sektorin palvelukseen tämän 
vuoksi hankalaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toivoo, että laki mah-
dollistaisi jatkossakin palkkatuetun työn myös kunnissa ja kuntayhty-
missä.

Nuorten työllistymistä edistävä matalan kynnyksen yhteispalvelu

Lakiluonnoksessa nostetaan esiin, että työvoimaviranomaisen alueella 
tulisi olla tarjolla nykyisen ohjaamotoiminnan kaltaista nuorten työllis-
tymistä edistävää matalan kynnyksen yhteispalvelua (luku 7.2. § 16). 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että nykyisenkaltainen Oh-
jaamo-malli ja sen selvityksissä todennettu asiakastyytyväisyys on ra-
kentunut nuorten monialaisen ja kokonaisvaltaisen ohjauksen periaat-
teiden päälle. Jatkossakin on syytä myös lainsäädännöllisesti varmis-
taa, että nuorten työllistymistä edistävästä matalan kynnyksen yhteis-
palvelusta saa monialaista tukea myös muun muassa terveyteen (ml. 
mielenterveyteen), taloudellisiin huoliin, vapaa-ajan toimintaan ja mui-
hin hyvinvointiin laajasti liittyviin kysymyksiin. Matalan kynnyksen pal-
velut edellyttävät toimiakseen, että nuoren ei tarvitse etukäteen miettiä, 
onko hänen kysymyksensä oikea juuri tähän paikkaan eikä häntä jou-
duta ohjaamaan toisaalla, mikäli kysymys ei liitykään suoraan koulu-
tukseen tai työhön vaan laajemmin ajatellen hänen opiskelu- ja työky-
kyynsä. Monialaisen tuen toteutumiseksi on myös tärkeää varmistaa 
työntekijän tukemiseksi tarvittavan tiedon esteetön siirtyminen eri toimi-
joiden välillä. Lakiluonnoksesta ei käy ilmi, edellyttäisikö matalan kyn-
nyksen yhteispalvelussa asioiminen jatkossa nuorelta työttömän työn-
hakijan asemaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä mata-
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lan kynnyksen palvelun toimivuuden kannalta, että jatkossakin ohjaa-
motoiminnan kaltainen palvelu on avoinna kaikille nuorille opiskelu- tai 
työnhakijastatuksesta riippumatta.

TUVA-koulutuksesta

Nykyisessä lakiluonnoksessa ei lainkaan mainita nivelvaiheen koulu-
tusta osana työllistymisen tukemisen keinovalikoimaa. Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että lakia valmistellessa tarkasteltai-
siin vielä elokuussa 2022 alkavan tutkintotavoitteiseen koulutukseen 
johtavan koulutuksen (TUVA) suhdetta nyt esitettävään kokonaisuu-
teen ja erityisesti työvoimakoulutukseen ja työkokeiluun. Olisi perustel-
tua, että TUVA-koulutusta voisi jatkossa järjestää myös Opetus- ja kult-
tuuriministeriön valtionosuusrahoituksella järjestettävänä työvoimakou-
lutuksena. Tällä hetkellä lakiluonnos ei tätä mahdollista. TUVA-koulutus 
rakenteena tarjoaa monipuolisia ja joustavia mahdollisuuksia keskittyä 
kunkin yksilön puuttuvien taitojen täydentämiseen, jotta hänen siirtymi-
sensä toisen asteen koulutukseen (oppilaitoksessa opiskellen tai oppi-
sopimuksella) ja edelleen työelämään mahdollistuu.

Tiivistelmä

Kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu, että lakiuudistuksen yhteydes-
sä on keskeistä varmistaa jatkuvan oppimisen edellytykset ja realistiset 
mahdollisuudet alanvaihtoon kaiken ikäisille työnhakijoille sekä kuntien 
mahdollisuudet hyödyntää työnhakijoiden tukemisessa myös itse järjes-
tettyä työvoimakoulutusta ja palkkatuettua työtä kuntien työympäris-
töissä. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota monialaisen tuen mahdollista-
miseen nuorten työllistymistä edistävissä matalan kynnyksen yhteispal-
veluissa sekä nivelvaiheen koulutuksen roolin näkyväksi tekemiseen 
osana kokonaisuutta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Sara Peltola, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 26222

sara.peltola(a)hel.fi
Antti Värtö, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 88047

antti.varto(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 23, 24, 25 ja 27 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 26 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Pilvi Ainola
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Pakarinen Kasper Kivistö

Lauri Muranen Marcus Rantala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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www.hel.fi 28.06.2022.


