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Kaupunginhallitukselle

ESITYS PALKKATUELLA TYÖLLISTÄMISEEN KÄYTETTÄVÄN HELSINKI-LISÄN MYÖNTÄ-
MISPERUSTEIDEN JA MÄÄRÄN TARKISTAMISESTA

Työllistämistoimikunta esittää, että palkkatuella työllistämiseen käytet-
tävän Helsinki-lisän myöntämisperusteita ja määrää tarkistetaan
1.1.2012 alkaen seuraavasti:

Helsinki-lisän myöntämisessä sovellettavat periaatteet:

Helsinki-lisän tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien, vajaakun-
toisten ja pitkäaikaistyöttömien mahdollisuutta päästä kiinni työelämään
pitkähkön työelämävalmiuksia kehittävän työsuhteen avulla. Helsinki-
lisää voidaan harkinnanvaraisesti myöntää hakemuksesta helsinkiläi-
selle rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai yritykselle helsinkiläisen
työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, mikäli Helsingin TE-toimisto
on myöntänyt tätä varten työnantajalle palkkatukea. Helsinki-lisää voi-
daan myöntää kahdeksi vuodeksi. Työllistettävälle henkilölle edellyte-
tään maksettavan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtoso-
pimuksen mukaista palkkaa, tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta
ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä kuitenkin
vähintään 1 200 euroa. Työaika on vähintään 85 prosenttia alalla nou-
datettavasta täydestä työajasta.

Helsinki-lisää myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota Helsinki-
lisää hakevan yhdistyksen, säätiön tai yrityksen mahdollisuuteen toimia
laadukkaana työnantajana. Työnantajalta edellytetään esimerkiksi toi-
minnan vakiintuneisuutta siten, että sillä on palveluksessaan työnjoh-
dollisissa tehtävissä työntekijä/työntekijöitä muutoinkin kuin palkkatuel-
la. Myös työtilojen tulee olla asianmukaiset.

Helsinki-lisä päätöstä tehtäessä noudatetaan kaupungin myöntämien
avustusten yleisohjeita.

Helsinki-lisää myönnetään seuraavasti:

Yli 500 päivää työttömyysetuutta saaneet ja vajaakuntoiset:

Yhdistyksille ja säätiöille:

Työnantajan saadessa 1. vuotena korkeaa työllistämistukea, Helsinki-
lisää maksetaan 250 - 500 euroa/kuukausi riippuen työsopimuksen
mukaisesta palkasta ja sivukuluista. Valtion palkkatuen pienentyessä 2.
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työllistämisvuotena peruspäivärahan suuruiseksi, maksetaan Helsinki-
lisää 600 euroa/kuukausi palkan suuruudesta riippumatta.

Vajaakuntoisen työllistämisestä maksetaan Helsinki-lisää 250–500 eu-
roa/kuukausi riippuen työsopimuksen mukaisesta palkasta ja sivuku-
luista, mikäli henkilön palkkaukseen on myönnetty korkein palkkatuki.
Mikäli vajaakuntoisen henkilön palkkaukseen on myönnetty muu palk-
katuki, Helsinki-lisää esitetään maksettavaksi 500–600 euroa/kuukausi
riippuen työsopimuksen mukaisesta palkasta ja sivukuluista.

Yrityksille:

Yrityksille maksetaan Helsinki-lisää 600 euroa/kuukausi riippumatta
palkan suuruudesta. Helsinki-lisän edellytyksenä on vähintään 1 300
euron kuukausipalkka.

Alle 500 päivää, mutta yli vuoden työttömänä olleet:

Yhdistyksille, säätiöille ja yrityksille:

Helsinki-lisän määrä on 300 euroa/kuukausi riippumatta palkan suu-
ruudesta.

Työllistämistoimikunta toteaa, että kaupunginhallitus on vahvistanut täl-
lä hetkellä voimassa olevan palkkatuella työllistämisen Helsinki-lisän
myöntämisen perusteet ja euromäärät viimeksi 4.12.2006 tekemällään
päätöksellä. Tätä päätöstä esitetään nyt uusittavaksi siten muutettuna,
että yli 500 päivää työttömyysetuutta saaneiden ja vajaakuntoisten Hel-
sinki-lisän euromääräiset summat muuttuvat. Lisäksi Helsinki-lisän
edellytykseksi on lisätty työtilojen asianmukaisuus.

Nykyisten periaatteitten mukaan Helsinki-lisällä on tuettu niitä yhdistyk-
siä ja säätiöitä, joiden piirissä työllistämisen on katsottu täydentävän
Helsingin kaupungin palveluja ja lisäävän asukkaiden hyvinvointia. Tä-
mä rajaus on nyt poistettu. Työllisyydenhoidon näkökulmasta on perus-
teltua tarjota työttömille työmahdollisuuksia mahdollisimman monella
toimialalla. Muilta osin periaatteisiin ei esitetä muutoksia.

Perusteluna työllistämistoimikunta toteaa, että valtio korottaa työttö-
myysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea vuoden 2012 alusta
alkaen 100 eurolla/kuukausi. Tämän lisäksi työttömyysturvaan tehdään
indeksikorotus. Yhteenlaskettuna perusturvan korotus on noin 120 eu-
roa kuukaudessa. Valtion maksamaa palkkatukea korotetaan vastaa-
vasti vuoden alusta alkaen ja myös pitkäaikaistyöttömistä, vajaakuntoi-
sista ja vaikeasti työllistyvistä maksettavat palkkatuet nousevat tässä
yhteydessä. Perustuki nousee 25,74 eurosta/päivä 31,36 euroon/päivä
ja korkein korotettu palkkatuki 48,70 eurosta/päivä 59,58 euroon/päivä.
Kuukausitasolla korotukset tarkoittavat sitä, että työnantaja voi saada
valtion maksamaa palkkatukea työttömän palkkauskustannuksiin mini-
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missään 674,24 euroa/kuukausi (v. 2011 553,41 e) ja maksimissaan
1280,97 euroa/kuukausi (v. 2011 1 047,05 e).

Helsinki-lisän määrittelyssä on otettava huomioon toisaalta valtion
maksama palkkatuki ja toisaalta työnantajan henkilölle maksama palk-
ka. Valtion palkkatuki nousee nyt merkittävästi. Nykytasoinen Helsinki-
lisä voi tarkoittaa, että työnantajan saamat valtion ja kaupungin tuet
nousevat suuremmiksi kuin työntekijästä aiheutuvat palkkauskulut. Esi-
tys merkitsee samalla myös sitä, että työnantajan edellytetään nosta-
van tukityöhön otettavien henkilöiden palkkaa 100–170 euroa/kuukausi
palkasta riippuen. Palkan vähimmäismäärän määrittelyssä on otettu
huomioon mitä vastaavissa työtehtävissä maksetaan avoimilla työ-
markkinoilla yrityksissä ja julkisella sektorilla. Tämän tarkistuksen myö-
tä valtion ja kunnan palkkatuen rahoitusosuudet muuttuvat jonkin ver-
ran. Työnantajan saamat etuudet kattavat kuitenkin edelleen vastaaval-
la tavalla työntekijän palkkauskustannukset kuin aiemminkin. Valtion
palkkatuki ja Helsinki-lisä yhdessä korvaavat entiseen tapaan tavan-
omaisissa tehtävissä palkan ja sivukulut. Jos esitettyä tarkistusta ei
tehtäisi, voisi syntyä tilanne, jossa työnantajan saamat tuet ylittävät
työntekijästä aiheutuvat palkkauskulut yli 200 eurolla kuukaudessa
työntekijää kohden.

Yli 500 päivää työttömyysetuutta saaneiden ja vajaakuntoisten osalta
maksetaan päätösehdotuksen mukaisesti 2. työllistämisvuoden aikana
työnantajalle Helsinki-lisää 600 euroa kuukaudessa, kun lisän suuruus
ensimmäisenä vuotena on 250–500 euroa. Tämä porrastus perustuu
siihen, että valtion palkkatuki laskee 2. vuotena, ja sillä on samalla tar-
koitus kannustaa työnantajaa palkkaamaan pitkäaikaistyötön henkilö
kahdeksi vuodeksi. Yrityksille maksettavassa Helsinki-lisässä ei ole
vastaavaa porrastusta, koska ne saavat koko työllistämisen ajalta vä-
hemmän palkkatukea valtiolta kuin yhdistykset ja säätiöt.
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