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Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä
Jäsenet
Vapaavuori, Jan
Yanar, Ozan
Diarra, Fatim
Gebhard, Elisa
Meri, Otto
Pajunen, Jenni
Said Ahmed, Suldaan
Sinnemäki, Anni
Rantala, Marcus

pormestari
varapuheenjohtaja

Kivekäs, Otso
Bogomoloff, Harry

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
poistui 18:01, poissa: 5 §
elinkeinojohtaja
maahanmuutto- ja työllisyysasioiden
päällikkö
johtava asiantuntija
yksikön päällikkö
hallintoasiantuntija
johtava tonttiasiamies
asiantuntija
saapui 17:10, poistui 17:14, läsnä: 2
§
arkkitehti
asiantuntija
saapui 17:10, poistui 17:14, läsnä: 2
§
johtava asiantuntija
asiantuntija
saapui 17:15, poistui 18:11, läsnä: 5
§
viestintäasiantuntija

apulaispormestari
varajäsen
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Rinkineva, Marja-Leena
Haahtela, Ilkka
Saario, Kaisa
Tapaninen, Ulla
Vennelä, Asta
Aaltonen, Ilkka
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Snellman, Johanna
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Puheenjohtaja
Jan Vapaavuori

pormestari
1-5 §

Jan Vapaavuori

pormestari
1§
elinkeinojohtaja
2-5 §

Esittelijät

Marja-Leena Rinkineva
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Asta Vennelä
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Asia
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Asia/2

Toimitilatonttien varaaminen YIT:lle ja Kevalle kasvuyrityskampuksen
suunnittelua varten (Kamppi, Marian sairaala-alue, kaavatontit
4176/1–3)

3

Asia/3

Toimistotontin varauksen jatkaminen Peab Invest Oy:lle toimistohankkeen suunnittelua varten (Pitäjänmäki, kaavatontti 46025/14)

4
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§1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti todeta kokouksen laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Samalla elinkeinojaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Jenni Pajusen ja Ozan Yanarin sekä varatarkastajiksi Fatim Diarran ja Marcus
Rantalan.
Käsittely
Elinkeinojaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita
varatarkastajaksi Silja Borgarsdóttir Sandelinin sijasta Marcus Rantalan.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Samalla elinkeinojaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jenni Pajusen ja Ozan Yanarin sekä varatarkastajiksi Fatim Diarran ja Silja Borgarsdóttir Sandelinin.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§2
Toimitilatonttien varaaminen YIT:lle ja Kevalle kasvuyrityskampuksen suunnittelua varten (Kamppi, Marian sairaala-alue, kaavatontit
4176/1–3)
HEL 2018-010788 T 10 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi YIT Suomi Oy:lle (y-tunnus
1565583-5) ja Kevalle (y-tunnus 0119343-0) Marian sairaala-alueelta
toimitilatontit toimistohankkeen suunnittelua varten seuraavasti:
 varausalueena ovat liitteen 1 mukaiset kaavatontit 4176/1–3 (KTY2, pinta-ala yhteensä noin 10 600 m², rakennusoikeus yhteensä 51
770 k-m²)
 varaus on voimassa 31.12.2022 saakka
 varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.
Käsittely
Asian aikana kysymyksiin olivat vastaamassa johtava tonttiasiamies
Ilkka Aaltonen ja arkkitehti Tommi Suvanto. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
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

Liitteet
1
2
3

Sijainti- ja varausaluekartta
Erityiset ja yleiset varausehdot
Konseptiehdotus

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Pöytäkirja

1/2020

3 (32)

Asia/2
03.02.2020

Ote
Varauksensaaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Alue on ollut varattuna YIT Suomi Oy:lle (jatkossa YIT) ja Kevalle kasvuyrityskampuksen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Selvittäminen on edennyt varausehtojen mukaisesti ja suunnitelmasta on
valmisteltu asemakaavaehdotus. Alueen eteläosan tontit esitetään varattavaksi jatkosuunnittelua varten.
Esittelijän perustelut
Taustaa ja aikaisempi varaus
Kaupunki järjesti ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn Marian sairaala-alueen eteläosaan sijoittuvasta kasvuyrityskampuksesta jo olemassa
olevan Maria 01 startup-keskittymän viereen. Kaupungin tavoitteena
on, että Marian sairaala-alueesta rakentuu Pohjois-Euroopan suurin ja
kansainvälisesti merkittävä kasvuyrityskampus.
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti kehittämisvarauksesta
19.11.2018, 51 §. Varaus on voimassa 31.12.2020 saakka. Varausehtoina oli muun muassa:
 Alueelle tulee suunnitella toimitilarakentamista ja toimintaa kasvuyritysten ja muiden toimijoiden käyttöön.
 Varauksensaajien on noudatettava varausalueen suunnittelussa
maankäytöllisiä lähtökohtia ja tavoitteita.
 Konseptin jatkokehittäminen tehdään tiiviissä yhteistyössä Helsingin
kaupungin kanssa. Tätä tarkoitusta varten perustetaan yhteinen työryhmä.
 Varauksensaajien on luotava konseptissa kuvatun kaltainen omistusmalli, jossa varausalueelle rakennettavat kasvuyrityskampuksen
tilat ovat pitkäkestoisesti yhden yhtiön hallinnassa ja konseptin mukaisessa käyttötarkoituksessa.
 Varauksensaajat sitoutuvat pitkäkestoiseen omistajuuteen (vähintään 10 vuotta kunkin rakennusvaiheen käyttöönotosta). Lisäksi pyritään siihen, että myös muut omistajat sitoutuvat mahdollisimman
pitkäkestoiseen omistajuuteen.
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 Varauksensaajat ovat velvollisia yhdessä kaupungin kanssa tutkimaan kaupungin markkinaehtoisia osallistumismahdollisuuksia,
esimerkiksi osakeomistusta yhtiössä.
 Varauksensaajien tulee esittää viimeistään 31.5.2019 varauksen
ehtojen ja kehittämisvarauksen aikana käytyjen neuvottelujen perusteella kehitetty maankäyttöä sekä konseptia ja konsortiota koskeva ehdotus.
Kehittämisvarauspäätös 19.11.2018, 51 § on esityksen päätöshistoriassa.
Kumppanuuskaavoitusprosessin myötä suunnitelmat ovat tarkentuneet
ja varauksensaajat ovat laatineet riittävät selvitykset asemakaavaehdotuksen pohjaksi. Tämän ohessa varauksensaajat ja kaupunginkanslian
elinkeino-osasto ovat yhteistyössä kehittäneet hankkeen sisältökonseptia.
Nyt esitettävä tontinvaraus on tarpeen hankkeen jatkosuunnittelua varten ja yhteistyökumppanien varmistamiseksi.
Hakemus ja suunniteltava hanke
YIT ja Keva pyytävät, että niille varataan alueen eteläosan tontit 1–3
vuoden 2022 loppuun saakka. Varausaikana on tarkoitus jatkaa suunnittelua ja yhteistyökumppanien sitouttamista sekä neuvotella tontinluovutussopimuksista ja muut mahdolliset sopimukset. Sopimuksilla turvataan alueen säilyminen pitkäkestoisesti kasvuyrityskampus -konseptin
mukaisessa käytössä. Lisäksi valmistellaan rakennusten purkamista ja
siirtoa uusiin paikkoihin.
Kaupungin suunnitelmissa on aloittaa toteutuskaudella 2020 Lastenkodinkadun sillan rakennustyöt.
Campus Marian konseptiehdotus on liitteenä 3.
Asemakaava- ja tonttitiedot
Alueella on voimassa asemakaavan muutos nro 9771 vuodelta 1992.
Alue on merkitty asemakaavassa sairaala-alueeksi (YS) ja asuinkerrostalojen alueeksi (AK). Aluetta koskeva asemakaavan muutos on vireillä.
Asemakaavaehdotus on laadittu kumppanuuskaavoituksena kaupungin
ja varauksensaajien yhteistyönä.
Tarkistettu asemakaavan muutosehdotus on tavoitteena viedä kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi kesällä 2020 ja kaupunginvaltuuston päätös asemakaavan hyväksymisestä tehtäisiin alustavan arvion mukaan syksyllä 2020, siten että asemakaava saisi lainvoiman tavoitteen mukaisesti vuoden 2020 lopulla.
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Alueelle suunniteltua uutta toimitilakerrosalaa on 49 930 k-m². Tähän ei
ole laskettu mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten (20 300 k-m²) muuttamista toimitilakäyttöön. Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e=3,0. Työpaikkamäärän lisäys on noin 3500
työpaikkaa.
Sijaintikartta ja varausaluekartta ovat liitteenä 1.
Varausehdot
Kehittämisvarauksen ehdot (koskien mm. pitkäkestoista omistajuutta ja
jatkokehitystä kaupungin kanssa) on sisällytetty suurilta osin tontinvarauksen ehtoihin ja ehtoja on osittain täsmennetty.
Erityisten varausehtojen mukaan hankkeen jatkosuunnittelussa on otettava erityisesti huomioon seuraavat asiat:
 Jatkosuunnittelun tulee perustua varauksensaajien 27.9.2019 päivättyyn viitesuunnitelmaan ja asemakaavaehdotuksen liitteenä oleviin muihin varauksensaajien teettämiin selvityksiin.
 Vähintään 50 % toimistokäyttöön suunnatusta toimitilasta on osoitettava startup- ja kasvuyrityskäyttöön. Varausaikana laaditaan tarkemmat indikaattorit ja mahdollinen niitä täydentävä arviointimenettely.
 Varauksensaajien on luotava omistusmalli, jossa varausalueelle rakennettavat uuden kasvuyrityskampuksen tilat ovat pitkäkestoisesti
yhden (ns. joint venture) yhtiön hallinnassa ja konseptin mukaisessa
käyttötarkoituksessa.
 Varauksensaajat sitoutuvat joint venture -yhtiön osakkaina kampuksen pitkäkestoiseen omistajuuteen (vähintään 10 vuotta kunkin rakennusvaiheen käyttöönotosta). Myös mahdolliset muut omistajat
sitoutuvat pitkäkestoiseen omistajuuteen.
 Jatkosuunnittelussa on noudatettava alueryhmätyöskentelyä tai
vastaavaa yhteistyömenettelyä.
 Alueen suunnittelussa on pyrittävä täyttämään Hiilineutraali Helsinki
2035 tavoitteet. Varauksensaajan on selvitettävä tarkoituksenmukaiset laskenta- ja mittarointimenetelmät yhdessä kaupungin kanssa.
Erityiset varausehdot on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan asemakaavapalvelun ja kaupunginkanslian elinkeino-osaston
kanssa.
Yleiset varausehdot sisältävät kaupungin varauksissa tavanomaisesti
käytettävät ehdot.
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Tontin varaaminen perustuu hakijoiden kanssa käytyihin neuvotteluihin
ja aikaisempaan kehittämisvaraukseen.
Tontin myöhempi luovuttaminen
Varattavaksi esitettävät tontit on tarkoitus myöhemmin luovuttaa kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § päättämien tonttien luovutusta koskevien linjausten mukaisesti vuokraamalla osto-oikeuksin ellei tontinluovutusta koskevien neuvottelujen perusteella erityisen perustellusta
syystä toisin esitetä.
Toimivalta
Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen
elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.
Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.
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

Liitteet
1
2
3

Sijainti- ja varausaluekartta
Erityiset varausehdot
Konseptiehdotus

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Varauksensaaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 03.12.2019 § 617
HEL 2018-010788 T 10 01 01 00

Porkkalankatu 1a ja 1d, Mechelininkatu 1b, 1c ja 1d

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle YIT Suomi Oy:lle (y-tunnus 1565583-5) ja Kevalle (y-tunnus
0119343-0) Marian sairaala-alueelle suunniteltujen toimitilatonttien varaamista toimistohankkeen suunnittelua varten seuraavasti:
 varausalueena ovat liitteen 1 mukaiset kaavatontit 4176/1-3 (KTY-2,
pinta-ala yhteensä noin 10 600 m², rakennusoikeus yhteensä 51
770 k-m²)
 varaus on voimassa 31.12.2022 saakka
 varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.
26.11.2019 Pöydälle
13.11.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
06.11.2018 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441
ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 10.06.2019 § 26
HEL 2018-010788 T 10 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti merkitä tiedoksi tilannekatsauksen Maria01 kasvuyrityskeskittymän kehityksestä sekä laajemman
Maria01 kampuksen suunnittelun etenemisestä.
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19.11.2018 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Santtu von Bruun, yksikön päällikkö, puhelin: 310 36258
santtu.vonbruun(a)hel.fi
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§3
Toimistotontin varauksen jatkaminen Peab Invest Oy:lle toimistohankkeen suunnittelua varten (Pitäjänmäki, kaavatontti 46025/14)
HEL 2017-013131 T 10 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto jatkoi Peab Invest Oy:lle (Ytunnus 1773022-9) Pitäjänmäen toimistotalohankkeen kolmannen vaiheen suunnittelua koskevaa tontinvarausta seuraavasti:
 varausalue on kaavatontti 46025/14 (KT, pinta-ala 3 534 m², rakennusoikeus 19 750 k-m², osoite: Piimäenpolku 4)
 varaus on voimassa 31.12.2020 saakka
 varauksessa noudatetaan liitteen 1 mukaisia erityisiä ehtoja sekä
yleisiä varausehtoja.
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
Jenna Pirtilä, kiinteistölakimies, puhelin: 310 23799
jenna.pirtila(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Erityiset ja yleiset varausehdot
Sijaintikartta ja ote asemakaavasta
30.11.2019 saakka voimassa olleet varausehdot
Toimintaohje kaupungin tonttien rakennuttajille

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
varauksensaaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Tiivistelmä
Peab Invest Oy:lle esitetään Helsingin 46. kaupunginosassa (Pitäjänmäki) sijaitsevan kaavatontin 46025/14 varauksen jatkamista toimistotalohankkeen kolmannen vaiheen suunnittelua ja markkinointia varten
31.12.2020 saakka. Peab-konsernin on tarkoitus toteuttaa Pitäjänmäen
yritysalueelle monivaiheinen toimitilakokonaisuus.
Esittelijän perustelut
Hakemus, varauspäätös ja suunniteltava hanke
Peab Invest Oy pyytää 10.6.2019 päivätyllä hakemuksella, että Pitäjänmäessä sijaitsevan toimistotontin varausaikaa jatketaan.
Kaupunginhallitus on 14.12.2015, 1227 § päättänyt varata kyseisen
kaavatontin Peab Invest Oy:lle toimistotalohankkeen kolmannen vaiheen alustavaa suunnittelua ja markkinointia varten 30.11.2017 saakka. Varausta on sittemmin jatkettu kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätöksellä 26.2.2018, 9 §. varaus oli voimassa 30.11.2019 saakka.
Varausehtojen mukaan varauksensaaja on velvollinen muun muassa
noudattamaan hankkeen suunnittelussa autopaikkatontin nro 46025/20
pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen pysäköintiehtoja.
31.11.2019 saakka voimassa olleet varausehdot ovat esityksen liitteenä 3.
Peab Invest Oy on varausaikana tutkinut ja suunnitellut hanketta tontille
varausehtojen mukaisesti. Varauksen jatkaminen on tarpeen kolmannen vaiheen suunnittelua ja markkinointia varten.
Hakemus on oheismateriaalissa.
Helsingin kaupunki on syksyllä 2013 vuokrannut tontit 46025/18 sekä
46025/20 Peab Invest Oy:n perustamille kiinteistöyhtiöille pitkäaikaisesti toimisto- ja maanalaisen paikoitusrakennuksen ensimmäistä vaihetta
varten. Kohteet ovat valmistuneet huhtikuussa 2016. Ensimmäisen vaiheen kiinteistöön ovat sijoittautuneet Peab yhtiöiden, ISS Palvelut
Oy:n, Rudus Oy:n, Crayon Oy:n sekä Optiscan Oy:n Suomen päätoiminnot. Ensimmäisessä vaiheessa on rakennettu myös valmiiksi maanalaiset ajoyhteydet nyt jatkovarattavaksi esitettävälle tontille 46025/14.
Helsingin kaupunki on kesällä 2017 vuokrannut tontin 46025/19 Peab
Invest Oy:n perustamalle kiinteistöyhtiölle pitkäaikaisesti toimistorakennuksen toista vaihetta varten. Kohde on valmistunut maaliskuussa
2019. Toisen vaiheen kiinteistöön ovat sijoittautuneet/tulevat sijoittauPostiosoite
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tumaan ISS Palvelut Oy:n, Optiscan Oy:n, Suominen Oyj:n sekä Aro
Systems Oy:n Suomen päätoiminnot.
Asemakaava- ja tonttitiedot
Alueella on voimassa vuonna 2002 voimaan tullut asemakaava nro
10975. Tontti on osoitettu asemakaavassa toimistorakennusten korttelialueeksi (KT).
Tontin rakennusoikeus on 19 750 k-m² ja sille voi toteuttaa 7kerroksisen toimistorakennuksen.
Sijaintikartta ja ote asemakaavakartasta ovat liitteenä 2.
Varauksen jatkaminen
Varauksen jatkaminen on perusteltua, koska toimistorakennushanke on
kokonaisuudessaan edennyt hyvin ja tuo Pitäjänmäen yritysalueelle
merkittävää uudisrakentamista, luo uutta ilmettä ja lisää osaltaan alueen positiivista vetovoimaa.
Lisäksi Peabin pysäköintiyhtiön vuokraamalle autopaikkatontille
46025/20 maaliskuussa 2016 valmistunut maanalainen yhteispysäköintilaitos ajoyhteyksineen puoltaa myös varauksen jatkamista, koska sen
kautta ajo tapahtuu myös jatkovarattavaksi esitettävälle tontille pitkäaikaisessa maanvuokrasopimuksessa sovittujen ehtojen mukaisesti.
Varausehtoja on tarkoituksenmukaista tässä yhteydessä muuttaa niin,
että erityisistä ehdoista poistetaan jo täyttynyt ehto, jonka mukaan kaupunki ei luovuta tonttia kolmannen vaiheen toimistotalohenkeen toteuttamiseen, ellei naapuritonttia 46025/19 koskevaa pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ole tehty. Lisäksi esitetään yleisten varausehtojen lisäämistä varauksessa noudatettavaksi. Yleiset varausehdot sisältävät
kaupungin tavanomaisesti varauksissa käyttämät ehdot.
Varausehdot muutettuna ilmenevät tarkemmin liitteestä 1.
Toimivalta
Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen
elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.
Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
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Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307
minna.maarttola(a)hel.fi
Jenna Pirtilä, kiinteistölakimies, puhelin: 310 23799
jenna.pirtila(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Erityiset ja yleiset varausehdot
Sijaintikartta ja ote asemakaavasta
30.11.2019 saakka voimassa olleet varausehdot
Toimintaohje kaupungin tonttien rakennuttajille

1

Hakemus

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
varauksensaaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 03.12.2019 § 628
HEL 2017-013131 T 10 01 01 00

Karvaamokuja 2c, Piimäenpolku 4

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Peab Invest Oy:lle (Y-tunnus 1773022-9) Pitäjänmäen toimistotalohankkeen kolmannen vaiheen suunnittelua koskevan tonttivarauksen
jatkamista seuraavasti:
 varausalue on kaavatontti 46025/14 (KT, pinta-ala 3 534 m², rakennusoikeus 19 750 k-m², Piimäenpolku 4)
 varaus on voimassa 31.12.2020 saakka
 varauksessa noudatetaan liitteen 1 mukaisia muutettuja erityisiä ja
yleisiä varausehtoja.
(L1146-53)
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23.01.2018 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Jenna Pirtilä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 23799
jenna.pirtila(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 26.02.2018 § 9
HEL 2017-013131 T 10 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto jatkoi Helsingin kaupungin 46.
kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelissa 46025 sijaitsevan tontin 14 (19
750 k-m²) varausaikaa 30.11.2019 saakka Peab Invest Oy:lle toimistotalohankkeen kolmannen vaiheen jatkosuunnittelua ja alustavaa markkinointia varten entisin ehdoin.
Käsittely
26.02.2018 Ehdotuksen mukaan
Asian käsittelyn aikana kuultavana oli Ilkka Aaltonen.
Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
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§4
Työllisyydenhoidon Helsinki-lisän myöntämisohjeiden uudistaminen
HEL 2019-012155 T 02 05 00

Päätös
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyi liitteenä olevat työnantajan Helsinki-lisän myöntämistä koskevat ehdot noudatettavaksi
1.1.2020 alkaen ja oikeutti kaupunginkanslian elinkeinojohtajan antamaan tarvittaessa täydentäviä ohjeita ehtojen soveltamiseksi.
Samalla kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kumosi kaupunginhallituksen 9.1.2017 tekemän päätöksen § 19 työllisyydenhoidon Helsinkilisän myöntämisehtojen päivittämisestä.
Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Jaana Vuorela, palvelupäällikkö, puhelin: 310 79789
jaana.vuorela(a)hel.fi
Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198
mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Työnantajan Helsinki-lisä ehdot
Helsinki-lisän uudet ehdot taulukko

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Tausta
Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 keskeinen tavoite on luoda
edellytykset yksityisen sektorin työpaikkojen määrän kasvulle Helsingissä. Kaupungin elinkeinopolitiikan yhtenä painopisteenä on olla
osaavan työvoiman kaupunki. Oikea-aikaisten palveluiden tuottaminen
helsinkiläisille työttömille työnhakijoille on ensisijaisen tärkeää työllisyysasteen nostamiseksi.
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Kaupungin toimenpiteet tähtäävät siihen, että helsinkiläiset ovat osaamistaan, koulutustaan ja kykyjään vastaavissa töissä. Työllisyydenhoidon Helsinki-lisällä kaupunki tukee yrityksiä ja kolmatta sektoria osaavan työvoiman hankinnassa sekä alentaa omia kuntarahoitusosuuskustannuksiaan. Helsingin kaupunki on kannustanut työnantajia rekrytoimaan työttömiä helsinkiläisiä maksamalla työllisyydenhoidon Helsinkilisää vuodesta 1998 lähtien. Helsinki-lisää on myönnetty vuosittain noin
500 työttömän palkkaus- ja rekrytointikustannuksiin ja kustannukset
ovat olleet noin 1,8 miljoonaa euroa.
Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden seuranta- ja vaikuttavuustutkimuksessa vuonna 2018 selvitettiin työttömän helsinkiläisen todennäköisyyttä työllistyä avoimille markkinoille kaupungin tukitoimien jälkeen.
Tutkimuksen mukaan avoimille markkinoille työllistyminen oli todennäköisempää Helsinki-lisällä tuetun työsuhteen jälkeen kuin palkkatukityön tai työkokeilun jälkeen kaupungin omilla toimialoilla tai liikelaitoksissa (kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 10.12.2018 § 56). Työllisyydenhoidon Helsinki-lisällä tuettu työllistäminen on myös kaupungille
edullisempaa, joten sen määrän kasvattaminen on perusteltua. Tutkimuksessa suositeltiin Helsinki-lisän käytön kehittämistä kohdennetusti
erilaisille asiakasryhmille.
Nykytila ja muutostarve
Nykyehtojen mukaan Helsinki-lisää voivat hakea Helsingin työssäkäyntialueella toimivat yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajat (laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 961/2012 1:9 §). Helsinki-lisää
myönnetään pidempään työttömänä olleen helsinkiläisen palkkauskustannuksiin (työllistämistuki) tai rekrytoinnista syntyviin muihin kuluihin
(rekrytointituki) kuten ohjaus- ja perehdyttämiskustannuksiin sekä työvaate-, työväline tai työtilakustannuksiin. Työnantaja voi hakea Helsinki-lisän kertaluontoisen palkkion (rekrytointipalkkio), kun työsuhde on
jatkunut täyden työllistämis- tai rekrytointi- tukijakson jälkeen kuusi
kuukautta eli yhteensä vähintään 16 kuukautta.
Helsinki-lisän ehtoja päivitettiin viimeksi vuonna 2017, jolloin tehtiin
muutoksia Helsinki-lisän kohderyhmään ja tuen kestoon. Helsinki-lisän
rekrytointituen kohderyhmään lisättiin kaksi vuotta työttömänä olleet yli
30-vuotiaat, kaupungin velvoitetyöllistettävät sekä työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkaat (kaupunginhallitus
9.1.2017 § 19). Kohderyhmään lisättiin samalla kaupungin työllisyydenhoidon kokeiluryhmät. Helsinki-lisän rekrytointi- ja työllistämistukijaksojen enimmäiskestoa pidennettiin kahdeksasta kuukaudesta kymmeneen kuukauteen, jotta jakson pituus varmistaisi työssäoloehdon
täyttymisen tukityön aikana ja siten henkilön poistumisen kuntarahoitu-
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sosuuslistalta. Helsinki-lisän rekrytointipalkkion osalta vaaditun työsuhteen vähimmäiskestoa pidennettiin neljällä kuukaudella.
Vuonna 2017 tehdyt muutokset Helsinki-lisään eivät ole lisänneet tuen
käyttöä odotetusti, vaikka Helsinki-lisän markkinointia on tehostettu.
Työmarkkinoiden muutos ja kohtaanto-ongelmat ovat aiheuttanut sen,
että työttömäksi on jäänyt sellaisia, joilla ei ole työvalmiuksia avoinna
oleviin tehtäviin. Työvoimaa tarvitsevat yritykset eivät tunne Helsinkilisää tarpeeksi hyödyntääkseen sitä rekrytoinnissa. Työnantajan kannalta prosessi on liian pitkä ja ristiriidassa rekrytointitarpeen kanssa.
Työnantajalla ei ole hakuvaiheessa varmuutta kuuluuko rekrytoitava
työntekijä Helsinki-lisän kohderyhmään vai ei. Helsinki-lisän saamisessa kestää liian kauan, sille on liikaa perusteita ja niitä on vaikea ymmärtää. Lisäksi Helsinki-lisän yhteensovittaminen muiden työnantajatukien
kanssa on hankalaa. Suurin osa Helsinki-lisän potentiaalisista hakijoista on pienten- ja keskisuurten yritysten yrittäjiä, joilla ei ole käytössään
HR-tukipalveluja. Heille Helsinki-lisän hakeminen muun työn ohessa on
aikaa vievää ja työlästä hyötyyn nähden.
Uudistus
Helsinki-lisää joustavoitetaan, jotta mahdollistetaan yksilöllisten tilanteiden huomioiminen. Asiakasohjausta tehostetaan mahdollistamalla
tukioikeuden myöntäminen asiantuntija-arvioon perustuen. Kaupungin
työllisyyspalveluiden asiakkaat voidaan ottaa kohderyhmään työntekijän arvion perusteella myös lyhyemmän työttömyyden perusteella. Ikäryhmäjaottelu poistetaan. Helsinki-lisän kohderyhmää laajennetaan 12
kuukautta työttömänä olleisiin ja henkilöihin, joista on maksettu 200
päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella.
Työllistämisen ja palkan Helsinki-lisän kestoa pidennetään kymmenestä kahteentoista kuukauteen. Määräaikaisten työsuhteiden pituus on ollut sidoksissa valtion palkkatukeen. Kun Helsinki-lisän kestoa pidennetään kahteentoista kuukauteen, ovat valtion palkkatuki ja Helsinki-lisä
paremmin yhteen sovitettavissa. Pidempi työsuhde mahdollistaa työntekijän paremman integroitumisen työpaikalle. Tämä on tärkeää työnantajan näkökulmasta, sillä vaihtuvuuden pienentyminen vähentää
rekrytointiin kuluvia resursseja. Pidempi työsuhde mahdollistaa niin alkuvaiheen perehdyttämisen kuin henkilökohtaisesti räätälöidyn syventävän kouluttamisen.
Helsinki-lisän kertaluontoisesta rekrytointipalkkiosta luovutaan, sillä sen
vaikutus työsuhteiden pituuteen ei ole ollut merkittävä.
Helsinki-lisän vähimmäistyöaika lasketaan 30 tunnista 18 tuntiin viikossa. Viikkotyöaikaa lyhentämällä mahdollistetaan niiden osatyökykyisten
työllistäminen, jotka eivät pysty työskentelemään kokopäiväisesti. OsaPostiosoite
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työkykyisten työllistäminen on tärkeää, sillä säännöllinen tekeminen
motivoi ja edistää työ- ja toimintakykyä. Niiden tukeminen on kokonaistaloudellisesti edullista kaupungille.
Voimassa olevien ehtojen mukaan Helsinki-lisää ovat voineet hakea
Helsingin työssäkäyntialueella toimivat yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajat. Uudistuksessa työssäkäyntialuetta laajennetaan, mikä
mahdollistaa muuttuneiden työmarkkinoiden mukaisen työskentelyn.
Etätyö mahdollistaa työskentelyn, jossa työpaikan toimipiste sijaitsee
muualla, mutta työ suoritetaan Helsingissä. Työnantajan tulee kuitenkin
sijaita Suomessa.
Esitettyjen muutosten lisäksi Helsinki-lisän käyttöä pyritään lisäämään
parantamalla ohjeistusta, viestintää ja markkinointia.
Tukimuodot
Helsinki-lisän uudistettuja tukimuotoja ovat 1) työllistämisen Helsinkilisä, 2) palkan Helsinki-lisä, 3) palkkatuetun oppisopimuksen Helsinkilisä ja 4) toimeksiannon Helsinki-lisä. Palkkauskustannuksiin myönnettävien julkisten tukien tulee noudattaa kansallisia ja EU:n valtiontukimääräyksiä, eivätkä ne saa ylittää myöntöhetkellä voimassa olevia
enimmäisrajoja.
1.

2.

3.

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Työllistämisen Helsinki-lisää voivat hakea yritykset ja taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisöt. Työllistämisen Helsinki-lisä
kohdentuu muihin kuin palkkauskustannuksiin kuten ohjaus-, perehdytys-, työväline-, työvaate- ja työtilakustannuksiin. Koska
työllistämisen Helsinki-lisä ei kohdistu palkkauskustannuksiin, ei
valtion palkkatuki vaikuta tuen määrään. Työllistämäisen Helsinki-lisä on 500 euroa kuukaudessa.
Palkan Helsinki-lisää voivat hakea kaikki yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajat sekä muut kunnat. Valtion palkkatuki
vähentää myönnettävän Helsinki-lisän määrää, jos edellä mainitut julkisten tukien rajat ylittyvät. Palkan Helsinki-lisä on enintään
800 euroa kuukaudessa.
Palkkatuetun oppisopimuksen Helsinki-lisää voivat hakea yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajat sekä muut kunnat. Oppisopimukseen, johon on myönnetty valtion palkkatuki, voidaan
myöntää Helsinki-lisää koko oppisopimuksen ajaksi. Uudistuksella mahdollistetaan koko tutkinnon suorittaminen saman työnantajan palveluksessa. Ensimmäiseltä vuodelta voidaan myöntää joko työllistämisen Helsinki-lisää tai palkan Helsinki-lisää
edellä mainittujen työllistämisen ja palkan Helsinki-lisän ehtojen
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4.

mukaisesti. Tämän jälkeen voidaan myöntää palkan Helsinkilisää edellä mainittujen ehtojen mukaisesti.
Toimeksiannon Helsinki-lisällä pyritään saamaan työmahdollisuuksia erityisesti korkeasti koulutetuille työttömille ja sitä kautta
työsuhteisiin tai yrittäjäksi. Toimeksiannot voivat toimia palkallisina työnäytteinä ja madaltaa kynnystä henkilön palkkaamiseen.
Helsinki-lisän laajentaminen toimeksiantoihin on uusi mahdollisuus joustaviin kokeiluihin. Työnantaja voi hakea toimeksiannon
Helsinki-lisää korkeintaan kahteen toimeksiantoon vuodessa ja
toimeksiantosopimuksessa on huomioitava työttömyysturvaan ja
työnantajavelvoitteisiin liittyvät asiat. Toimeksiannon Helsinkilisää on mahdollista saada esityksen mukaan 50 prosenttia toimeksiantopalkkion määrästä, enintään kuitenkin 1500 euroa.
Toimeksiannon Helsinki-lisää voidaan hakea työttömästä työnhakijasta kerran saman työttömyyden aikana.

Uudistuksen taloudelliset vaikutukset
Työmarkkinatuen kuntaosuuslistan ja kaupungin työllisyyspalveluiden
asiakastietojen perusteella Helsinki-lisän kohderyhmä on noin 13 000
henkilöä. Tulevaa Helsinki-lisän kohderyhmän kokoa on vaikea arvioida. Siihen vaikuttavat työttömyyden kesto ja asiantuntijan yksilökohtainen harkinta kohderyhmään kuulumisesta.
Helsinki-lisää on myönnetty vuosittain noin 500 työttömän palkkaus- ja
rekrytointikustannuksiin. Helsinki-lisän uudistuksen tavoitteena on nostaa Helsinki-lisän käyttöä noin 600–650 henkilöön vuodessa. Tämä lisää Helsinki-lisän käyttöä noin 350 000–600 000 eurolla vuodessa. Nykyehtojen mukaisella käytöllä Helsinki-lisää on kulunut vuosittain noin
1,8 miljoonaa euroa. Vuodelle 2020 Helsinki-lisään on budjetoitu 2,5
miljoonaa euroa. Mikäli uusien ehtojen myötä Helsinki-lisän käyttö nousee odotettua enemmän, on budjettia mahdollista kasvattaa vuodelle
2021.
Työssäoloehdon täyttyessä, poistuu asiakas työmarkkinatuen kuntarahoituksen piiristä, jolloin kaupungille syntyy säästöjä. Henkilön poistuessa kuntarahoitusosuuslistalta vähimmäissäästö on 15 500 euroa
per henkilö. Budjetin kasvattaminen Helsinki-lisän osalta on kannattavaa, koska vähimmäissäästö asiakasta kohden kattaa kaikissa tapauksissa moninkertaisesti palveluun käytetyt määrärahat. Tämän lisäksi
työsuhde tuottaa verotuloja.
Lopuksi
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Helsinki on mahdollisesti mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jonka
on tarkoitettu alkavan toukokuusta 2020. Kokeiluasetelma luo hyvät
edellytykset valtion palkkatukiprosessin ja Helsinki-lisän yhteensovittamiseksi.
Helsinki-lisän käytön nostaminen edellyttää tiivistä verkostoyhteistyötä
niin kaupungin sisäisten kuin ulkoisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena
on, että jatkossa kaupunkien kuntalisät ovat mahdollisimman samankaltaiset. Helsinki-lisän uudet ehdot on valmisteltu yhteistyössä Espoon
kaupungin kanssa, ja Vantaa on uudistanut omia ehtojaan alkuvuodesta 2019. Pääkaupunkiseudun kuntalisien samankaltaiset ehdot helpottavat työnantajia ja työntekijöitä, koska pääkaupunkiseutu on yhtenäistä työssäkäyntialuetta. Jatkossa markkinointia toteutetaan yhteistyössä
Espoon kaupungin kanssa.
Toimivalta
Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää työllisyydenhoidon periaatteista sekä seuraa niiden toteutumista.
Elinkeinojaoston kokouksessa asiaa esittelee suunnittelija Mirkka KestiHelia.
Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Jaana Vuorela, palvelupäällikkö, puhelin: 310 79789
jaana.vuorela(a)hel.fi
Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198
mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Työnantajan Helsinki-lisä ehdot
Helsinki-lisän uudet ehdot taulukko

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
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§5
Maahanmuuton katsaus ja kotouttamisohjelman raportointi
HEL 2019-013390 T 07 01 03

Päätös
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi katsauksen
maahanmuuton tilanteesta sekä Helsingin Kaikkien Stadi kotouttamisohjelmaan (2017-2021) kirjattujen toimenpiteiden toteutumisesta.
Käsittely
Asian aikana kuultavana oli johtava asiantuntija Elina Nurmi. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Elina Nurmi, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36400
elina.nurmi(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Koto-ohjelman raportointi
Maahanmuuton ajankohtaiskatsauksen tilastoliite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Tausta
Helsingin kaupunkistrategiassa vuosille 2017-2021 todetaan, että Helsingin vetovoiman vahvistaminen edellyttää kaupungin määrätietoista
kansainvälistämistä. Työperusteista maahanmuuttoa ja sen osuutta kokonaismaahanmuutossa kasvatetaan, ja maahanmuuttajien osaaminen
pyritään samaan mahdollisimman hyvin työmarkkinoiden käyttöön.
Kaupunki panostaa lisäksi erityisesti toisen polven maahanmuuttajien
koulutuksen, työllistymisen ja osallisuuden edistämiseen. SosioekonoPostiosoite
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misia ja alueellisia terveys- ja hyvinvointieroja kavennetaan tietoon ja
vaikuttavuuteen perustuvilla menetelmillä.
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyi 28.5.2018, § 31 strategian mukaiset kotouttamisohjelman periaatteet ja päätti, että kotoutumislain (1386/2010) edellyttämän kotouttamisohjelman seurantaa tehdään osana kaupunkistrategian toteutumista sekä säännöllisillä tilannekatsauksilla kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa. Strategiakaudelle 2017-2021 laaditun kotouttamisohjelman päätoimenpiteet ja niiden tulokset on kuvattu lyhyesti alla. Kattavampi esitys toimenpiteistä ja
niiden etenemisestä on sisällytetty liitteeseen 1 (kotouttamisohjelman
raportointi).
Helsingin ulkomaalaistaustaisen väestön määrä kasvaa – jo joka kuudes helsinkiläinen on ulkomaalaistaustainen
Helsingissä asuvien ulkomaalaistaustaisten määrä jatkoi vuonna 2019
kasvuaan. Vuoden alussa ulkomaalaistaustaisia eli syntyperältään ulkomaalaisia helsinkiläisiä oli yli 103 000 eli 16 prosenttia kaupungin koko väestöstä (ks. maahanmuuton ajankohtaiskatsauksen liite, kaavio
1). Määrä kasvoi 3,5 prosenttia edellisvuodesta. Kasvuprosentti on ollut
laskusuunnassa viimeisen kymmenen vuoden ajan ja oli nyt poikkeuksellisen matala, mutta silti noin kolme neljäsosaa kaupungin väestönkasvusta tuli ulkomaalaistaustaisista (ks. kaavio 2). Yleisimmin Suomeen ja Helsinkiin muutettiin perheen, opiskelun ja työn vuoksi (ks.
kaavio 3).
Vuoden 2019 lopussa suurimmat kieliryhmät Helsingissä olivat venäjän-, viron-, somalin- ja arabiankieliset. Kuluneen vuoden aikana venäjän- ja vironkielisten suhteellinen osuus väestöstä laski hieman. Myös
vironkielisten absoluuttinen määrä Helsingissä laski ja on nyt lähes
sama kuin somalinkielisten määrä. Arabiankielisten suhteellinen osuus
väestöstä puolestaan on ohittanut englantia puhuvien määrän, ja ero
on kasvanut vuoden takaisesta.
Vuoteen 2035 mennessä Helsingin vieraskielisen väestön määrän ennustetaan kasvavan noin neljäsosaan koko väestöstä. Suurimmaksi
kieliryhmäksi nousee ennusteen mukaan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan
kieliä puhuvat. (Ks. kaaviot 4-5.)
Työllisyystilanne on pysynyt ennallaan
Nykytilanne
Helsingin vieraskielisen väestön työllisyystilanteessa ei ole tapahtunut
kuluneen vuoden aikana merkittäviä muutoksia. Kesäkuussa 2019
kolmasosa kaikista Helsingin työttömistä ja neljäsosa alle 30-vuotiaista
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työttömistä oli vieraskielisiä. Vieraskielisten työttömyys on useamman
vuoden aikavälillä tarkasteltuna ollut hienoisessa laskussa, mutta lasku
on ollut hitaampaa kuin koko väestössä keskimäärin. Huomionarvoista
on, että pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt vieraskielisen väestön
keskuudessa kuitenkin samana. Kesäkuun 2019 tilanteen mukaan vieraskielisistä työttömistä 24 prosenttia oli pitkäaikaistyöttömiä. Osuus on
matalampi kuin pitkäaikaistyöttömien osuus koko väestössä (31 prosenttia).
Ulkomaalaistaustaisten työllisyyttä sääntelevät taloudellisten suhdanteiden ja työvoiman tarpeen lisäksi voimakkaasti eri taustatekijät. Esimerkiksi lähtömaalla on havaittu olevan suuri merkitys maahan muuttaneiden työmarkkinoille sijoittumiseen. Parhaiten Suomessa työllistyvät Virosta, Etelä- ja Länsi-Euroopasta sekä Pohjois-Amerikasta tulleet
ja heikoimmin taas Lähi-idästä (erityisesti Irakista), Somaliasta ja Pohjois-Afrikasta kotoisin olevat (ks. kaavio 6). Vaikeimmin työllistyvistä
suuri osa on tullut Suomeen humanitäärisistä syistä. Työn vuoksi Suomeen tulleet menestyvät työmarkkinoilla odotetusti muita ryhmiä paremmin ja työllistyvät työpaikan menetettyäänkin muita todennäköisemmin.
Lähtömaassa hankittu koulutus näyttäisi pääsääntöisesti helpottavan
työllistymistä, vaikkakin korkeakoulutetut ulkomaalaistaustaiset työllistyvät Suomessa edelleen selvästi korkeakoulutettuja kotimaankielisiä
heikommin sekä päätyvät heitä useammin osaamista vastaamattomiin
ja määrä- tai osa-aikaisiin työsuhteisiin (ks. kaavio 7). Korkeakoulutuksen saaneiden ulkomaalaistaustaisten naisten tilanne työmarkkinoilla
on korkeakoulutettuja kotimaankielisiä naisia selvästi vaikeampi. Heidän työllisyysasteensa jää peräti 20 prosenttiyksikköä korkeakoulutettuja kotimaankielisiä naisia alhaisemmalle tasolle.
Ulkomaalaistaustaisten yleistä työllisyysastetta alentaa jossain määrin
se, että rekistereissä on mukana Suomesta todellisuudessa pois muuttaneita henkilöitä, jotka eivät ole tehneet ilmoitusta muutosta.
Toimenpiteet
Ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten työllistymistä ja koulutukseen
ohjautumista tuettiin vuoden 2019 aikana muun muassa seuraavin erityistoimenpitein:
Stadin osaamiskeskus tarjosi vuonna 2019 koulutus-, työllistymis- ja
kuntoutuspalveluita koulutetuille, aikuisille maahanmuuttajille. Osaamiskeskuksessa asiakkaan ammatillinen osaaminen, koulutus ja kielitaito kartoitetaan, ja hänet ohjataan tarkoituksenmukaiselle koulutuspolulle, työelämävalmennukseen tai suoraan työhön. Osaamiskeskuksen
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toimintaan on osallistunut vuodesta 2016 alkaen lähes 2900 asiakasta,
joista työhön on siirtynyt 15 prosenttia ja koulutukseen yli 40 prosenttia.
Helsingin Ohjaamo tarjoaa alle 30-vuotiaille helsinkiläisille neuvontaa
työhön, koulutukseen, asumiseen ja toimeentuloon sekä vapaa-aikaan
liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamon neuvontapalvelu tavoitti vuonna
2019 yli 16 000 asiakasta. Heistä noin 40 prosenttia oli vieraskielisiä.
Ohjaamon ja TE-toimiston yhteistyönä toteutettavassa yksilöohjauksessa asioi 1 500 asiakasta, joista 30 prosenttia oli vieraskielisiä. Heistä noin kolmasosa työllistyi tai aloitti koulutuksen.
NewCo Helsinki tarjosi vuonna 2019 alkaville ulkomaalaistaustaisille
yrittäjille ja yritystoimintaa harkitseville muun muassa maksuttomia infoja koulutustilaisuuksia sekä yritysneuvontaa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, viroksi, venäjäksi, arabiaksi, espanjaksi ja ranskaksi.
Yritysneuvontaa sai tarvittaessa myös kiinaksi. NewCo:n asiakkaat perustavat vuosittain noin 1 000 yritystä, joista kolmasosa on vieraskielisten perustamia.
Ulkomaalaistaustaisten työllistymistä edistettiin vuoden aikana myös
useilla eri hankkeilla. Toukokuussa 2019 käynnistyneellä Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeella tuettiin erityisesti
pääkaupunkiseudun korkeakouluissa opiskelevien kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä paikallisille työmarkkinoille. Hankkeen
yhtenä päätavoitteena on rakentaa ns. International Talent toimintamalli, jossa yritysyhteistyö on integroitu osaksi kansainvälisen
tutkinto-opiskelijan korkeakouluopintoja. Toimintamallin ansiosta opiskelijan kiinnittyminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään käynnistyy jo heti opintouran alkumetreiltä, mikä tukee opiskelijan työurakehitystä sekä vastaavasti vähentää valmistumisen jälkeisen maastamuuton todennäköisyyttä. Toimintamalli konseptoitiin vuonna 2019 ja pilotoidaan vuosien 2020-21 aikana.
Haastavassa työmarkkina-asemassa olevien somalin-, arabian- ja venäjänkielisten naisten työhön ja koulutuksen ohjautumista tehostettiin
vuonna 2019 Women to work -hankkeessa toteutetuin toimenpitein.
Hankkeella vahvistettiin lisäksi rekrytoivien työnantajien tietämystä
kohderyhmän osaamisesta sekä tasa-arvoisen rekrytoinnin käytännöistä. Hanke päättyy helmikuussa 2021.
Palveluiden jatkokehittämisessä lisätoimenpiteitä tulisi kohdistaa erityisesti ulkomaalaistaustaisten naisten korostuneen heikon työmarkkinaaseman parantamiseen sekä korkean lisäarvon kansainvälisten osaajien osaamisen tunnistamiseen ja täysimääräiseen hyödyntämiseen
työmarkkinoilla. Vuoden 2020 aikana mahdollisesti käynnistyvä kuntakokeilu tarjoaa onnistuessaan aiempaa paremmat edellytykset asiakPostiosoite
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kaan tarpeisiin räätälöityjen ja oikea-aikaisten palveluiden tarjoamiseen
monialaisesti. Työllisyys-, sosiaali- ja koulutuspalveluiden aiempaa tehokkaampi toisiinsa kytkeminen ja jaksottaminen auttaa ehkäisemään
myös työttömyysjaksojen pitkittymistä.
Työperusteisen maahanmuuton edistämiseen on edelleen panostettava
Nykytilanne
Ulkomailta Suomeen ja Helsinkiin suuntautuva työperusteinen maahanmuutto on ollut tähän asti suhteellisen vähäistä. Suomen vuotuisesta noin 33 000 henkilön kokonaismaahanmuutosta työperusteisen
maahanmuuton osuus on yhä vain noin viidennes. Työperusteisella
maahanmuutolla tarkoitetaan pysyväisluonteista EU:n sisältä tai ulkopuolelta Suomeen kohdistuvaa työvoiman maahanmuuttoa. Pysyväisluonteisesti työn vuoksi maahan muuttaneiden lisäksi Suomessa työskentelee vuosittain tilapäisesti tai määräaikaisesti arviolta ainakin 100
000-150 000 ulkomailta lähetettyä tai vuokrattua työntekijää (joita ei
lasketa maan väestöön tai työvoimaan). Eniten ulkomaista tilapäistyövoimaa tulee tiettävästi naapurimaa Virosta, josta lähtevät ovat pääsääntöisesti matalammin koulutettuja palvelualojen ja rakennusteollisuuden työntekijöitä. Vuodesta 2016 alkaen vironkielisten osuus Helsingin ulkomaalaisväestöstä on ollut selvässä laskussa (ks. kaavio 8),
minkä arvioidaan johtuvan sekä Viron väestörakenteen muutoksesta
että taloustilanteen paranemisesta. Kehityssuunnan ennustetaan jatkuvan myös vuonna 2020.
Vuonna 2019 työperusteisia ensimmäisiä oleskelulupia myönnettiin koko maassa yli 9 400, mikä oli yli 1 700 edellisvuotta enemmän. Näistä
erityisasiantuntijan oleskelulupia oli hieman yli 1 800. Erityisasiantuntijan oleskeluluvista selkeä enemmistö (lähes 60 prosenttia) myönnettiin
Intian kansalaisille (ks. kaavio 9).
Työnteon perusteella myönnettyjen oleskelulupien määrän kasvusta
huolimatta työperusteisen maahanmuuton nykytaso ei ole riittävä
osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja työllisten määrän ylläpitämiseksi. Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn vuonna 2015 esittämän arvion mukaan työllisten määrän säilyminen lähivuosikymmenten aikana nykytasolla edellyttää Suomen vuotuisen nettomaahanmuuton miltei kaksinkertaistamista sekä ulkomaalaistaustaisten työllisyysasteen nostamista kantaväestön tasolle.
Toimenpiteet
Helsingin kaupunki on käynnistänyt kaupunkistrategian 2017-2021 ja
siitä johdettujen elinkeinopolitiikan painopisteiden 2018-2021 mukaisesti joukon toimenpiteitä, joilla se pyrkii houkuttelemaan osaavaa työPostiosoite
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voimaa sekä helpottamaan Helsinkiin saapuvien uusien kansainvälisten osaajien alueelle asettautumista.
Helsingin kaupunkimarkkinointiyhtiö Helsinki Marketingin sekä joukko
teknologia-alan yrityksiä käynnistivät syyskuussa 2019 CaaS – World’s
first City as a Service -markkinointikampanjan. Kampanjan konseptina
oli nimensä mukaisesti kaupunki palveluna. Ulkomaisia asiantuntijoita
kutsuttiin testaamaan kaupunkia, jossa kaikki toimii ja elämä on laadukasta ja hyvin järjestettyä. Kampanja herätti laajaa kiinnostusta, ja hakemuksia vastaanotettiin määräaikaan mennessä yhteensä 6500 kappaletta. Uuden sisällön tuottamista jatketaan vuonna 2020.
Kansainvälisten osaajien alueelle asettautumisen tukemista jatkettiin
vuoden 2019 aikana osana International House Helsinki (IHH) palvelun kehittämistä. IHH-palvelupiste siirtyi huhtikuussa uusiin toimitiloihin Helsingin Sörnäisiin, ja samalla IHH:n palveluntarjontaa laajennettiin. Vuonna 2017 perustettu IHH-palvelu tarjoaa valtaosan maahanmuuttajien tarvitsemista alkuvaiheen neuvonta- ja viranomaispalveluista saman katon alta. Lisäksi IHH palvelee yrityksiä ja työnantajia ulkomaiseen työvoimaan ja sen rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä.
Palvelupisteessä asioi kuukausittain 8000-9000 asiakasta.
IHH-toimintaa jatkokehitetään kevään 2020 aikana luomalla palvelun
yhteyteen pääkaupunkiseudun yrityksissä työskentelevien kansainvälisten osaajien koulutetuille puolisoille suunnattu toimintakokonaisuus.
Toimintakokonaisuudella tuetaan puolisoiden alueelle työllistymistä ja
viihtymistä, mikä puolestaan edesauttaa puolisoiden ja heidän perheidensä alueella pysymistä.
Kansainvälisten osaajien Helsinkiin saamista ja alueella pysymistä tuettiin kaupunkitasoisesti myös vuoden aikana valmistellun englanninkielisten palveluiden kehittämisohjelman kautta. Lokakuussa julkistetussa
ohjelmassa esitetään yli 20 toimenpidettä, jotka liittyvät Helsingin kaupungin englanninkieliseen viestintään ja markkinointiin, asiakaspalveluun ja neuvontaan, työllisyyspalveluihin, kasvatukseen ja koulutukseen, sosiaali- ja terveystoimeen sekä kulttuuriin ja vapaa-aikaan. Eniten parannuksia on luvassa kaupungin digitaalisiin palveluihin sekä
asiakaspalveluun. Toimenpiteet toteutetaan vuosien 2020-21 aikana.
Tilannekatsaus työperusteisesta maahanmuutosta ja sen lisäämiseen
tähtäävistä toimintapiteistä Helsingissä tulee erikseen elinkeinojaoston
käsiteltäväksi loppukeväällä 2020.
Osallistuminen kasvatukseen ja koulutukseen on yleistynyt – oppimistuloksissa kuitenkin parannettavaa
Nykytilanne
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Yksi merkittävimmistä lähivuosina tapahtuvista muutoksista toimintaympäristössä on Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten siirtyminen peruskoulusta jatkokoulutukseen ja työelämään. Vuoteen 2035 mennessä arviolta jo kolmasosa helsinkiläislapsista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Onnistuneiden siirtymien luomisella varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja
edelleen toisen asteen koulutukseen ja työelämään on jatkossa yhä
tärkeämpi rooli kaupungin elinvoiman ja työmarkkinoiden toimivuuden
turvaamisessa.
Ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten osallistuminen varhaiskasvatukseen ja toisen asteen koulutukseen on 2010-luvulla yleistynyt, mutta
osallistumisprosentti on edelleen kotimaankielisiä alhaisempi. Ulkomaalaistaustaiset lapset osallistuvat kotimaankielisiä vähemmän varhaiskasvatukseen alle kolmevuotiaina, mutta kolmen ikävuoden jälkeen
erot tasoittuvat. Helsingissä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa olevista lapsista tällä hetkellä noin viidesosa on ulkomaalaistaustaisia (ks. kaaviot 10-11). Ulkomaalaistaustaiset lapset hyötyvät varhaiskasvatuksesta usein etenkin kielitaidon kehittymisen vuoksi.
Peruskoulun jälkeen valtaosaosa (noin 70 prosenttia) ulkomaalaistaustaisista lapsista hakeutuu toisen asteen opintoihin (ks. kaavio 12). Määrät ovat kasvaneet koko 2010-luvun ajan, mutta ero suomen- ja ruotsinkielisiin nuoriin on kuitenkin yhä merkittävä, lähes 20 prosenttiyksikköä. Ulkomaalaistaustaiset lapset valitsevat suomalaistaustaisia
useammin ammatilliset opinnot lukion sijaan (ks. kaaviot 13-14), mikä
heijastuu myöhemmin kolmannen asteen opintoihin hakeutumiseen.
Vuonna 2016 Suomessa syntyneiden eli niin sanotun toisen polven ulkomaalaistaustaisten nuorten osuus korkeakouluopiskelijoista oli vain
seitsemän prosenttia. Myös oppimistulokset ovat pysyneet suomen- ja
ruotsinkielisiin verrattuna selvästi heikompina. Ulkomailla syntyneiden
ensimmäisen sukupolven ulkomaalaistaustaisilla nuorilla oppimistulokset jäävät noin kaksi vuotta kotimaankielisten tuloksista peruskoulun
lopussa.
Luvut osoittavat, että eroja oppimistuloksissa ei pystytä nykytoimin kuromaan umpeen peruskoulun aikana. Osin erot johtuvat eroista lasten
sosioekonomisessa taustassa, mutta koulumenestykseen näyttäisivät
vaikuttavan yhä vahvasti myös maahanmuuttoikä sekä vanhempien
maahanmuuttajatausta.
Toimenpiteet
Vuoden 2019 aikana jatkettiin maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman (2018-2021) toimeenpanoa. Suunnitelman tavoitteena on taata ulkomaalaistaustaisille lapsille ja nuorille yhPostiosoite
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denvertaiset mahdollisuudet kasvatukseen, koulutukseen ja työelämään sekä edistää oppimistuloksia. Strategiakauden alussa käynnistynyt ohjelma on edennyt hyvin, ja ensimmäisiä raportteja toimenpiteiden
vaikuttavuudesta saadaan vuosien 2020 ja 2021 aikana. Jo nyt voidaan
todeta, että esimerkiksi monikielisen ohjauksen malli on osoittautunut
toimivaksi kokeiluksi, jota kannattaa laajentaa. Ohjaajat tarjoavat monikielistä neuvontaa ja ohjausta oppijoille ja huoltajille opinpolun eri vaiheissa sekä lisäävät kodin ja koulun yhteistyötä tukien päiväkodeissa,
kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää moniammatillista työtä.
Hyviä tuloksia on saatu myös positiivisen diskriminaation eli myönteisen erityiskohtelun rahoituksesta, jota jaetaan päiväkodeille, peruskouluille ja toisen asteen oppilaitoksille alueellisten hyvinvointierojen tasoittamiseksi. Rahoituksen on osoitettu lisäävän lukio-opintoihin hakeutumista sekä etenkin ulkomaalaistaustaisten lasten ja suomenkielisten
poikien todennäköisyyttä hakeutua toisen asteen koulutukseen. Vuonna 2020 kaupungin peruskouluista 42 saa positiivisen diskriminaation
rahoitusta.
Turvapaikanhakijoiden määrä on pysynyt suhteellisen alhaisena
Nykytilanne
Uusia turvapaikkahakemuksia jätettiin vuonna 2019 noin 2 300, mikä
oli hieman vähemmän kuin edellisvuonna (ks. kaavio 15). Eniten uusia
turvapaikanhakijoita Suomeen tuli vuoden 2019 aikana Turkista, Irakista ja Venäjältä. Uusintahakemuksia tekivät eniten Irakin, Somalian ja
Afganistanin kansalaiset. Lisäksi Maahanmuuttoviraston tai valitusasteen päätöstä odottaa koko maassa joulukuun 2019 tilanteen mukaan
noin 8 000 turvapaikanhakijaa.
Suomen sisällä turvapaikanhakijoiden muuttoliike suuntautuu pääkaupunkiseudulle sekä turvapaikkaprosessin aikana että oleskeluluvan
saamisen jälkeen. Helsingissä asuu tällä hetkellä noin 800 päätöstä
odottavaa turvapaikanhakijaa yksityismajoituksessa. Yksityismajoittujien määrä on laskenut turvapaikanhakijoiden kokonaismäärän laskiessa, mutta merkittävä osa kaikista yksityismajoituksessa asuvista sekä
oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista tulee todennäköisesti
jatkossakin asumaan pääkaupunkiseudulla töiden, palveluiden ja maahanmuuttajayhteisöjen läheisyydessä.
Vailla oleskelulupaa maassa oleskelevien määrässä ei ole havaittu viime vuosina merkittäviä muutoksia poliisitoiminnan yhteydessä, mutta
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan maahanmuuttajapalveluissa ilman oleskelulupaa olevien asiakkaiden määrän on todettu lisääntyneen jonkin verran.
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Toimenpiteet
Vuoden 2019 aikana vastaanottokeskusten kapasiteettia Helsingissä
sopeutettiin muuttuneeseen asiakasmäärään sulkemalla Helsingin
kaupungin Kaarlenkadun sekä SPR:n Auramon vastaanottokeskukset.
Helsingin alueella sijaitsevat vastaanottopalvelut koostuvat tällä hetkellä Helsingin kaupungin Uudenmaankadun 200 asiakaspaikan kauttakulkukeskuksesta ja Metsälässä sijaitsevasta yksityismajoituspalvelupisteestä. Vastaanottokeskusten sopeutettu asiakaspaikkamäärä vastaa turvapaikanhakijoiden nykyistä majoitustarvetta (ks. kaaviot 16-17).
Koska turvapaikkahakemusten käsittelyaika ja majoittumisaika vastaanottokeskuksissa on nykyisellään pitkä, tulisi kaupungin pyrkiä vaikuttamaan siihen, että valtio kehittää siirtymiä turvapaikanhakijasta työntekijäksi, opiskelijaksi tai yrittäjäksi aiempaa joustavammiksi.
Kaupungin sisäinen eriytymiskehitys jatkuu maltillisena
Nykytilanne
Alueellisella eriytymisellä eli asumisen segregaatiolla tarkoitetaan kaupungin asuinalueiden väestörakenteen eriytymistä. Eriytyminen voi olla
demografista, sosioekonomista tai etnistä.
Alueellinen eriytyminen ei ole Helsingissä kansainvälisesti vertaillen
voimakasta, mutta sosioekonomisesti heikoimmat alueet ovat jonkin
verran etääntyneet kaupungin keskiarvosta. Joillakin erityisesti itäisen
Helsingin alueilla ulkomaalaistaustaisen väestön kasvu on ollut nopeaa
verrattuna kaupungin keskiarvoon viimeisen kymmenen vuoden aikana
(ks. kaavio 18), ja samat alueet erottuvat myös sosioekonomisten tekijöiden vertailussa. Vieraskielisten osuus oli korkeimman väestöosuuden alueilla vielä kymmenen vuotta sitten noin 20–25 prosenttia, kun
vuoteen 2019 mennessä se oli kohonnut 34–38 prosenttiin (ks. kaavio
19). Alueilla, joissa asuu vähiten vieraskielisiä, vieraskielisten osuus on
pysynyt noin viiden prosentin tasolla koko 2010-luvun. Lasten kohdalla
alueellinen segregaatio on aikuisväestöä voimakkaampaa (ks. kaavio
20).
Etnisen eriytymisen voimakkuudessa on suuria eroja eri maahanmuuttajaryhmien välillä (ks. kaavio 21). Voimakkaimmin kantaväestöstä ovat
eriytyneet esimerkiksi somalialaiset, nepalilaiset, bangladeshilaiset, afganistanilaiset ja kosovolaiset. Vähäisempää eriytyminen on EU-maista
sekä Venäjältä, Kiinasta ja Thaimaasta tulleilla. Eriytymiskehitystä ryhmissä hidastavat eniten tulotaso ja työmarkkina-asema sekä suomalainen puoliso.
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Alueellisen eriytymiskehityksen hillitseminen muun muassa kohtuuhintaisen asumisen tuotannolla ja sekoittavan asumispolitiikan avulla on
yksi tärkeimpiä Helsingin kaupunkipoliittisia periaatteita. Alueellinen
eriytyminen luo myös uudenlaisia tarpeita kaupungin palvelutarjonnalle.
Alueille on tuotu peruspalveluiden lisäksi erilaisia lähipalveluita, kuten
sosiaalityön jalkautuvat yhdyskuntatyöntekijät, joista on havaittu olevan
erityistä hyötyä alueiden ulkomaalaistaustaisille asukkaille. Segregaatiokehityksen ehkäisyn näkökulma on huomioitu myös vuoden 2019
kaupunkiuudistusaluiden (Malmi, Malminkartano-Kannelmäki, Jakomäki, Mellunkylä ja Meri-Rastila) valinnassa.
Yksittäisten hankkeiden ja kokeilujen rinnalla tulisi jatkossa panostaa
entistä enemmän siihen, että eriytymiskehityksen ehkäisyyn kiinnitetään huomioita osana kaikkia kaupungin, erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, palveluita ja niiden kehittämistä.
Helsingin kotouttamistyön kehittämiseen uusi välineitä
Vuonna 2019 Helsingin kotouttamistyötä kehitettiin ja sen resursointia
parannettiin muun muassa ruotsinkielisen kotoutumisen koordinaattorin
rekrytoimisella sekä elinkeino-osaston budjettiin siirretyllä miljoonan euron määrärahalla, jota myönnettiin toimialarajat ylittäville ja kotouttavaa
työtä tukeville kehittämishankkeille. Hankkeiden tavoitteena on kohdentaa kotoutumista edistäviä toimenpiteitä kaupunkiyhteisille kaupunkiuudistusalueille sekä luoda pysyviä yhteistyörakenteita aluetyössä esimerkiksi kehittämällä verkostoja kotouttavaa työtä tekevien järjestöjen
parissa. Hankkeet toteutetaan vuosien 2019-2020 aikana.
Toimivalta
Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginhallituksen
elinkeinojaosto päättää maahanmuuttoa koskevista periaatteista sekä
seuraa niiden toteutumista.
Elinkeinojaoston kokouksessa asiaa esittelee johtava asiantuntija Elina
Nurmi.
Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Elina Nurmi, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36400
elina.nurmi(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 1, 2, 3, 4 ja 5 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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