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Vastaus valtuutettu Pia Pakarisen kysymykseen yrittäjätalon perus-
tamisesta Helsinkiin
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Kaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Pia Pakarinen kysyy olisiko Helsingin kaupungin mahdollis-
ta osoittaa kiinteistökannastaan yrittäjätaloa, josta aloittavat yritykset
voisivat vuokrata kohtuuhinnalla tilat käyttöönsä ja voitaisiinko samaan
tilaan keskittää myös yhden luukun palvelut, jolloin muutkin kuin kiin-
teistössä toimivat yrittäjät voisivat saada kätevästi yhdestä toimipaikas-
ta kaikki liiketoimintaansa varten tarvitsemansa luvat.

Vastauksena kaupunginjohtaja toteaa talous- ja suunnittelukeskuksen
antamaan selvitykseen perustuen seuraavaa:

Kaupungin strategiaohjelman  2013-2016 tavoitteena on, että Helsinki
on Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016. Tavoitetta aiotaan
toteuttaa mm. tarjoamalla yrityksille monipuolisia sijoittumis-
mahdollisuuksia kaupungin eri osissa ja huolehtimalla tonttitarjonnan
riittävyydestä varaamalla erilaisia alueita yritystoiminnan tarpeisiin. Li-
säksi tavoitteena on varmistaa pienten ja keskisuurten yritysten toimiti-
lojen saatavuus ja vahvistaa teollisuuden sekä mikroyritysten, pienten
ja keskisuurten yritysten toimintamahdollisuuksia (esim. Kaapelitalo-
malli).

Tällä hetkellä Helsingin kaupungin alueella on tarjolla runsaasti toimiti-
laa. Hyvän tarjonnan vuoksi markkinoilta on saatavissa myös kohtuu-
hintaista tilaa alkaville yrityksille. Helsingin kaupungin omissa ja tytär-
yhtiöiden omistamissa kiinteistöissä on myös jonkin verran vapaata
toimitilaa. Valtuustokysymyksessä mainittua yrittäjätaloksi (esim. Kaa-
pelitalo-malli) soveltuvaa kokonaisuutta kaupungilla ei ole tarjota, vaan
vapaat yksittäiset tilat sijaitsevat eri puolella kaupunkia. Strategiaohjel-
man tavoitteena toimitilojen omistuksen osalta on, että ulkopuolisille
(=ei kaupungin omaan käyttöön) vuokrattujen toimitilojen omistuksesta
luovutaan. Kaupungin rooli nähdään ensisijaisesti toimintamahdolli-
suuksien kuten toimitilojen saatavuuden varmistajana eikä niinkään
toimitilojen tarjoajana.

Kaupunki on osallistunut alkavien yritysten tilavuokrauksiin mm. yritys-
hautomotoiminnan kautta. Hautomoissa edistämistoimet eivät suora-
naisesti kohdistu tiloihin vaan yrityshautomon yleiseen hallintoon nk.
management-tukena. Tällaisia hautomoita on ollut vuodesta 1995 lähti-
en kahdeksan, joista tällä hetkellä toiminnassa ovat Aalto yliopiston
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Start-Up Center (sisältäen myös Arabus-yrityshautomon) sekä Helsinki
Business and Science Park Oy. Em. hautomoiden saama ESR-rahoitus
estää suoranaisen subvention tilojen osalta.

Tällä hetkellä kaupungin elinkeinopalvelu on käynnistänyt kaupunginta-
lokortteleissa  mm. Nokian Bridge-ohjelman (tukee yhtiöstä lähteneiden
ihmisten uudelleensijoittumista, oman yrityksen perustamista ja koulu-
tusta) ja Helsingin kaupungin Pks-muutos -yrittäjyyshankkeen, joiden
puitteissa alkavat yritykset voivat hyödyntää tiloja sekä YritysHelsingin
neuvontatiimin palveluja. Vastaavasti Kolmas tie -hankkeen puitteissa
isommalle ryhmälle luovien alojen aloittavia yrityksiä on annettu mah-
dollisuus hyödyntää hankkeen käytössä olevaa tilaa sekä neuvontapal-
veluja. Lisäksi yhteisöllistä työtilaa kaupungin vajaakäyttöisiin tiloihin
muotoileva Loft Helsinki -hanke tuo neuvontapalveluja tarjolle myös
Pop Up -periaatteella.

Erityisesti uusimuotoista kokoontumistilaa kontaktien luomiseksi, yhtei-
sen liiketoiminnan suunnittelemiseksi ja sosiaalisten verkostojen luomi-
seen tarjoavat jo nyt muutamat toimijat, esimerkkinä yritysten verkostoi-
tumispaikka Hub Helsinki sekä kaupungin ja Yliopiston yhteinen yrittä-
jyyden edistämistila Helsinki Think Company Vuorikadulla.

Kaupunki tähtää jatkossakin yritysmyönteisyyden lisäämiseen. Tarkoi-
tuksena on mm. käynnistää elinkeinopalvelussa Yrityspalvelut -yksikön
toiminta jo tämän vuoden aikana edistämään palvelujen saatavuutta
yhdestä paikasta. Yhteistyössä valtion sekä muiden julkisten toimijoi-
den kanssa on tarkoitus kehittää sellaisia toimintamalleja, joilla yhden
oven periaate tulisi paremmin toteutetuksi.
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