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Kokouspaikka Etäkokous (TEAMS)

Osallistujat

Helsinki Pormestari Juhana Vartiainen, puheenjohtaja
Apulaispormestari Anni Sinnemäki
Apulaispormestari Nasima Razmyar
Apulaispormestari Daniel Sazonov
Apulaispormestari Paavo Arhinmäki
Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna

Espoo Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Vuornos
Kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Tiina Elo
Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Maria Guzenina
Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Vantaa Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman
Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Mika Niikko
Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen

Kauniainen Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Veronica Rehn-Kivi
Kaupunginjohtaja Christoffer Masar

Asiantuntijat Erityisasiantuntija Ville Salo, Helsinki, kohta 2
Taloussuunnittelujohtaja Pia Ojavuo, Espoo, kohta 2
Työllisyyspalveluiden johtaja Susanna Taipale-Vuorinen, Vantaa, kohta 2
Talous- ja strategiajohtaja Matti Ruusula, Vantaa, kohta 2

Yhteysjohtaja Inga Nyholm, Helsinki, sihteeri
Kaupunginsihteeri Mari Immonen, Espoo
Yhteyspäällikkö Susanna Issakainen, Vantaa

https://www.hel.fi/kanslia/helsinginseutu-fi

1
TE-palvelujen siirtoa koskeva valmistelu

Hallitus valmistelee TE-palvelujen siirtämistä kunnille vuoden 2024 aikana. Sisällöllisesti
siirron eräs merkittävin kysymys kaupungeille on uudistukseen liittyvä ja valmisteilla oleva
rahoitusmalli. Hallituksen on määrä lähettää uudistusta koskeva hallituksen esitys lausun-
tokierrokselle kevään 2022 aikana.

https://www.hel.fi/kanslia/helsinginseutu-fi
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TE-siirtoa käsiteltiin yhteistyöryhmän kokouksessa 12.11.2021 ja todettiin, että pääkau-
punkiseudun kaupunkien työllisyys- ja rahoitusjohto voisi yhdessä valmistella ja ehdottaa
erityisesti rahoitusmalliin liittyen ratkaisuvaihtoehtoa/ehtoja, joka/jotka yhtäältä olisivat
kaupunkien rahoitusaseman kannalta tarkoituksenmukaisia ja lisäksi tarkoituksenmukaisia
työllistymisen ja työllisyystoimien sekä mm. avoimille työmarkkinoille työllistymisen kan-
nalta. Asiaan sovittiin palattavan seuraavassa yhteistyöryhmän kokouksessa.

Rahoitus- ja työllisyysjohto on, yhteistyössä kuuden suurimman kaupungin kanssa, valmis-
tellut rahoitusmalliin liittyvät muutosehdotukset.

Päätös: Merkittiin tiedoksi erityisasiantuntija Ville Salon alustus rahoitusmalliin liittyvistä
ehdotuksista ja käytiin keskustelu niistä sekä laajemmin TE-uudistuksen rahoitusmallista ja
sen vaikutuksesta pääkaupunkiseudun kaupungeille. Todettiin, että rahoitus- ja työllisyys-
johdon laatimat muutosehdotukset muodostavat pohjan kaupunkien edunvalvonnalle ja
sen tavoitteille. Sovittiin, että HE:n lausuntokierroksen aikana pyritään tiiviiseen yhteistyö-
hön ja siihen, että muutosehdotukset hallituksen esitykseen olisivat mahdollisimman konk-
reettisia.

2
Pääkaupunkiseudun yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, lähetekeskustelu

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat sopivat kokouksessaan 11.2.2022 yhteisestä halli-
tusohjelmavaikuttamisesta ja hallitusohjelmatavoitteiden laadintaan liittyvistä aikatauluis-
ta ja prosesseista osaltaan. Ensimmäinen vaihe on yhteistyöryhmän 18.2.2022 kokouksessa
käytävä lähetekeskustelu keskeisistä yhteisistä hallitusohjelmatavoitteista ja teemoista.
Tämän jälkeen tavoitteiden laadinta jatkuu kaupunginjohtajien johdolla. Valmistelusta vas-
taa pääkaupunkiseudun sihteeristö yhdessä pääkaupunkiseudun toimialaryhmien kanssa.
Tavoitteena on, että alustavat tavoitteet valmistuisivat toukokuussa 2022, jonka jälkeen ne
käsiteltäisiin ja hyväksyttäisiin kaupunginjohtajakokouksessa sekä yhteistyöryhmässä alku-
syksystä 2022 ja julkistettaisiin. Prosessin aikana tehdään mahdollisesti yhteistyötä Kau-
punkiakatemian, Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston tutkijoiden kanssa nk. tiedespar-
rauksen muodossa.

Päätös: Käytiin lähetekeskustelu hallitusohjelmatavoitteista kaupunginjohtajien alustusten
jälkeen. Todettiin, että tavoitteiden tulisi kattaa erityisesti seuraavat teemat: TE-palvelujen
siirto ja uudistus, sote-uudistus ja rahoitusmalli, työvoiman saatavuus, koulutuspolitiikka,
tulevaisuuden metropoli/kaupunkipolitiikka, talous ja rahoitus sekä liikenne ja MAL-
kysymykset. Tavoitteiden tulisi olla tiiviitä ja mahdollisimman konkreettisia, mutta laajem-
pia taustamuistiota voidaan tehdä tarvittaessa. Sovittiin, että alustaviin tavoite-ehdotuksiin
palataan seuraavassa, toukokuun kokouksessa.

3
Muut asiat

Päätös: Muita ajankohtaisia asioita ei ollut.
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4
Seuraavat kokoukset

Päätös: Seuraava kokous pidetään 20.5.2022.


