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EU:n kemikaaliviraston väelle on tarjolla apua kodinkoneiden
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Kemikaalivirastossa työskentelevän Judith Challisin (oik.) kodissa on uima-allas. Puoliso Martin Jacobson on
tullut Lontoosta. Tytär Helen Jacobson käy Ressun peruskoulua.

Kemikaaliviraston väkeä yritetään kotouttaa Helsinkiin entistä hanakammin.
Nyt Euroopan unionin palkkalistoilla oleville on tarjolla ammattiapua myös omistusasunnon
ostamiseen. Taustalla on tuore sopimus, jonka asuntoja välittävä Vuokraturva on tehnyt EU:n
kanssa. Sopimus takaa viraston työntekijöille entistä laajemmat palvelut, kun he muuttavat
Helsinkiin töihin.
Myös kemikaalivirastossa maaliskuun alusta tieteellisenä virkailijana toiminut Judith Challis
voisi kuvitella ostavansa asunnon Suomesta. Perhe asuu nyt vuokralla yli 200 neliön
rivitalossa Helsingin Veräjämäessä.
Ostaessa täytyisi tuntea markkinat ja asuinalueet. Siksi vuokraaminen tuntui ainakin aluksi
paremmalta ajatukselta. "Ostaminen on iso investointi", Challis huomauttaa.
Vuokraturvan ja EU:n uusi sopimus tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomeen saapuva voi
istua lähes valmiiseen pöytään. Tulijoita autetaan muun muassa asunnon ostamisessa tai
vuokraamisessa, lasten koulujen valinnassa, internet-yhteyden avaamisessa, autojen ja
lemmikkien rekisteröinnissä, pankkitilien avaamisessa ja jopa kodinkoneiden käytössä.
Valtaosan kuluista maksaa työnantaja.

Challisin perhe muutti Italiasta, jossa Judith teki samankaltaisia töitä kuin nyt Helsingissä.
Huonekalulähetys on vielä tulossa, mutta muutto sujui hyvin.
Vuokra-asunnon valinta vaati ripeätä toimintaa.
Challis katsoi ensin mahdollisia asuntoja internetistä ja toimitti sitten luettelon Vuokraturvalle.
Kolmen päivän Helsingin-vierailulla helmikuussa syntyi ratkaisu. Kolmas asunto kymmenen
ehdokkaan listalla tärppäsi. Lapset saivat koulupaikat vaikeuksitta: 17-vuotias poika Ressun
lukiosta ja 14-vuotiaat kaksostytöt Ressun peruskoulusta. Puoliso Martin Jacobson
työskentelee Lontoossa, mutta vierailee taajaan Veräjämäessä.
Kemikaaliviraston henkilöstöosaston koordinaattorin Kirsi Irrmannin näppituntuman mukaan
monet voisivat viipyä kauemminkin.
"Tuntuu siltä, että monet tänne muualta saapuneet haluaisivat juurtua Helsinkiin. He myös
opiskelevat suomea", Irrmann sanoo.
Juurtuminen ei ole aina kiinni työntekijästä itsestään: monet viraston työsuhteista ovat
määräaikaisia, joten tulevaisuutta ei voi suunnitella kovin pitkälle.
Kemikaaliviraston henkilökunnan palvelut ovat hyvät. Onko Suomi niin hankala paikka, että
työntekijöitä pitää hemmotella, jotta he viitsivät asua täällä?
"Ei missään nimessä", vakuuttaa kemikaaliviraston henkilöstöosaston johtaja Alastair
McPhail.
Helsinkiin muuttaneet arvostavat erityisesti elämänlaatua ja julkisia palveluja. Myös
kulttuuritarjonta ja ympäristö saavat kiitosta, McPhail listaa.
Challisin tulossa Suomeen työ oli ratkaisevan tärkeää. Sopeutuminen Helsinkiin on käynyt
sutjakasti.
"Asiat on järjestetty täällä hyvin, ja ihmiset ovat avuliaita", Challis kuvailee. Tärkeintä hänestä
kuitenkin on, että lapset ovat onnellisia.
Suomi ei ole työnhakijoille kirosana, McPhail kertoo.
"Tänne ei ole vaikea houkutella työntekijöitä. Saamme paljon hakemuksia, tulijoita olisi
enemmänkin."
Muuttamisesta halutaan kuitenkin tehdä mahdollisimman sujuvaa. Kielimuuri, joka muuttajalla
on vastassa, on McPhailin mukaan poikkeuksellisen korkea.
"Suomea pitäisi osata todella hyvin, siksi esimerkiksi työntekijöidemme puolisoiden on hankala
saada töitä täältä."
Helsingin Annankadulla sijaitsevassa kemikaalivirastossa työskentelee nyt 250 työntekijää.
Ensi vuoden loppuun mennessä väki tuplaantuu.
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Kemikaalivirasto avattiin viime kesäkuussa Annankadulle Helsingin ydinkeskustaan. Se on
yksi suurimmista Euroopan unionin erillisvirastoista.
Kemikaaliviraston tehtävä on antaa teknistä ja tieteellistä tukea vuonna 2006 hyväksyttyyn
Euroopan unionin Reach-asetukseen. Asetuksen tavoitteena on parantaa terveyden ja
ympäristön suojelua ja pönkittää EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä.
Kemikaaliviraston väkimäärä kasvaa vuoden 2010 loppuun mennessä noin viiteensataan.
Työntekijöiden Helsingin-asuminen on ollut tapetilla viraston synnystä asti.
Koska kaupungin vuokra-asunnot eivät kelvanneet virkamiehille ja uusien asuntojen
rakentaminen olisi tullut kovin kalliiksi, Helsingin kaupunki järjesti vuonna 2007 tarjouskilvan
vuokra-asuntojen välittäjistä. Vuokraturva voitti kilpailun ja tarjosi palvelua vappuun 2008 asti.
Sen jälkeen EU järjesti oman tarjouskilpailunsa, jonka tuloksena Vuokraturva palvelee EUvirastolaisia asuntoasioissa vuoden 2012 loppuun saakka.
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