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§ 539
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta koskien yhteisiä 
työskentelytiloja kaupunkilaisille
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Perinteisesti ilmaista, hiljaista työtilaa yksin työskenteleville tarjoaa kir-
jasto, jota ovat hyödyntäneet erityisesti opiskelijat. Kaupungin tiloja, 
kun ne eivät ole kaupungin palvelujen käytössä, on voinut varata muun 
muassa kokouskäyttöön korvausta vastaan esimerkiksi kouluilta tai kir-
jastoista Varaamo-järjestelmä kautta. 

Yksinyrittäjät ja kulttuurialojen työntekijät ovat muodostaneet yhteisöjä, 
minkä avulla tilakustannukset on saatu erittäin edullisiksi. Työtilassa voi 
olla useita työpisteitä jonkun osapuolen toimiessa päävuokralaisena 
suhteessa omistajaan. Työtilan houkuttelevuutta on voinut lisätä se, et-
tä yksinyrittäjät toimivat toisiaan lähellä oleville aloilla. Tällöin toimijoi-
den välille muodostuu hyödyllistä vuorovaikutusta, joka voi auttaa työs-
sä esille nousevien ongelmien ratkaisemisessa.

Tilaa voidaan jakaa myös ajallisesti. Musiikkialan toimijat jakavat musii-
kin harjoittelussa tarvittavaa tilaa aikasiivuina jonkun toimiessa pää-
vuokralaisena. Tällä tavalla päästään myös erittäin edullisiin kuukausi-
vuokriin henkilöä kohden.

Asukasjärjestöjen hallinnoimia asukastaloja on myös voinut hyödyntää 
monissa tapauksissa yksinyrittäjien ja luovien alojen työpisteinä. Kau-
punginkanslia avustaa järjestöjen ylläpitämiä tiloja asukasosallisuuden 
yleis- ja toiminta-avustuksilla yhteensä noin miljoonalla eurolla. Rahaa 
myönnetään tilojen ylläpitoon ja vuokriin sekä palkkakustannuksiin. 
Avustettavana on noin 30 asukastilaa.

Niin sanottuja asukastaloja on syntynyt kolmea eri kautta. Asukkaat 
ryhtyivät perustamaan 1990-laman yhteydessä ja sen jälkeen tyhjiksi 
jääneisiin liiketiloihin asukastiloja. Tiloja ylläpitävät järjestöt rahoittivat 
toimintaansa erilaisten hankkeiden ja kaupungin avustusten kautta. 
Näiden toimintamallit ja palvelut ovat hyvin vaihtelevia alueiden tarpeis-
ta riippuen vaihdellen harrastustiloista, työttömien toimintaan sekä lap-
sille ja nuorille suunnattuun toimintaan.
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Uusien alueiden kaavoituksen yhteydessä on perustettu yhteiskerhoti-
loja yhdistämällä taloyhtiöiden pieniä kerhotiloja suuremmiksi kokonai-
suuksiksi. Näiden hallinta tapahtuu taloyhtiöiden omistaman palvelu- tai 
pysäköintiyhtiön kautta, jolloin alueen taloyhtiöt rahoittavat yhteiskerho-
tilojen ylläpitoa. Näitä on syntynyt muun muassa Arabianrantaan, Jät-
käsaareen, Pikku Huopalahteen, Viikkiin ja Vuosaareen.

Kaupungin sosiaalivirasto ryhtyi myös perustamaan asukastaloja 2000-
luvulla eri puolille Helsinkiin tavoitteena edistää erityisryhmien hyvin-
vointia. Näitä on tällä hetkellä yhdeksän kappaletta. 

Erilaiset yritykset ja yhdistykset tarjoavat työtiloja maksua vastaan yk-
sintyöskenteleville. Nämä tilat sijoittuvat yleensä kaupunkien keskus-
toihin tai alakeskuksiin hyvin saavutettaviin paikkoihin, jolloin työtiloilla 
on riittävästi kysyntää ja tilan ylläpito on kannattavaa.

Kaupunki on osallistunut pilottikokeiluihin, joissa on selvitetty yksin-
työskentelyyn sopivien tilojen liittyviä lukitus- ja varaamisjärjestelmien 
toimivuutta esimerkkinä Kliffa Innovations Oy:n kanssa toteutettu pilotti 
Itä-Pasilassa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.6.2020 Helsingin kaupungin toimitilast-
rategian, joka ohjaa kaikkia kaupungin tiloihin liittyviä toimia ja toimijoi-
ta. Toimitilastrategian toteutuksen yhteydessä otetaan kantaa palveluti-
lojen tarpeeseen, mitoitukseen ja toiminnallisiin vaatimuksiin ja palvelu-
verkkosuunnitteluun. 

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että kaupunki selvittää työn muu-
tokseen liittyvää yhteistyöskentelytilojen tarvetta ja tarjontaa kaupun-
gissa, niiden varustelua ja perittäviä vuokria tai muita maksuja sekä or-
ganisoitumistapoja työtiloja tarjottaessa. Työnteon tavat ovat muuttu-
neet merkittävästi koronaepidemian myötä. Selvityksessä tulisi kartoit-
taa markkinoilla olevat yhteistyöskentelyn tila- ja organisointikonseptit. 
Samalla tulisi selvittää yhteiskerhotilamallin soveltuvuutta etätyön yleis-
tymisen myötä muuttuneeseen tilatarpeiseen. Selvityksessä tulisi myös 
tarkastella avustusten jaon tavoitteita jaettaessa rahaa asukastilojen yl-
läpitoon, vuokriin ja palkkakustannuksiin sekä avustusmäärärahan ko-
konaistarvetta.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Hannu Kurki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuustoaloite 23.06.2021 Aro Katju Yhteisiä työskentelytiloja kaupun-
kilaisille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Katju Aro ja 17 muuta ovat tehneet 23.6.2021 seuraavan 
valtuustoaloitteen:

"Yhteisiä työskentelytiloja kaupunkilaisille 

Helsingissä on viime vuosina avattu useita eri kaupallisia yhteistyös-
kentelytiloja (co-working spaces), joissa voi työskennellä yhteisissä ti-
loissa päiväpassia tai pidempiaikaista vuokraa vastaan.

Ilmiö on seurausta siitä, että työn tekemisen tavat ovat muutoksessa. 
Työ on liikkuvaa, sitä voidaan tehdä paikasta riippumatta, ja monet te-
kevät töitä epäsäännöllisissä työsuhteissa, kevyt- ja mikroyrittäjinä tai 
freelancereinä. Toisaalta yhä harvemmalla on kotonaan tarvittavia ne-
liöitä työhuoneen ylläpitämiseen.

Helsinki voisi tarjota vastaavia palveluita maksutta suunnittelemalla 
työskentelyyn ja kokoustamiseen sopivia yhteiskäyttötiloja kaupunki-
laisten käyttöön eri alueilla. Co-working -hengessä suunnitellut tilat voi-
sivat sijoittua kirjastoihin tai esimerkiksi tällä hetkellä joutilaana oleviin 
tiloihin ja niissä tulisi olla tarvittavaa välineistöä työskentelyä varten. Ti-
loja voisi myös suunnitella asukastaloverkostoa täydentävästi.

Tarjoamalla maksutta työskentelytiloja käyttöön muun muassa itsensä 
työllistäville luovien alojen ammattilaisille tai aloitteleville yrittäjille, kau-
punki voi luoda uudenlaista kaupunkikulttuuria ja ylläpitää kaupungin 
luovien alojen ekosysteemiä. Tälle olisi tilausta erityisesti koronapan-
demian jälkeen, kun monien luovien alojen ammattilaisten mahdolli-
suus jatkaa työtään on veitsenterällä."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 12.10.2021 mennessä.

Esittelijä
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vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Hannu Kurki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 23.06.2021 Aro Katju Yhteisiä työskentelytiloja kaupun-
kilaisille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


