Helsingin kaupunki
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
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3/2021
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Kokousaika

17.05.2021 17:00 - 18:14

Kokouspaikka

Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä
Jäsenet
Vapaavuori, Jan (etänä)
Yanar, Ozan (etänä)
Borgarsdottir Sandelin, Silja
(etänä)
Diarra, Fatim (etänä)
Gebhard, Elisa (etänä)
Meri, Otto (etänä)
Pajunen, Jenni (etänä)
Said Ahmed, Suldaan (etänä)
Sinnemäki, Anni (etänä)

pormestari
varapuheenjohtaja

Kivekäs, Otso (etänä)
Bogomoloff, Harry (etänä)

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
poistui 18:03
elinkeinojohtaja
maahanmuutto- ja työllisyysasioiden
johtaja
yksikön päällikkö
johtava asiantuntija
hallintoasiantuntija
hallintoasiantuntija
viestintäasiantuntija

esteellinen: 9 §

saapui 17:13, poissa: 7 - 9 §
apulaispormestari
poistui 17:44

Muut

Arhinmäki, Paavo (etänä)
Rinkineva, Marja-Leena (etänä)
Haahtela, Ilkka (etänä)
Moliis, Jani (etänä)
Eronen, Antti (etänä)
Ainola, Pilvi
Vennelä, Asta
Almqvist, Casper (etänä)
Puheenjohtaja
Jan Vapaavuori

pormestari
7 - 10 §

Jan Vapaavuori

pormestari

Esittelijät

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
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Marja-Leena Rinkineva

7§
elinkeinojohtaja
8 - 10 §

Pöytäkirjanpitäjä
Pilvi Ainola

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia
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§7
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 jäsenet
Anni Sinnemäen ja Otto Meren sekä varatarkastajiksi Fatim Diarran ja
Elisa Gebhardin.
Käsittely
Elinkeinojaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita
pöytäkirjantarkastajaksi Suldaan Said Ahmedin sijasta Otto Meren.
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 jäsenet
Anni Sinnemäen ja Suldaan Said Ahmedin sekä varatarkastajiksi Fatim
Diarran ja Elisa Gebhardin.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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
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§8
Tontin varauksen jatkaminen Soulmade Finland Oy:lle kylpylähotellin suunnittelua varten (Etu-Töölö, kaavatontti 13467/1)
HEL 2019-005095 T 10 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti jatkaa tontin varausta Taivallahden kylpylähotellin suunnittelua varten seuraavasti:
 Varausalue on kaavatontti 13467/1 (KLH-1, pinta-ala 12 137 m², rakennusoikeus 12 300 k-m², osoite Hiekkarannantie 5).
 Varaus on voimassa 31.12.2022 saakka.
 Varauksensaaja on aiemman varauksensaajan Arcon Vermögensverwaltung CmbH + Co. KG:n sijasta Soulmade Finland Oy (Ytunnus: 3112970-4).
 Varauksessa noudatetaan liitteen 1 mukaisia 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

Liitteet
1
2
3

Erityiset ja yleiset varausehdot
Sijainti- ja varausaluekartta
Avanto Arkkitehdit Oy:n ehdotus "Starfish"

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Varauksensaaja

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

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

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Aikaisempi varaus ja hakemus
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 10.6.2019 § 22 päättänyt varata Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa (Etu-Töölö) sijaitsevan
kaavatontin 13467/1 Arcon Vermögensverwaltung CmbH + Co. KG:lle
kylpylähotellin suunnittelua varten.
Varauksensaaja on hakenut tontin varausta jatkettavaksi varausaikana
Suomeen perustamansa yhtiön Soulmade Finland Oy:n nimiin.
Asemakaavatiedot
Varauksen kohteena olevalle tontille on tullut 18.6.2009 voimaan asemakaavamuutos nro 11290 (kaupunginvaltuusto 23.5.2007, 143 §).
Asemakaavassa tontti on osoitettu kylpylähotellin korttelialueeksi (KLH1). Tontille voidaan rakentaa 12 300 k-m²:n suuruinen kylpylähotelli.
Kylpylähotellin yhteenlaskettu kerrosala on 12 300 k-m², josta hotellin
osuus on enintään 8 000 k-m² ja kylpylän osuus on vähintään 35 % rakennetusta kerrosalasta. Pysäköinti on kellarissa. Kylpylähotellin tontin
pinta-ala on 1,20 ha.
Sijainti- ja varausaluekartat ovat liitteenä 2.
Varausehdot
Varausehtoja on päivitetty elinkeinojaoston 10.6.2019 päätöksen jälkeen. Päivitetyt erityiset varausehdot ovat sisällöltään pääosin aikaisempien varausehtojen mukaiset. Ehtoja on päivitetty muun muassa
maaperän pilaantuneisuuden, rannan esirakentamistoimenpiteiden ja
kaukolämpöverkkoon liittymisen osalta.
Helen Oy:n kanssa on neuvoteltu kaukolämmön järjestämisestä osana
lämmitysratkaisua joko maalämpö-hybridinä (maalämpö) tai pelkkänä
kaukolämpönä. Nykyinen kaukolämpöliittymä on kaukana tontista eikä
uuteen kaukolämpöjohtoon olisi muita liittyjiä kuin kylpylähotellitontti.
Uuden kaukolämpöjohdon tuominen tontille maksaisi noin 200 000 euroa. Varausehtoihin on lisätty ehto hankkeelle aiheutuvien kaukolämpöön liittymiskustannusten jakamisesta.
Yleiset ja erityiset varausehdot ovat liitteenä 1.
Tontinluovutus
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia
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Faksi
+358 9 655 783
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Kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 hyväksymien tontinluovutuslinjausten mukaisesti nyt varattavaksi esitettävä hotellitontti on tarkoitus
luovuttaa myöhemmin pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella ostooikeusehdoin (kohta 3.2.). Tontin maanvuokra ja osto-oikeusehto määritetään markkinaehtoisesti ja niiden markkinaehtoisuus varmistetaan
ulkopuolisen asiantuntijan laatimalla arviokirjalla. Päätös tuodaan toimivaltarajojen mukaisesti myöhemmin päätettäväksi.
Varauksen jatkaminen
Varauksensaaja on noudattanut varausehtoja. Lisäksi varauksensaaja
on toteuttanut kustannuksellaan varausaikana yhteistyössä Helsingin
kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailun varausalueen toteuttamisesta, jonka tuloksena tontille saatiin toteuttamiskelpoinen ehdotus.
Kilpailun lopputuloksen arvioinnissa huomioitiin erityisesti energiatehokkuus. Lähtökohtana oli puurakentaminen sekä arvokas maisemakokonaisuus. Kilpailun voittanut Avanto Arkkitehdit Oy:n ehdotus ”Starfish” on liitteenä 3.
Varaukselle tarvitaan jatkoaikaa, sillä muun muassa koronaviruspandemia on viivästyttänyt sekä neuvotteluja että hankkeen suunnittelua.
Lisäksi varausalueella tällä hetkellä olevalle veneiden talvisäilytykselle
on etsitty korvaavaa sijaintia. Selvitys on vielä kesken.
Toteutuessaan hanke parantaa alueen palvelutarjontaa sekä hyödyntää merellisyyttä Helsingin vetovoimatekijänä. Ulkomainen investointi
uuteen hotellihankkeeseen lisää todennäköisesti myös muiden kansainvälisten yritysten kiinnostusta investoida Helsingin seudulle.
Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.
Toimivalta
Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen
elinkeinojaosto päättää, kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien 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
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
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1
2
3

Erityiset ja yleiset varausehdot
Sijainti- ja varausaluekartta
Avanto Arkkitehdit Oy:n ehdotus "Starfish"

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Varauksensaaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 13.04.2021 § 183
HEL 2019-005095 T 10 01 01 00

Hiekkarannantie 5

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Soulmade Finland Oy:lle tonttivarauksen jatkamista Taivallahden
kylpylähotellin suunnittelua varten seuraavasti:
 Varausalue on kaavatontti 13467/1 (KLH-1, pinta-ala 12 137 m², rakennusoikeus 12 300 k-m², osoite Hiekkarannantie 5).
 Varaus on voimassa 31.12.2022 saakka.
 Varauksensaaja on aiemman Arcon Vermögensverwaltung CmbH +
Co. KG:n sijasta Soulmade Finland Oy.
 Varauksessa noudatetaan liitteen 1 mukaisia päivitettyjä varausehtoja.
L1113-3
07.05.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, va. yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36441
ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 10.06.2019 § 22
HEL 2019-005095 T 10 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi Arcon Vermögensverwaltung GmbH + Co. KG:lle tontin Taivallahden kylpylähotellin suunnittelua varten:
 varausalue on kaavatontti 13467/1 (KLH-1, pinta-ala 12 137 m², rakennusoikeus 12 300 k-m², osoite Hiekkarannantie 5)
 varaus on voimassa 31.12.2020 saakka
 varauksessa noudatetaan liitteen 1 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.
Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. 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)heli.fi

Postiosoite
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http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
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§9
Suunniteltujen tonttien varauksen jatkaminen Ikea Real Estate
Oy:lle liike-, toimisto- ja hotellihankkeen jatkosuunnittelua varten
(Lauttasaari, Koivusaari)
HEL 2018-002398 T 10 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti jatkaa Helsingin kaupungin
31. kaupunginosan (Lauttasaari) suunniteltujen tonttien 31165/1–4 varausta Ikea Real Estate Oy:lle (y-tunnus 2149174-2) liike-, toimisto- ja
hotellihankkeen jatkosuunnittelua varten seuraavin ehdoin:
 Varausalueena ovat liitteiden 1 ja 2 mukaiset suunnitellut tontit
31165/1 ja (K-2), 31165/3 (K-1) sekä 31165/4 (LPA), yhteensä noin
17 982 m², rakennusoikeus 40 800 k-m², osoite Telkkäkuja 11.
 Varausalueen voimassa olevat kiinteistötunnukset ovat 91-4140001-0357, 91-414-0001-0344 (omistaja Suomen Valtio / Liikennevirasto), 91-414-0001-0684 ja 091-414-0001-0680.
 Varaus on voimassa 31.12.2024 saakka.
 Varauksessa noudatetaan liitteiden 3 ja 4 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.
Käsittely
Esteellisyydet: Fatim Diarra
Esteellisyyden syy: yleislausekejääviys (hallintolaki 28.1 § 7 kohta)
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
2
3
4
5

Sijaintikartta
Varausaluekartta
Erityiset varausehdot
Yleiset varausehdot
Kooste viitesuunnitelmasta

Muutoksenhaku

Postiosoite
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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

3/2021

8 (25)

Asia/3
17.05.2021

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Varauksensaaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Ikea Real Estate Oy:lle esitetään Helsingin kaupungin 31. kaupunginosassa, Lauttasaaren Koivusaaressa sijaitsevien, suunniteltujen tonttien
31165/1–4 varaamista liike-, toimisto- ja hotellihankkeen jatkosuunnittelua varten.
Esittelijän perustelut
Aiempi suunnitteluvaraus
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 16.4.2018 § 22 päättänyt varata asemakaavaluonnoksen mukaisen suunnitellun korttelin 31164
Ikea-hankkeen suunnittelua varten Ikea Real Estate Oy:lle (varauksensaaja). Varauksen tavoitteena oli suunnitella alueelle IKEA-tavaratalo
sekä muita liike-, palvelu-, hotelli- ja toimitiloja yhtenäisenä Koivusaaren keskustakorttelin muodostavana rakennusryhmänä.
Suunnitteluvarauksen (nykyisin kehittämisvaraus) ehdot ilmenevät tämän esityksen lopussa olevasta päätöshistoriasta.
Varauksensaaja on varausaikana tutkinut ja suunnitellut hanketta alueelle varausehtojen mukaisesti. Varauksensaaja on toimittanut kaupunkiympäristön toimialalle vaaditut suunnitelmat ja selvitykset muun
muassa hankkeen taloudellisista ja toiminnallisista edellytyksistä sekä
toteutusaikataulusta.
Nyt esitettävä tonttivaraus on tarpeen hankkeen jatkosuunnittelua varten.
Hakemus ja suunniteltava hanke
Postiosoite
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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IKEA Real Estate Oy on 4.11.2020 hakenut jatkoaikaa kaupunginhallituksen elinkeinojaoston 16.4.2018 myöntämälle suunnitteluvaraukselle.
Hakemuksen mukaan tarkoituksena on jatkaa hankkeen selvittämistä,
kehittämistä ja suunnittelua tavoitteena toteuttaa Koivusaareen uusi
keskustakortteli sisältäen arkkitehtuuriltaan ja palvelukonseptiltaan
Suomessakin uudenlaisen IKEA-tavaratalon. Keskustakorttelin kokonaisuus sisältää IKEA-tavaratalon lisäksi muuta kaupallista toimintaa
kuten päivittäistavarakaupan, katutasoon sijoittuvaa kivijalkaliiketilaa,
hotellin sekä toimistotilaa. Lisäksi alueelle sijoitettaisiin kaksi yhteiskäyttöistä pysäköintilaitosta, jotka palvelevat kaupallisen keskuksen lisäksi sekä ympäröiviä asuntokortteleita että muita toimitilakäyttäjiä.
Hanketta on suunniteltu ja kehitetty tiiviissä yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian kanssa Koivusaaren kokonaissuunnitelmaa ja tavoitteita tukien.
Tavoitteena on hankkeen toteuttaminen ilman aiheetonta viivytystä,
kun alueen kaavoitus, rakentamiskelpoisuus ja muut yhteiset suunnittelu- ja kehittämisratkaisut sen mahdollistavat. Hanke on tarkoitus toteuttaa energiatehokkaaksi ja sille on tarkoitus hakea ympäristösertifikaattia.
Kooste varauksensaajan laatiman viitesuunnitelman havainnekuvista
on esityksen liitteenä 5.
Asemakaava- ja tonttitiedot
Varausalue on voimassa olevan Koivusaaren osayleiskaavan mukaan
pääosin työpaikka-aluetta (TP). Koivusaaren alueella on vireillä asemakaavan muutos (Lauttasaari, Koivusaari, asemakaavan muutosehdotus nro 12587). Asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 2.6.2020 § 327, ja tarkistettu asemakaavaja asemakaavan muutosehdotusta on käsitelty lautakunnan kokouksessa 20.4.2021. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa arvion mukaan
syksyllä 2021.
Asemakaavan muutos sisältää 194 560 k-m² uutta asuntokerrosalaa.
Liike- ja toimitilakerrosala on 79 000 k-m2 ja julkista rakentamista 8 200
k-m². Tarkistetussa asemakaavaehdotuksessa uutta asuntokerrosalaa
on 194 560 k-m². Liike- ja toimitilakerrosalaa on 78 750 k-m² ja julkista
rakentamista 12 200 k-m².Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on
e=2,26. Asukasmäärän lisäys on n. 5 000 asukasta ja työpaikkamäärän
lisäys n. 3 300–4 000 työpaikkaa.
Varausalue sijoittuu edellä mainitulle asemakaavan muutosalueelle.
Suunnitellut tontit 31165/1–3 ovat liike- ja toimistorakennusten kortteliaPostiosoite
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luetta (K-1 ja K-2) ja niille osoitettua rakennusoikeutta on yhteensä 40
800 k-m². Tonttikohtaiset tiedot ovat seuraavat:





Tontti 31165/1 (K-2, rakennusoikeus 7 900 k-m²)
Tontti 31165/2 (K-2, rakennusoikeus 6 100 k-m²)
Tontti 31165/3 (K-1, rakennusoikeus 26 800 k-m²)
Tontille 3 saa rakentaa tavaratalon

Suunniteltu tontti 31165/4 on osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi
(LPA).
Suunnitellut tontit on tarkoitus myöhemmässä vaiheessa vuokrata ostooikeuksin toimivaltaisen tahon päätöksellä kaupunginhallituksen
1.4.2019 § 220 hyväksymien tontinluovutuslinjausten mukaisesti.
Varausehdot
Erityisten varausehtojen mukaan hankkeen jatkosuunnittelussa on otettava erityisesti huomioon seuraavat asiat:
 Jatkosuunnittelussa tulee noudattaa asemakaavaehdotusta nro
12587 ja sen määräyksiä, varauksensaajan laatimaa viitesuunnitelmaa (päivätty 31.12.2019) sekä 28.6.2019 kaupungille toimitettua
selvitystä Koivusaaren hankkeen edistymisestä ja siihen liittyvistä
suunnitelmista.
Suunnitteluvarauksen 16.4.2018 ehdot 5–8 on korvattu kaupunginhallituksen 8.2.2021 § 114 yleisen tontin varauskierroksen yhteydessä hyväksymillä tonttien yleisillä varausehdoilla.
Varausehdot ovat esityksen liitteinä 3 ja 4.
Varaus
Tonttien varaaminen hakijalle perustuu aiempaan suunnitteluvaraukseen ja hakijan kanssa käytyihin neuvotteluihin, joissa on saavutettu
yhteisymmärrys hankkeen toteuttamisesta.
Varausaika 31.12.2024 saakka on tarpeen, sillä Koivusaaren asemakaavaprosessi on vielä keskeneräinen.
Tonttivarausta IKEA Real Estate Oy:lle 31.12.2024 saakka liike-, hotelli- ja toimistohankkeen jatkosuunnittelua varten on pidettävä perusteltuna. Hanke on edistynyt tavoitteiden mukaisesti ja tulee toimimaan
erinomaisena ankkurina Koivusaaren toimitilarakentamiselle ja luo
merkittävän määrän uusia työpaikkoja erinomaisesti saavutettavalle
alueelle.
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Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.
Toimivalta
Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n kohdan 7 mukaan kaupunginhallituksen
elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien 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
2
3
4
5

Sijaintikartta
Varausaluekartta
Erityiset varausehdot
Yleiset varausehdot
Kooste viitesuunnitelmasta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Varauksensaaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 27.04.2021 § 216
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13.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
06.03.2018 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, kehittämistiimin tiimipäällikö, puhelin: 09 310 36441
ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 16.04.2018 § 22
HEL 2018-002398 T 10 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi alueen Ikea-hankkeen
suunnittelua varten Koivusaaresta seuraavin ehdoin:
1
Varauksensaaja on IKEA Real Estate Oy (y-tunnus 21491742).
2
Varausalue on liitekartan 1 mukainen ja se koostuu 31. kaupunginosan
(Lauttasaari) asemakaavaluonnoksen mukaisesta suunnitellusta korttelista 31164.
Suunnitteluvarausalueen pinta-ala on 15 145 m². Varausalueen kiinteistötunnukset ovat 91-414-0001-0357, 91-414-0001-0344 (omistaja
Suomen Valtio / Liikennevirasto), 91-414-0001-0684 ja 091-414-00010680.
Liitekarttaan on merkitty suunnittelualuetta laajempi tarkastelualue, jolla
varauksensaajalla on oikeus tutkia varausalueen liittymistä kokonaisuuteen muun muassa liikennejärjestelyjen osalta.
3
Varaus on voimassa 31.12.2020 saakka. Varauksensaajan tulee
30.6.2019 mennessä esittää kaupunkiympäristön toimialan tonttiyksikölle hankkeen suunnitelmien edistyminen, vaiheittain toteuttamisen
edellytykset ja taloudelliset kannattavuuslaskelmat, joilla osoitetaan
valmiin hankkeen taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset. Samalla
pyritään yhteisesti sopimaan toteutusaikataulusta.
4
Hanke on suunniteltava seuraavin ehdoin:
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a) Alueelle on suunniteltava ainakin IKEA-tavaratalo ja siihen liittyviä
toimistotiloja sekä muita liike-, hotelli- ja toimistotiloja. Varausalueelle ei
saa suunnitella asumista.
b) Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan
hankkeen yhteistyössä kaupunkiympäristötoimialan, kaupunginkanslian
sekä tarvittaessa muiden kaupungin yksiköiden kanssa.
Lisäksi Länsiväylän ylittävien suunnitelmien osalta on tehtävä yhteistyötä tarvittavien valtion viranomaisten kanssa ja neuvoteltava tarvittavista rasitejärjestelyistä. Länsiväylän rampit on suunniteltava siten, että
niiden geometriat ja liikenneympyröiden korot säilyvät hyväksyttävinä
suunniteltujen mukaisina.
c) Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan Länsiväylän ylittävät
kansirakenteen, jonka yläpuolelle on mahdollista perustaa liike- ja muita toimitilahankkeita. Kustannusjaosta ja toteutuksesta sovitaan erikseen.
d) Tunnelin rakenteeksi on asemakaavan muutosluonnoksessa valittu
kaksiaukkoinen vaihtoehto. Kansirakenteen pituus ei saa olla niin pitkä,
että se muodostaisi yli 100 metriä pitkän liikennetunnelin Länsiväylälle.
e) Koivusaaren Puistokadun ja sen itäpuoleisten korttelialueiden mitoitus tulee olla riittävä, niin että myös itäpuolella sijaitsevat korttelit on
mahdollista toteuttaa ja katutila voidaan suunnitella asemakaavan tavoitteiden mukaisena puistokatuna puuryhmineen. Puistokadun itäpuolisen korttelin leveys tulee olla vähintään 25 metriä. Puistokadun ja sen
itäpuolisten korttelialueiden rajoja ei voi muuttaa varausaluekartan mukaisesta rajauksesta.
f) Pysäköinnin suunnittelussa tulee huomioida asemakaavaluonnoksen
lähtökohta, jossa Koivusaaren puistokadun itäpuolisen metroaseman
sisältävän korttelialueen pysäköintipaikat oli suunniteltu keskitetysti pysäköintilaitokseen puistokadun länsipuoliselle korttelialueelle (suunnitteluvarausalueelle). Pysäköintilaitoksesta tulee voida tarjota kohtuullisin
ehdoin paikkoja tarkastelualueelle (erityisesti suunnitellulle tontille
31163/2) toteutettaville muillekin hankkeille. Pysäköintialueiden yhdistämistä suunnitteluvaraus- ja tarkastelualueen välillä voidaan tarvittaessa tutkia ottaen huomioon tekniset reunaehdot sekä kaupungin ohjeet yleisten alueiden alle tehtävistä rakenteista. Varauksensaajan tulee
30.6.2019 mennessä esittää suunnitelmat pysäköintiratkaisusta.
g) Toimistohankkeiden toteuttamisedellytysten parantamiseksi, hankkeiden käynnistämiseksi ja elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi, kaupungilla on oikeus erikseen sovittavalla menettelyllä osoittaa käyttäjiä
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suunnittelualueen toimistohankkeisiin, mikäli tiloille ei ole muutoin löytynyt kysyntää.
h) Kaupungilla on oikeus varata tarkastelualueilta tontteja muille hankkeille. Tonttien mahdollisessa varaamisessa tulee ottaa huomioon kansirakenteen kokonaissuunnittelu.
i) Varauksensaajan tulee laatia tarvittavat tekniset yleissuunnitelmat ja
tekniset selvitykset hankkeen rakennettavuuden ja hankkeen teknisen
toteutettavuuden selvittämiseksi ja todentamiseksi kaupungin ohjauksessa.
j) Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan suunnitteluvarausalueen
asemakaavan muutoksen laatimisen edellyttämistä hankkeen rakennettavuutta ja muita teknisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia koskevien
suunnitelmien ja selvitysten tekemisestä. Sama koskee tarkastelualueen liikennejärjestelyjen suunnitelmien muutoksia mikäli ne aiheutuvat
varauksensaajasta.
k) Hankkeen tulee asettua luontevaksi osaksi Koivusaaren kokonaissuunnitelmaa ja asemakaavan muutosluonnosta.
l) Suunnitelmassa tulee välittyä myymäläkonseptin uudenlainen ajattelu, kaupunkimaisuus, arkkitehtoninen laatu ja yhteensopivuus merelliseen ympäristöön, toimintojen monipuolisuus ja sekoittuminen, tilojen
avautuminen katutilaan ja ekologisuus. Hanke tulee suunnitella energiatehokkaaksi ja suunnittelun lähtökohtana tulee olla, ettei myymälässä asiointi edellytä pelkästään henkilöautolla liikkumista.
m) Hankkeen yhteydessä tulee suunnitella ja tarkastella toteuttamisedellytyksiä yhteydelle Koivusaaren puistokadun länsipuolelta Koivusaaren metroaseman lippuhalliin.
5
Varattava tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonaisvastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli
tonttia ei saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa tai tontin luovutusehdoista ei
päästä sopimukseen.
6
Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan varatun tontin ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistämään
tälle varatun tontin suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla on oikeus
seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli
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on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausajan lopussa ja
hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä.
Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaaja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdollisesti antamia ohjeita.
7
Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta,
ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.
Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä velvoitteitaan, tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. verotus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken
varausajan.
Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.
8
Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamatta varausta.
Käsittely
16.04.2018 Ehdotuksen mukaan
Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat johtava tonttiasiamies Ilkka
Aaltonen ja projektinjohtaja Leena Pasonen. Asiantuntijat poistuivat
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. 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
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§ 10
Työllisyyskokeilun valmistelun tilannekatsaus
HEL 2021-005585 T 14 05 01

Päätös
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen Helsingin työllisyyden kuntakokeilun toiminnan alkuvaiheesta.
Käsittely
Asian käsittelyn aikana kuultavana oli maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja Ilkka Haahtela.
Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Hannu Hyytinen, asiakkuuspäällikkö, puhelin: 310 32202
hannu.hyytinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021
Helsinki hakeutui työllisyyden kuntakokeiluun elinkeinojaoston päätöksellä (11.11.2019, 42 §). Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyi Helsingin
kokeilualueeksi 5.12.2019. Helsingin kaupunginhallitus päätti
(3.2.2020, 88 §) kaupungin osallistumisesta kokeiluun. Laki työllisyyden
edistämisen kuntakokeiluista (1269/2020) tuli voimaan 1.3.2021. Kuntakokeiluja koskevaa lainsäädäntöä ollaan vuoden 2021 aikana täydentämässä muun muassa siten, että jo syksyllä kokeilualueiden kuntien
työttömyysturvatehtäviä laajennettaisiin. Hallitus linjasi puoliväliriihessään huhtikuussa 2021, että valmistelua työllisyyspalveluiden siirtämiseksi kunnille jatketaan siten, että muutokset astuisivat voimaan vuoden 2024 aikana; samalla kuntakokeiluja jatkettaisiin kesäkuusta 2023
uuden lainsäädännön voimaantuloon saakka.
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Työllisyyden kuntakokeilun eli Helsingin työllisyyspalvelujen asiakkaita
ovat helsinkiläisistä työttömistä kaikki alle 30-vuotiaat ja ulkomaalaiset
tai vieraskieliset sekä yli 30-vuotiaista ne työttömät, joilla ei ole oikeutta
ansiosidonnaiseen työttömyysetuuteen. Helsingin kaupunki vastaa julkisten työvoimapalveluiden tarjoamisesta näille kohderyhmille sekä
osasta asiakkaiden työttömyysturvaan liittyvistä tehtävistä.
Helsingin työllisyystilanne keväällä 2021
Uudenmaan alueella oli maaliskuun 2021 lopussa yhteensä 116 025
työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 90 248 ja lomautettuja 25 777. Työttömyys kasvoi edelliseen kuukauteen verrattuna noin 3 800 henkilöllä. Kasvu perustui lähes kokonaan uusiin lomautuksiin. Vuoden takaiseen nähden työttömyys oli noussut noin 23 %
koko Uudellamaalla. Maaliskuussa työttömyys kasvoi Uudellamaalla
kaikissa ammattiryhmissä, mutta etenkin kasvua oli ns. ammatteihin
luokittelemattomien ryhmässä sekä palvelu- ja myyntityöntekijöiden
keskuudessa. Avoimia työpaikkoja oli TE-hallinnon tilastojen mukaan
2,8 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
Helsingissä työttömyyden kehitys on noudattanut Uudenmaan trendiä:
työttömyys on vuodentakaisesta eli koronapandemian ensimmäisen
lomautusaallon jälkeisestä tilanteesta noussut noin 23 %. Alkuvuoden
nopeasti heikentyneestä korontilanteesta johtuneiden rajoitustoimien
vuoksi työttömien määrä kasvoi maaliskuun aikana Helsingissä edelleen noin kahdella tuhannella henkilöllä. Helsingin työttömyysaste oli
maaliskuun lopussa 14,5 %, mikä tarkoittaa yli 51 000 henkilöä. Heistä
22 % eli yli 11 000 on kokoaikaisesti lomautettuja.
Alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Helsingissä 11 082. Heidän
määränsä kasvoi maaliskuun aikana 722 hengellä. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaa nopeaa kasvuaan Helsingissä, sillä kohderyhmään kuuluvien määrä on vuodessa kasvanut noin 8 000 henkilöllä
ja edelliseen kuukauteenkin verrattua noin 2 000 työttömällä. Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä on pysynyt määrällisesti melko
samalla tasolla helmikuuhun nähden, mutta vuoden takaiseen nähden
sekä ulkomaalaisten työttömien määrä on kasvanut 20 % eli 2600 henkilöllä.
Kuntakokeilun käynnistymisvaihe Helsingissä
Helsingin työllisyyden kuntakokeilu aloitti toimintansa 1.3.2021. Aloitusvaihetta leimasi mittava tehtävä ottaa vastaan lähes 50 000 asiakasta,
joista noin 80 % oli ollut pitkään ilman palvelukontaktia työ- ja elinkeinotoimistoon. Lisäksi kokeilun alussa Suomessa todettiin poikkeusolot ja
työmarkkinatilanne jatkoi heikkenemistään kasvavan epävarmuuden
oloissa. Asiakkaat siirtyivät kahdessa vaiheessa siten, että välittömästi
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maaliskuun alusta lähtien kokeiluun alkoi ohjautua uusia kohderyhmään kuuluvia työttömiä sekä lomautettuja. Valtaosa kokeilun asiakkaista (n. 40 000) siirtyi kaupungin palveluihin 15.3. alkaen. Tätä ennen
kaupungin työllisyyspalvelut oli oma-aloitteisesti siirtänyt työ- ja elinkeinotoimistosta kokeilun piiriin kotoutujia sekä erityisen tuen tarpeessa
olevia nuoria työnhakijoita, sillä näiden kohderyhmien palvelussa haluttiin välttää suuren asiakassiirron väistämättä mukanaan tuomat palvelukatkokset. Toukokuun alussa Helsingin kuntakokeilussa on työnhakija-asiakkaita yhteensä noin 47 000.
TE-toimiston henkilöstön siirtyminen yhdessä yössä uuteen organisaatioon, uusien työntekijöiden suuri osuus henkilöstöstä sekä yhä meneillään olevat lisähenkilöstön rekrytoinnit ovat vaikuttaneet kokeilun alkukuukausien toimintaan. TE-toimiston henkilöstö siirtyi Helsingin työllisyyspalveluiden työnjohtoon samana päivänä 1.3.2021, jolloin työllisyyspalveluille myös siirtyi kokeilun toimeenpanon tehtävät. Henkilöasiakaspalvelua toteuttavissa tiimeissä on huhtikuun alussa saattanut
olla enimmillään jopa puolet tehtävistä täyttämättä tai työntekijöistä valtaosa on uusia. Samanaikaisesti mittavan asiakastyön käynnistymisen
kanssa on toteutettu uuteen organisaatio- ja tiimirakenteeseen siirtyminen. Vuoden kestäneestä poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen kokeiluun siirtyneille työnhakija-asiakkaille oli kertynyt runsaasti palveluvelkaa, mutta myös suuri määrä kiireellisesti hoidettavia asioita. Pääpaino
kuntakokeilun haastavan käynnistymisvaiheen kahtena ensimmäisenä
kuukautena on ollut asiakkaiden hallittu ja perustoimeentulon turvaava
siirtymä Helsingin työllisyyspalveluihin.
Toukokuun alkuun mennessä Helsingin kuntakokeilun asiakaspalvelu
on kyetty järjestämään siten, että työttömiksi tai lomautetuiksi joutuvat
asiakkaat saavat työnhakija-asiakkuutensa alkuvaiheen palvelut lakisääteisessä määräajassa: asiakkaan työttömyysetuusoikeus on ratkaistu tai saatettu vireille ja asiakkaalle järjestetään kokeilussa alkuhaastattelu kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta. Siirtymä
vastuuasiantuntijamalliin on edennyt haasteista huolimatta verrattain
hyvin. Jokaiselle kokeiluun siirtyneelle asiakkaalle on nimetty oma vastuuasiantuntija toukokuun alkuun mennessä ja asiakkaalle on lähetetty
asiasta tieto.
Helsingin kuntakokeilun resursointi
Kokeilun perusresurssi muodostuu Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistosta siirtyneestä henkilöstöstä ja valtion työllisyysmäärärahalla hankittavista palveluista sekä niillä rahoitettavista palkkatuki- ja aloittavan
yrittäjän starttirahapäätöksistä. Helsinki panostaa kokeiluun voimakkaasti myös itse.
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Keskeisen osan kuntakokeilun henkilöstöstä muodostaa TE-toimistosta
kokeilun palvelukseen ja työnjohdon alle siirtynyt henkilöstö. Tämänhetkisten siirtomenettelyiden myötä kokeiluun on siirtymässä yhteensä
227 henkilötyövuotta. Kokeilun alkaessa näistä oli täyttämättä lähes 50
henkilötyövuotta, mikä on edellyttänyt TE-toimistolta ja kaupungilta laajaa ja koko kevään jatkunutta rekrytoinnin yhteistyötä. Toukokuun alkuun mennessä kokeiluun on siirtynyt TE-toimistosta noin 200 työntekijää. Kesäkuun alkuun mennessä TE-toimiston lukuun työskenteleviä
uusia työntekijöitä aloittaa siten vielä noin 30 henkilöä.
Uudenmaan ELY-keskuksella on lakisääteisesti tehtävänään ja palveluista vastaavana hankintayksikkönä toimivalta päättää työllisyysmäärärahoilla toteutettavista palveluhankinnoista itsenäisesti, mutta kokeilulakiin on kirjattu velvoite kuulla kokeiluja hankintoja suunniteltaessa.
Kokeilun ensimmäistä toimintavuotta varten Helsingin työllisyyspalvelujen käyttöön tuleva ELY-keskuksen ostopalveluvalikoima vastaa pääosin asiakaskunnan tarpeita sekä sisällöiltään että volyymiltaan. Kokeilunlain mukainen vastuunjako luo kuitenkin lähtökohtaisesti epätyydyttävän asetelman. Helsingin työllisyyspalvelut ei voi nykytilanteessa
suunnata ostopalveluja oman tarpeensa mukaan, eikä viime kädessä
voi vaikuttaa esimerkiksi palvelun vaikuttavuudelle olennaisiin sisältötai sopimusehtomäärittelyihin. Vuodelle 2021 on työllisyysmäärärahaa
käytettävissä koko Uudellemaalle noin 150 M€ ja sen seurannasta ja
käytöstä vastaa Uudenmaan ELY-keskus.
Helsingin kaupungin omat työllisyysmäärärahat vuodelle 2021 ovat on
yhteensä noin 35,4 miljoonaa euroa, josta kuluvalle vuodelle siirrettyjen
vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen osuus on noin 3,5
miljoonaa euroa. Kaupungin omaa henkilöstöä on siirtynyt kuntakokeilun henkilöasiakaspalvelun tehtäviin noin 70 henkilötyövuotta. Erilaisiin
esihenkilö-, suunnittelu-, kehittämis- ja tukitehtäviin on siirtynyt noin 60
kaupungin työntekijää tai viranhaltijaa. Näiden lisäksi kaupunki on rekrytoinut siirtomäärärahalla toistaiseksi vuoden 2021 loppuun saakka
kestäviin virkasuhteisiin noin 50 työntekijää, joista suoraan henkilöasiakaspalvelun vahvistamiseksi noin 40 asiantuntijaa. Kesäkuun alkuun
mennessä 2021 Helsingin työllisyyspalveluissa työskentelee siten yhteensä noin 400 työntekijää kaupunkiorganisaation eri osista ja TEtoimistosta.
Helsingin kuntakokeilun palvelumalli
Kokeilun palvelun kulmakivinä ovat asiakkaalle nimettävä henkilökohtainen vastuuasiantuntija, laaja palveluvalikoima sekä eri asiakaskohderyhmille kohdennettu ja erikoistunut palvelu. Henkilöasiakkaan vastuuasiantuntijan työssä tulee työskentelemään yhteensä noin 275
asiantuntijaa, joista osa on sosiaalityöntekijöitä. Vastuuasiantuntija soPostiosoite
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pii asiakkaan kanssa työllistymissuunnitelmassa julkisista työvoimapalveluista, jotka muodostavat rungon työnhakijan palvelussa. Rinnalle on
tuotu kaupungin omat ja yhteistyökumppanien tarjoamat monialaiset
palvelut, joita on tällä hetkellä lähes 250 erilliseksi laskettavaa palvelua.
Palveluvalikoima avautuu vastuuasiantuntijan käytettäväksi verkkopohjaisen manuaalin avulla, jonka toisen version myötä syksystä 2021 alkaen palveluun ohjaus edelleen helpottuu ja tulee yhä osuvammaksi.
Helsingin kokeilun kohderyhminä painotetaan nuoria alle 30-vuotiaita,
pitkäaikaistyöttömiä sekä kotoutujia ja vieraskielisiä. Työllisyyspalvelut
on ottanut asiakaskohderyhmät huomioon sekä organisoitumisessaan
että henkilöresurssien painotuksissa. Nuoria ja pitkään työttömänä olleita palvellaan asiakaskohderyhmän työllistymisen kysymyksiin erikoistuneissa tiimeissä. Kotoutujien palveluun on kiinnitetty erityistä
huomiota ja niiden yhteyteen on jo alkuvaiheessa integroitu Stadin
osaamiskeskus. Työllisyyspalveluissa työskentelee vastuuasiantuntijoiden työtä tukemassa laaja ammattilaisten joukko esimerkiksi opintoohjaajia, työelämävalmentajia, kartoittavia opettajia, uraohjaajia, etsiviä
nuorityöntekijöitä, projektihenkilöstöä, suunnittelijoita, psykologeja, kehittämiskoordinaattoreita ja yrityskoordinaattoreita.
Kokeilun tavoitteena on kestävä yhteiskunnallisesti vaikuttava palvelu,
jonka saavuttamisessa keskeinen keino on yksilöllinen palvelu. Yksilöllisyys edellyttää, että vastuuasiantuntijalla on riittävästi aikaa keskittyä
oman asiakaskunnan palveluun. Vaikuttavuutta haetaan myös muilla
kokeilun läpäisevillä ja palvelumallia ohjaavilla toiminnallisilla painotuksilla. Asiakkuuden alkuvaiheessa tehtävää palvelutarpeen tunnistamista kehitetään ja palveluiden kehittämisessä sekä systematisoinnissa
hyödynnetään tutkimustietoa. Yksilöllisten palveluiden rinnalla Helsinki
panostaa digitaalisiin palveluihin.
Tuloksellinen ja proaktiivinen työllisyyden edistäminen ei ole vain työllisyyspalveluiden tehtävä, vaan koko kaupunkiorganisaation on huolehdittava Helsingistä korkean työllisyyden sekä osaavan ja työkykyisen
työvoiman kaupunkina. Helsingin työllisyys- ja sosiaalipalveluiden välillä on kokeilun tarpeita silmällä pitäen sovittu kiinteät yhteistyön ja asiakasohjauksen prosessit. Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
työllisyyttä edistävät palvelut kuten, erilaiset työllistymistä tukevat lyhytkoulutukset, sekä nuorille suunnatut työpajat tai matalan kynnyksen
kuntouttava ryhmätoiminta ovat kiinteästi integroitu osaksi työttömien
helsinkiläisten palveluvalikoimaa.
Kokeilun aikana ja pysyvään työllisyydenhoidon järjestämisvastuuseen
valmistautuen tulisi jatkossakin huolehtia siitä, että erityisesti ammatillisen koulutuksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio ja yhteistyö työllisyyspalveluiden kanssa syvenee. Erityisesti työllisyyspalvePostiosoite
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luiden ja terveyspalveluiden välinen etäisyys on Helsingissä ollut suuri,
mikä näkyy osaltaan kaupungin korkeassa rakennetyöttömyysasteessa
ja työmarkkinatukimenoissa. Koronatilanteen aiheuttama perusterveydenhuollon kuormitus asettaa Helsingille haasteen työllisyys- ja terveyspalveluiden välisten palveluketjujen sujuvoittamisessa. Onnistuneella yhteistyöllä voidaan kuitenkin tehokkaasti puuttua työttömien
työkykyongelmien kärjistymiseen, edistää erityisesti mielenterveysongelmista kärsivien nuorten kuntoutumista työhön ja koulutukseen sekä
tunnistaa aiempaa paremmin ne työttömyysetuuden saajat, jotka tosiasiallisesti ovat pitkäaikaisesti tai pysyvästi työkyvyttömiä.
Työvoimapalveluiden rakenneuudistuksen eteneminen
Hallitus päätti huhtikuun puoliväliriihessä jatkaa valmistelua TEpalvelujen siirtämiseksi kunnille. Kuntakokeiluja on esitetty jatkettavan
siihen saakka, kunnes pysyvä malli aloittaa vuoden 2024 aikana ja palvelut siirtyvät kokonaan kunnille. Työ- ja elinkeinoministeriö rakentaa
tiekartan pysyvän mallin valmisteluun toukokuun 2021 aikana.
Pysyvän mallin valmistelun yhteydessä luodaan rahoitusmalli, joka
kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutettaisiin noin 7 000–10 000 lisätyöllistä.
Helsingin kannalta on keskeistä löytää kuntataloutta vahvistava rahoitusmalli, jossa julkiset työvoima- ja yrityspalvelut olisivat mahdollisimman täysimääräisesti kuntien käytössä. Kokeilujen resursseja, vastuita
ja prosesseja osiin pilkkova malli on jo alkuvaiheessa osoittautunut ongelmalliseksi, eikä muodosta kestävää pohjaa pysyvälle ratkaisulle. Erityisesti TE-toimiston yrityspalvelujen siirtyminen kunnille on välttämätöntä, jotta työllisyyteen suunnattujen palvelujen vaikuttavuutta voidaan
vahvistaa ja mahdollistaa yritysten osaavan työvoiman saantia kaupungin palveluiden avulla.
Toimivalta
Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää kaupungin työllisyydenhoidon periaatteista sekä seuraa
niiden toteutumista.
Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Hannu Hyytinen, asiakkuuspäällikkö, puhelin: 310 32202
hannu.hyytinen(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 7, 8, 9 ja 10 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

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

3/2021

25 (25)

17.05.2021

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Pilvi Ainola
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Otto Meri

Elisa Gebhard

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 27.05.2021.

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

