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TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ESITYS SATAKUNNAN ELY-KESKUKSEN JA TE-TOIMISTON PORIN TOIMIPAIKAN VUOKRASOPIMUSTEN HYVÄKSYMISESTÄ
Työ- ja elinkeinoministeriö esittää, että se voisi hyväksyä valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen
(242/2015) 2 §:n mukaisesti ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen
(KEHA-keskus) ja Senaatti-kiinteistöjen välisen toimitilan vuokrasopimuksen osoitteessa Yrjönkatu 6, 28100 Pori. Vuokrauskohteen käyttäjinä ovat Satakunnan ELY-keskus ja Satakunnan
TE-toimisto.
Nykyiset toimitilat
Satakunnan ELY-keskuksen nykyiset tilat sijaitsevat Porissa Yrjönkatu 20:n vuokratiloissa 1. ja
2. kerroksissa. Lisäksi virastolle on vuokrattu varasto- ja sosiaalitiloja kellarikerroksesta. Vuokrattujen tilojen yhteismäärä on 1 370 m2 ja niiden vuosivuokra (ilman alv) 302 004 euroa. Tiloissa työskentelee noin 72 htv. Nykyinen tila on perinteinen huoneratkaisu ja yksityisen kiinteistönomistajan tiloissa, Senaatin edelleen vuokraama kohde.
Satakunnan TE-toimiston nykyiset tilat sijaitsevat Porissa Teljänkatu 5:n Senaatti-kiinteistöiltä
vuokratuissa tiloissa 1.–4. kerroksissa, joista 2. kerroksen osalta vuokra-alueen kustannukset
ja käyttö on jaettu Porin kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Näiden tilojen lisäksi viraston
käytössä on varastotilaa kellarikerroksessa. Vuokrattujen tilojen yhteismäärä on noin 2 170 m2
ja niiden vuosivuokra (ilman alv) 404 010 euroa. Toimitiloissa työskentelee noin 82 htv. TEtoimiston nykyiset tilat ovat vanhanaikaiset ja perustuvat henkilökohtaisiin huoneratkaisuihin,
minkä takia toimitilaturvallisuus ei ole tällä hetkellä optimaalisella tasolla.
Nykyisissä tiloissa sekä Satakunnan ELY-keskuksella että Satakunnan TE-toimistolla on omat
asiakasvastaanottotilat.

Uudet toimitilat
Uudet toimitilat ovat osa Senaatti-kiinteistöjen toteuttamaa Porin virastotalon kehittämistä,
jonka lähtökohtana on toteuttaa laadukkaat, monipuoliset ja joustavat työtilat virastojen työntekijöille, parantaa tilankäytön tehokkuutta sekä edistää yhteiskäyttöisyyttä. Yhteisessä hankkeessa ovat mukana Satakunnan ELY-keskuksen ja TE-toimiston lisäksi Verohallinto, Maanmittauslaitos, Digi- ja väestötietovirasto, Ruokavirasto, Metsähallitus, Valtori, Palkeet, Ruokavirasto, Aluehallintovirasto, Business Finland, Team Finland, Finnvera ja Porin kaupunki.
Satakunnan ELY-keskuksen ja TE-toimiston uudet toimistotilat sijoittuisivat Yrjönkatu 6 kiinteistön useampaan kerrokseen. ELY-keskuksen osalta työ- kohtaamis- ja kokoustilat olisivat
muiden valtion virastojen kanssa yhteiskäyttöisiä. TE-toimisto jakaisi 6. kerrokseen sijoittuvan
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työllisyyden työalueen Porin kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Valtion yhteiseen työalueeseen TE-toimistolla ei olisi osuutta. Kellarikerrokseen sijoitettavat arkisto- ja varastotilat olisivat kunkin viraston omia. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen on tarkoitus tehdä virastojen ja Porin kaupungin yhteiskäyttöinen asiakaspalvelualue. Tämä kytkeytyisi puolijulkisella
vyöhykkeellä 2. kerrokseen tulevaan kaikkien kohteen käyttäjien kesken yhteiseen kokousalueeseen (kokoustilat ja innovaatiolaboratorio).
Satakunnan TE-toimiston ja Porin kaupungin yhteiskäyttöisten tilojen keskinäistä jyvitystä
muutettaisiin, mikäli ennen vuokra-ajan alkua tai sen aikana toisen osapuolen htv-määrä
muuttuu merkittävästi esimerkiksi työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun osalta valtiolle tai
kunnille kuuluvien tehtävien poistuessa tai lisääntyessä. Mikäli työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyisi kokonaisuudessaan toiselle osapuolelle ennen vuokra-ajan alkua tai sen aikana, siirrettäisiin kyseinen vuokrasopimus kokonaisuudessaan järjestämisvastuulla olevalle
osapuolelle.
Valtion yhteiseen työympäristöön sijoittuvilla virastoilla olisi myös irtautumisoptio yhden kerroksen tilojen osalta viidennen vuoden kohdalla, mikäli tilankäytön tarpeissa tapahtuisi merkittäviä muutoksia vuokrakauden alkupuolella. Irtautumisessa noudatettaisiin porrastettua irtisanomismaksua tai vaihtoehtoisesti maksusta voisi vapautua sillä ehdolla, että Senaatti-kiinteistöt löytäisivät kyseessä olevan kerroksen tiloille muun käyttäjän.
Em. yhteiskäyttöhankkeessa on tarkoitus kehittää osittain yhteisten tilojen lisäksi myös yhteisiä toimintatapoja virastojen kesken niin asiakaspalveluun kuin yhteiskäyttöisiin työtiloihinkin
liittyen. Hanke toteuttaisi tulevan uuden toimitilastrategian tavoitetta yhteiskäyttöisistä tiloista ja mahdollistaisi jatkossa entistäkin joustavammat työympäristöt hankkeessa mukana
oleville virastoille.
Muutos nykyisistä vuokrasopimuksista uusiin vuokrasopimuksiin
Uuden vuokrasopimuksen myötä toimitilojen kokonaispinta-ala vähenee 1083 m2, jolloin myös
tilatehokkuus paranee. Vuosivuokra laskee noin 20 000 eurolla. Kokonaiskustannus euroa/htv
laskee nykyiseen sopimukseen verrattuna noin 3 %. Tilatehokkuus tullee vielä paranemaan
kun pohjoismaisen työvoimapalvelumallista aiheutuvat lisärekrytoinnit ovat tehty.

Kokonaispinta-ala m2
Kokonaispinta-ala (tsto) m2
Htv
Tilatehokkuus m2/htv
Tilatehokkuus tsto/m2/htv
Vuokra €/kk (alv 0%)
Tilakustannus €/hlö/vuosi
Vuosivuokra €/vuosi (alv 0%)
Vuokrat 10 vuoden ajalta €/vuosi (alv 24%)

Nykyiset
sopimukset

Uudet
sopimukset

Muutos

3 540
2 821
154

2 457
1 781
154

-1 083
-1 040
0

23,0
18
58 835
4 593
706 014
8 754 574

16,0
10
57 154
4 454
685 848
8 504 515

-7
-8
-1 681
-140
-20 166
-250 058

Hankkeeseen sisältyisi omistajalähtöisenä kustannuksena koko rakennuksen peruskorjaus- ja
muutostyöurakakka, joka sisältäisi merkittäviä toiminnallisia muutoksia sekä talotekniikan
ajanmukaistamisen. Virastojen yhteisellä tilaratkaisulla myös toimitiloihin liittyvien palvelui-
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den hankinnasta syntyvistä kustannuksista tullee syntymään säästöjä keskitettyjen ja skaalautuvien palveluhankintojen kautta. Yleisesti hankkeen hyötynä voidaan nähdä työympäristöjen ajanmukaistaminen ja sitä kautta saavutettavat tuottavuushyödyt, hallinnonalojen rajat
ylittävien synergiaetujen syntyminen sekä tilojen muunto- ja käyttöjoustavuus, joka mahdollistaa jatkossa henkilöstö- ja organisaatiomuutokset ilman tarvetta muokata tiloja.
Vuokrasopimukset (2 kpl) tehdään voimassaolevaksi arviolta 1.1.2024 alkaen, kun muutostyöt
tiloissa valmistuvat. Sopimusaika on 10 vuotta, jolloin sopimukset voisivat päättyä aikaisintaan
31.12.2033, minkä jälkeen sopimukset jatkuisivat toistaiseksi voimassa olevina.
Esitys
Edellä mainitun perusteella työ- ja elinkeinoministeriö pitää perusteltuna esittää KEHA-keskuksen ja Senaatti-kiinteistöjen välisten toimitilojen vuokrasopimusten hyväksymistä Satakunnan ELY-keskuksen ja Satakunnan TE-toimiston toimitilojen osalta.
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