
Hallituksen puoliväliriihessä tarvitaan työllisyyttä lisääviä päätöksiä. Hallituksen 
tavoitteena on saavuttaa 80 000 uuden työpaikan vaikutukset vuoteen 2029 men-
nessä. Hallitus laskee tehneensä päätöksiä tähän mennessä noin 35 000 lisätyölli-
sestä. Keskuskauppakamarin laskelmien mukaan uusia päätösperäisiä työpaikkoja 
on tällä hallituskaudella syntynyt vasta 25 000. Kehysriihessä tulee tehdä uusia 
päätöksiä vähintään 50 000 uuden työpaikan luomisesta.   

Yritykset tarvitsevat lähes 30 000 uutta työntekijää Helsingin seudulle 

Kauppakamarit esittävät seuraavia  
toimia työllisyysaseteen nostamiseksi 

–  paikallisen sopimisen laajentaminen 
– ansiosidonnaisen palkkaturvan porrastaminen 
– ansiotuloveroasteen laskeminen kahdella prosenttiyksiköllä 
– työeläkejärjestelmän uudistaminen 
– osaamiseen panostaminen sekä  
– työperäisen maahanmuuton lisääminen.  

Keskuskauppakamarin 100 000 lisätyöllisen  
työllisyyspaketti Lue lisää
 

Puoliväliriihestä tarvitaan työllisyyspaketti vah-
vistamaan koronan kolhimaa julkista taloutta sekä 
selkeät nuotit kohti uutta kasvua Lue lisää

https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2021/03/Keskuskauppakamarin-ty%C3%B6llisyyspaketti.pdf
https://kauppakamari.fi/tiedote/keskuskauppakamari-puolivaliriihesta-tarvitaan-tyollisyyspaketti-vahvistamaan-koronan-kolhimaa-julkista-taloutta-seka-selkeat-nuotit-kohti-uutta-kasvua/


Hallituksen tavoittelemasta 80 000 uudesta työpaikasta pitäisi syntyä Helsingin 
seudulle noin 30 000 työpaikkaa. Vuositasolla tämä tarkoittaa sitä, että Helsingin 
seudulle pitäisi luoda edellytyksiä luoda joka vuosi noin 4 000 uutta työpaikkaa 
vuoteen 2029 mennessä. 

Jotta uusien työpaikkojen luominen voi onnistua, hallituksen on panostettava 
Uudenmaan ja Helsingin seudun kasvun edellytyksiin, jotka mahdollistavat uu-
den väestön sijoittumisen ja liikkumisen alueella. Alueen yritysten menestymisen 
kannalta on olennaista investoida henkilö- ja tavaraliikenteen sujuvoittamiseen, 
riittävään asuntotuotantoon, työelämälähtöiseen ammatilliseen koulutukseen, 
korkeakoulutuksen aloituspaikkoihin sekä työ- ja osaamisperäiseen maahan-
muuttoon ja sujuviin asettautumispalveluihin.

Helsingin seudun kauppakamarin  
viestejä hallituksen kehysriiheen

– Valtion rahoitusosuutta Helsingin seudun infrainvestoinneista ei saa pienentää. 
– Asuntotuotantoon vauhtia maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella. 
– Uudenmaan korkeakoulujen aloituspaikat eivät riitä. Uudenmaan korkeakoulu-
jen aloituspaikkamäärä on kiireellisesti nostettava tasolle, joka vastaa alueen 
osaajatarpeisiin. 
– Ammatillisen koulutuksen työelämäyhteydestä ja resursseista huolehdittava. 
– International House Helsinki-palvelu (IHH) pysyväksi palveluksi ja kokeilualus-
taksi työperäisen maahanmuuton vauhdittamiseksi. 
– Tarveharkintapilotti toteutukseen Uudellemaalle. 

Helsingin seudun yritykset tarvitsevat lähes 30 000 uutta työtekijää 

Helsingin seudun erityispiirteitä 

– Helsingin seudulla asuu 28 % Suomen väestöstä, sijaitsee 32 % maan työpaikoista ja tuotetaan 37 % maan brutto-
kansantuotteesta.  
– Helsingin seutu on maan suurin ja kansainvälisin yritystoiminnan keskittymä. Seudun yritystoiminta on  
erikoistunut informaatioaloihin, tukkukauppaan, logistiikkaan sekä liike-elämän ja rahoituksenpalveluihin.



Monille tärkeille Helsingin seudun kuntien ja valtion 
MAL-sopimuksen liikennehankkeille on jo myönnetty 
rahoitusta, mutta osan toteuttaminen odottaa edel-
leen valtion sitoutumista. Espoon kaupunkiradan 
toteuttamissopimus on allekirjoitettu, mutta lähijuna-
liikenteen lisääminen ei ole mahdollista, ennen kuin 
seudulle toteutetaan kaksi uutta lähijunaliikenteen 
varikkoa. Valtion tulee omalta osaltaan edistää vari-
koiden sijainnin ratkaisemista sekä sitoutua niiden 
suunnittelukustannusten lisäksi myös rakentamiskus-
tannuksiin. 

Pisara-radan rakentamisesta ei MAL-sopimuksessa vie-
lä sovittu. Valtakunnallisten raideyhteyksien kapasitee-
tin lisääminen edellyttää kuitenkin samalla raideinfran 
kapasiteettiongelmien ratkaisemista Helsingissä. 
Näitä ovat edellä mainitut lähijunaliikenteen varikot 
sekä Helsinki–Pasila -välin ratakapasiteetin lisäämisen 
kokonaisuus (Pisara+ -selvityksen mukaisesti). Valtion 
tulee kiirehtiä sovittujen lisäselvitysten laatimista ja 
sitoutua tarvittaviin investointeihin kapasiteettiongel-
man ratkaisemiseksi. 

Helsingin seudun voimakas väestönkasvu ja tiivistyvä 
kaupunkirakenne aiheuttavat suuria haasteita hen-
kilö- ja tavaraliikenteelle. Raideliikenteen ohella on 

satsattava tieliikenteen sujuvoittamiseen ja liityntäpy-
säköinnin edistämiseen. Valtion tulee osallistua liityn-
täpysäköintialueiden toteuttamiseen kuntien kanssa 
yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. 

Helsingin Sataman kautta saapuu Suomeen valtaosa 
kaupan tuontitavarasta, jonka jakelu muualle valta-
kuntaan tapahtuu seudun logistiikkakeskusten kautta. 
Tärkeitä tieliikennettä sujuvoittavia ja maankäyttöä 
edistäviä hankkeita ovat Kuninkaantammen erita-
soliittymä ja Vt3 Hämeenlinnanväylän kehittäminen 
(aloitusvalmius 2023) sekä Malmin uuden maankäytön 
yhteydet ja Vt 4 Lahdenväylän parantaminen (aloitus-
valmius 2024). 
Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteyksiä on 
välttämätöntä parantaa. Niistä kiireellisin on Kehä IV, 
joka tukee lentokentän pohjoispuolisten alueiden 
maankäytön kehittämistä, parantaa Keski-Uudenmaan 
poikittaisia yhteyksiä myös henkilöliikenteen kannalta 
sekä keventää ruuhkaisen Kehä III:n liikennettä. 

Pääkaupunkiseudun akuutin raskaan liikenteen 
taukopaikkapulan helpottamiseksi on MAL-sopimuk-
seen kirjattu kahden taukopaikan toteuttaminen. 
Valtion on varmistettava, että tarvittavat suunnitelmat 
valmistellaan nopeasti. Kuntien tai valtion on osoitet-

tava alueita taukopaikoille, vaikka se tarkoittaisikin 
maa-alueiden luovuttamista keskeisiltä paikoilta 
vähemmän tuottavaan käyttöön. 

Kauppakamari pitää huolestuttavana, että valtio 
pyrkii pienentämään rahoitusosuuttaan omistaman-
sa liikenneverkon kehittämisessä ja ylläpitämisessä. 
Esimerkiksi Kehäradan rahoitukseen valtio osallistui 
70 %:n osuudella, mutta uudessa MAL-sopimuksessa 
sitoutui yhtä lailla valtakunnallisesti tärkeän Espoon 
kaupunkiradan rahoitukseen vain 50 % osuudella. 
Valtio on kirjaamassa samaa tavoitetta valtakunnalli-
seen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Niin sanottua 
yhteisrahoitusmallia halutaan laajentaa nykyistä kat-
tavammaksi, ja valtion maksimikustannusosuuksiksi 
yhteisrahoitushankkeissa on ehdotettu 30–50 %. 

Liikennehankkeet nostavat maan arvoa eniten voi-
makkaasti kasvavilla kaupunkiseuduilla, joissa arvon-
nousun kunnille tuomia tuloja käytetään kasvun vaa-
timien pakollisten infrainvestointien kattamiseen. Jos 
arvonnousua vaaditaan käytettäväksi vielä aiempaa 
enemmän valtion vastuulla olevien väylien investointi-
en maksamiseen, heikentyvät kuntien mahdollisuudet 
rahoittaa muun yhdyskuntarakenteen kehittämistä, 
mikä puolestaan heikentää niiden elinvoimaa.

Valtion rahoitusosuutta Helsingin seudun infrainvestoinneista ei saa pienentää 

Helsingin seudun erityispiirteitä 

– Helsingin satama on Suomen tuonnin suurin yleissatama. Kappaletavaran osalta Helsingin Sataman osuus koko 
maan satamien ulkomaanliikenteestä oli 48,6 prosenttia vuonna 2018. Kumipyörillä eli kuorma-autoissa ja irtoperä-
vaunuissa tapahtuvissa ulkomaan kuljetuksissa Helsingin Sataman osuus oli 49,5 prosenttia koko Suomen satamien 
vastaavien kuljetusten tavaramäärästä vuonna 2018.



Uudenmaan osuus kaikista Suomen avoimista työ-
paikoista kasvoi 2010-luvulla ja oli lähes 40 prosenttia 
vuonna 2019. Samaan aikaan Uudenmaan korkea-
koulujen vetovoima on kasvanut, mutta alueen kor-
keakoulujen aloituspaikkamäärät eivät kuitenkaan ole 
nousseet samassa suhteessa.  Merkittävä osa kasva-
vasta kysynnästä tulee alueen sisältä, sillä Uudenmaan 
osuudet sekä koko Suomen ylioppilaista että amma-
tillisen perustutkinnon suorittaneista nuorista ovat 

kasvaneet 2000-luvulla selvästi. Uudenmaan osuus 
koko maan korkeakoulupaikoista ei kuitenkaan ole 
merkittävästi muuttunut ja alueen korkeakoulupaik-
kojen vetovoima myös muualta tulevien hakijoiden 
keskuudessa on suuri. Jatkuva vaje korkeakoulujen 
aloituspaikoista aiheuttaa alueen nuorten hakeutu-
mista korkeakoulutukseen toisaalle ja voi johtaa myös 
aivovuotoon ulkomaille, kun alueen omat korkea-
koulupaikat eivät riitä. 

Uudenmaan korkeakoulujen aloituspaikkamäärä on 
kiireellisesti nostettava tasolle, joka vastaa alueen osaa-
jatarpeisiin. 

Uudenmaan korkeakoulujen aloituspaikat eivät riitä 

Valtion tukemalla asuntotuotannolla ei ratkaista Helsingin seudun asunto-ongel-
maa. Asumisen kalleuteen voidaan vaikuttaa vain rakentamalla riittävästi asunto-
ja. Asuntotuotannon vauhdittamiseksi tarvitaan lisää vapaarahoitteista tuotantoa 
edistäviä toimia. Eniten asiaan voivat vaikuttaa kunnat. 

Valtion käytettävissä olevista keinoista tärkein on yksinkertaistaa ja nopeuttaa kaa-
voitusta ja lupaprosesseja osana ympäristöministeriön johtamaa maankäyttö- ja ra-
kennuslain (MRL) kokonaisuudistusta. Kumppanuuskaavoitus ja kaava-aloiteoikeus 
tulee kirjata lakiin. Kuntien maapolitiikan avoimuutta ja maanomistajilta perittävien 
korvausten kustannusvastaavuutta tulee lisätä.

Asuntotuotantoon vauhtia maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella 

Helsingin seudun erityispiirteitä 

– Helsingin seudun ylioppilaille ei ole tarjolla riittävästi aloituspaikkoja alueen korkeakouluihin, vaikka valtaosa uu-
sista työpaikoista syntyy vuoteen 2030 mennessä korkeakoulutusta edellyttäviin tehtäviin. Koronan aikana avoimien 
työpaikkojen määrä ovat asiantuntijoiden ja erityisasiantuntijoiden osalta pysynyt korkealla tasolla. 



Ammatillisen koulutuksen kehittäminen on kuluvalla 
hallituskaudella tapahtunut pääasiassa perusasteen 
päättäneiden nuorten näkökulmasta. Ammatillisen 
koulutuksen opiskelijoista yli puolet on yli 20-vuotiai-
ta, jo työelämästä kokemusta hankkineita. Koulutus-
muotoa ei siis voida kehittää vain yhden kohderyh-
män ehdoilla. Ammatillisen koulutuksen järjestäjille 
on turvattava kyky vastata yritysten osaajatarpeisiin 

nopeasti ja joustavasti myös tilanteessa, jossa järjestä-
jille asetetaan uusia mittavia velvoitteita oppivelvolli-
suusiän laajentamisen myötä. 
 
Ammatillisen koulutuksen henkilökohtainen osaa-
mispolku mahdollistaa yksilölliset tavat oppia ja sen 
toteutumisen edellytys on tiivis yhteistyö yritysten ja 
koulutuksen järjestäjien välillä. Osaamisperustaisuu-

den periaatetta ei saa romuttaa eikä ammatillisen kou-
lutuksen perustehtävää osaavan työvoiman tarpeisiin 
vastaajana saa jättää sivurooliin.    

Laadukas ja tuloksellinen yhteistyö ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjien ja yritysten välillä on sekä opiskelijan 
että elinkeinoelämän etu ja edellyttää siihen kohdennet-
tuja resursseja.   

Ammatillisen koulutuksen resursseista ja työelämäyhteydestä 
huolehdittava 

Helsingin seudun erityispiirteitä 

– Työllisyys kasvoi Helsingin seudulla poikkeuksellisen nopeasti, keskimäärin 1,8 % vuodessa, jaksolla 2016–2019 ja 
kasvun odotetaan jatkuvan muuta maata vahvempana koronan jälkeen. 



Vuonna 2017 käynnistetty International House Helsinki -palvelu (IHH) henkilö-
asiakaspalvelu on suunnattu kaikille hiljattain pääkaupunkiseudulle tulleille 
maahanmuuttajille. IHH:n kautta saatavia viranomaisten tarjoamia alkuvaiheen 
asettautumispalveluja ovat esim. yleisneuvonta, verokortti, henkilötunnus, koti-
kunta, työnhaku maahan saapuville ulkomaalaisille. Lisäksi IHH palvelee yrityksiä 
ja työnantajia ulkomaiseen työvoimaan ja sen rekrytointiin liittyvissä kysymyk-
sissä. Palvelussa asioi vuosittain noin 50 000 asiakasta. Palvelussa ovat mukana 
Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Digi- ja väestötietovirasto, Verohallinto, 
Kela, Maahanmuuttovirasto Migri, Uudenmaan TE-toimisto, Eläketurvakeskus ja 
Helsingin seudun kauppakamari.  

IHH-konsepti on osoittanut toimivuutensa poikkihallinnollisen viranomaistyön 
ainutlaatuisena ja vapaaehtoisuuteen perustuvana yhteistyöalustana, jota kan-
nattaa hyödyntää täysimääräisesti sekä alueellisten että valtakunnallisten asettau-
tumispalveluiden kehittämisessä. IHH-alustan käyttöä tulisi laajentaa siten, että 
sitä laajennetaan asettautumiseen liittyvistä alkuvaiheen viranomaispalveluista 
palveluihin, jotka vastaavat suoraan yritysten osaavan työvoiman saatavuustar-
peisiin. Näitä palveluja ovat henkilöasiakkaiden osaamisen tunnistaminen, nopeat 
ja tehokkaat rekrytointi- ja matching- palvelut yhteistyössä TE-hallinnon, kaupun-

kien ja yksityisen sektorin palveluntuottajien kanssa. Lisäksi IHH-alustaa voidaan 
hyödyntää kokeilualustana poikkihallinnollisten digitaalisen palvelujen kehittämi-
sessä, lupaprosessien nopeuttamispiloteissa, valtakunnallisten palvelujen kehittä-
misessä sekä Suomen vetovoiman parantamisessa työperäiselle maahanmuutolle.  

Kauppakamari ehdottaa, että osana Talent Boost -ohjelmaa käynnistetään kehittä-
mishanke, joka tavoitteena on luoda keinot, joilla IHH:n kautta asioivan noin 50 000 
henkilöasiakkaan ja heidän perheenjäsenensä osaamisen saadaan mahdollisimman 
nopeasti yritysten ja työelämän käyttöön. 

Vastuutahoksi hankkeeseen nimettäisiin työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä 
Uudenmaan TE-hallinnon, Migrin alueen elinkeinoelämän kanssa. Tavoitteena on 
valtakunnallinen palvelumalli, joka lisää työvoiman tarjontaa, parantaa Suomen 
houkuttelevuutta osaavan työvoiman kohdemaana sekä nostaa työllisyysastetta.  
IHH-palvelun jatkokehittäminen auttaa saavuttamaan Kestävän kasvun ohjelman 
työllisyysteen ja osaamiseen liittyvää kokonaisuutta työllisyysasteen, työperäisen 
maahanmuuton ja yritysten kansainvälistymisen osalta.    

Työperäisen maahanmuuton asettautumispalvelujen kehittäminen:  
International House Helsinki-palvelu (IHH) pysyväksi palveluksi ja  
kokeilualustaksi uusille tavoille toimia

Helsingin seudun erityispiirteitä 

– Vuoden 2019 lopussa noin 415 000 äidinkieleltään vieraskielistä henkilöä, joista yli puolet Helsingin seudulla. Vieras-
kielisten osuus koko väestöstä vuoden 2019 alussa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla oli noin 20 %, työikäisten osuus 
on vielä suurempi. Helsingin seudun väestön nettokasvu lisäys on viime vuosina ollut noin 15 500 henkilöä, joista 
ulkomaalaisten osuus on ollut noin kolme neljäsosaa. 



Hallituksen kehysriihen työllisyyskirjauksissa (16.9.2020) todetaan alueellisen ko-
keilun käynnistämisestä ulkomaisen tarveharkinnan lieventämisestä vuoden 2021 
aikana.  

Kauppakamari ehdottaa, että kokeilu käynnistetään Uudellamaalla ja suunnataan 
aloille ja työtehtäviin, joilla työvoiman kysyntä on suurinta.

Tarveharkintapilotti Uudellemaalle 

Arvonlisäverolain muutos ilmailualan 
työllisyyden parantamiseksi 

Helsingin seudun kauppakamari ehdottaa muutoksia ilmailualan kriisin loiventa-
miseksi väliaikaista muutosta arvonlisäverolakiin niin, että jatkossa lentokenttien 
tax free -myymälät voisivat jatkossa myydä verovarastoissaan olevia verottomia 
tuotteita verollisena kotimaan matkustajille. 

Lisäkeinoja ulos koronasta 

Kauppakamari suosittaa tax-free myynnin 
laajennusta kotimaan matkustajille

Lue lisää

https://helsinki.chamber.fi/kauppakamari-suosittaa-tax-free-myynnin-laajennus-kotimaan-matkustajille/#10f4e1e4 


Elinkeinoelämän järjestöt vetoavat maan hallitukseen:  
työterveys laajasti mukaan rokotuksiin ja  
rokotusjärjestyksessä huomio alueelliseen  
epidemiatilanteeseen

Lue lisää

Rokotukset ovat tehokkain keino ehkäistä terveyteen 
ja talouteen liittyviä vaurioita koronan torjunnassa. Ri-
peästi toteutettavat rokotukset tukevat yhteiskunnan 
siirtymistä pois rajoituksista. Rokotusten toteuttami-
seen tarvitaan nyt mukaan työterveyshuollon osaa-
mista ja resursseja. Jos kesän aikana tavoitellaan uutta 
normaalia, jossa ei tarvita tukahduttavia liikkumisra-

joituksia, elinkeinovapauteen liittyviä rajoituksia eikä 
koronasta aiheutuvia lomautuksia tai työpaikkojen 
menetyksiä, rokotusten toteuttamiseen tarvitaan täy-
dellä teholla mukaan työterveyshuollon osaaminen ja 
resurssit. Olennaista on huolehtia siitä, että yksityisille 
työterveystoimijoille tapahtuvat rokotetoimitukset 
voidaan hoitaa keskitetysti jo olemassa olevia jakelu-

kanavia pitkin. Rokotemäärien tulee myös olla riittä-
vän suuria ja ennustettavia, jotta työterveyden kautta 
yritysten henkilöstölle suunnattavista rokotuksista voi 
tulla aidosti koronatilannetta helpottava vaihtoehto 
nyt ja mahdollisissa myöhemmissä kriisitilanteissa.  

Työterveyshuolto aidosti ja isosti työikäisten 
rokotusväyläksi julkisen terveydenhuollon rinnalle  

Lisätietoja: 

johtaja Markku Lahtinen,  050 571 3564,  
markku.lahtinen@chamber.fi, @Fondeo

johtava asiantuntija Tiina Pasuri (maankäyttö ja liikenne),  
050 62 905, tiina.pasuri@chamber.fi,  @TPasuri

johtava asiantuntija Riikka Vataja, (osaaminen ja työvoima), 
040 536 0954, riikka.vataja@chamber.fi, @riivat

johtaja Saija Äikäs (Espoo, Vantaa), 050 492 5854,  
saija.aikas@chamber.fi, @SaijaAikas

viestintäpäällikkö Tiina Tikander, 046 878 7540,  
tiina.tikander@chamber.fi, @tintti

https://helsinki.chamber.fi/elinkeinoelaman-jarjestot-vetoavat-maan-hallitukseen-tyoterveys-laajasti-mukaan-rokotuksiin-ja-rokotusjarjestyksessa-huomio-alueelliseen-epidemiatilanteeseen/#10f4e1e4 

