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§ 1154
Palkkatuella työllistämiseen käytettävän Helsinki-lisän 
myöntämisperusteiden ja määrän tarkistaminen

HEL 2011-009618 T 02 05 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä työllistämiseen käytettävän Helsinki-
lisän soveltamisen periaatteet kuulumaan seuraavasti:

Helsinki-lisän myöntämisessä sovellettavat periaatteet:

Helsinki-lisän tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien, 
vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia päästä kiinni 
työelämään pitkähkön, työelämävalmiuksia kehittävän työsuhteen 
avulla. Helsinki-lisää voidaan harkinnanvaraisesti myöntää 
hakemuksesta helsinkiläiselle rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai 
yritykselle helsinkiläisen työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, 
mikäli Helsingin TE-toimisto on myöntänyt tätä varten työnantajalle 
palkkatukea. Helsinki-lisää voidaan myöntää kahdeksi vuodeksi. 
Työllistettävälle henkilölle edellytetään maksettavan kyseiseen 
työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, tai 
jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista 
palkkaa kyseisestä työstä kuitenkin vähintään 1 200 euroa. Työaika on 
vähintään 85 prosenttia alalla noudatettavasta täydestä työajasta.

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

Helsinki-lisäpäätöstä 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 kuukaudessa riippuen työsopimuksen 
mukaisesta palkasta ja sivukuluista. Valtion palkkatuen pienentyessä 2. 
työllistämisvuotena peruspäivärahan suuruiseksi, maksetaan Helsinki-
lisää 600 euroa kuukaudessa palkan suuruudesta riippumatta. 
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Vajaakuntoisen työllistämisestä maksetaan Helsinki-lisää 250–500 
euroa kuukaudessa riippuen työsopimuksen mukaisesta palkasta ja 
sivukuluista, mikäli henkilön palkkaukseen on myönnetty korkein 
palkkatuki. Mikäli vajaakuntoisen henkilön palkkaukseen on myönnetty 
muu palkkatuki, Helsinki-lisää maksetaan 500–600 euroa kuukaudessa 
riippuen työsopimuksen mukaisesta palkasta ja sivukuluista. 

Yrityksille:

Yrityksille maksetaan Helsinki-lisää 600 euroa kuukaudessa 
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 kuukaudessa riippumatta palkan 
suuruudesta.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että nämä periaatteet ovat 
voimassa 1.1.2012 lukien ja kauintaan 31.12.2022 saakka.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Työllistämistoimikunnan esitys Helsinki-lisän myöntämisperusteiden ja 
määrän tarkistamisesta

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä työllistämiseen käytettävän 
Helsinki-lisän soveltamisen periaatteet kuulumaan seuraavasti:

Helsinki-lisän myöntämisessä sovellettavat periaatteet:

Helsinki-lisän tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien, 
vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia päästä kiinni 
työelämään pitkähkön, työelämävalmiuksia kehittävän työsuhteen 
avulla. Helsinki-lisää voidaan harkinnanvaraisesti myöntää 
hakemuksesta helsinkiläiselle rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai 
yritykselle helsinkiläisen työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, 
mikäli Helsingin TE-toimisto on myöntänyt tätä varten työnantajalle 
palkkatukea. Helsinki-lisää voidaan myöntää kahdeksi vuodeksi. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2011 3 (5)
Kaupunginhallitus

Sj/2
19.12.2011

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Tilinro Alv.nro
hallintokeskus@hel.fi http://www.hel.fi/hallintok

eskus
FI0680001200062637 FI02012566

Työllistettävälle henkilölle edellytetään maksettavan kyseiseen 
työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, tai 
jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista 
palkkaa kyseisestä työstä kuitenkin vähintään 1 200 euroa. Työaika on 
vähintään 85 prosenttia alalla noudatettavasta täydestä työajasta.

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

Helsinki-lisäpäätöstä 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 kuukaudessa riippuen työsopimuksen 
mukaisesta palkasta ja sivukuluista. Valtion palkkatuen pienentyessä 2. 
työllistämisvuotena peruspäivärahan suuruiseksi, maksetaan Helsinki-
lisää 600 euroa kuukaudessa palkan suuruudesta riippumatta. 

Vajaakuntoisen työllistämisestä maksetaan Helsinki-lisää 250–500 
euroa kuukaudessa riippuen työsopimuksen mukaisesta palkasta ja 
sivukuluista, mikäli henkilön palkkaukseen on myönnetty korkein 
palkkatuki. Mikäli vajaakuntoisen henkilön palkkaukseen on myönnetty 
muu palkkatuki, Helsinki-lisää maksetaan 500–600 euroa kuukaudessa 
riippuen työsopimuksen mukaisesta palkasta ja sivukuluista. 

Yrityksille:

Yrityksille maksetaan Helsinki-lisää 600 euroa kuukaudessa 
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 kuukaudessa riippumatta palkan 
suuruudesta.
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Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että nämä periaatteet ovat 
voimassa 1.1.2012 lukien ja kauintaan 31.12.2022 saakka.

Esittelijä

Työllistämistoimikunta (9.12.2011) toteaa, että kaupunginhallitus on 
vahvistanut  palkkatuella työllistämisen Helsinki-lisän myöntämisen 
periaatteet ja euromäärät viimeksi 4.12.2006 tekemällään päätöksellä. 
Tätä päätöstä esitetään nyt uusittavaksi siten muutettuna, että yli 500 
päivää työttömyysetuutta saaneiden ja vajaakuntoisten palkkatuettuun 
työllistämiseen myönnettävän Helsinki-lisän euromääräiset summat 
muuttuvat. 

Nykyisten periaatteiden mukaan Helsinki-lisällä tuetaan sellaisia 
yhdistyksiä ja säätiöitä, joiden piirissä työllistämisen on katsottu 
täydentävän Helsingin kaupungin palveluja ja lisäävän asukkaiden 
hyvinvointia. Työllistämistoimikunta esittää tämän rajauksen 
poistamista. Toimikunta esittää edelleen, että Helsinki-lisän 
myöntämisen edellytykseksi asetetaan työtilojen asianmukaisuus. 
Muilta osin toimikunta ei esitä muutoksia periaatteisiin.

Sj viittaa työllistämistoimikunnan esityksen perusteluihin, jotka ovat 
liitteenä. Tiivistetysti voidaan todeta Helsinki-lisän euromäärien 
tarkistusten johtuvan valtion maksaman palkkatuen noususta. 
Pitkäaikaistyöttömistä, vajaakuntoisista ja vaikeasti työllistyvistä 
maksettavat palkkatuet nousevat 1.1.2012 lukien niin, että työnantaja 
voi saada valtion maksamaa palkkatukea työttömän 
palkkauskustannuksiin minimissään 674,24 euroa kuukaudessa ja 
maksimissaan 1280,97 euroa kuukaudessa, kun vastaavat summat 
vuonna 2011 olivat 553,41 euroa ja 1 047, 05 euroa. 

Nykytasoinen Helsinki-lisä, jonka vaihteluväli on ollut 300 - 600 euroa, 
voisi johtaa siihen, että työnantajan saamat valtion ja kaupungin tuet 
nousevat em. ryhmiin kuuluvien työllistettävien osalta yhteenlaskettuna 
suuremmiksi kuin työntekijästä aiheutuvat palkka- ja sivukulut. Näin 
tapahtuisi siitä huolimatta, että palkkatuen nostamisen johdosta myös 
työnantajan edellytetään nostavan tukityöhön otettavien henkilöiden 
palkkaa 100–170 euroa kuukaudessa palkasta riippuen. Nyt esitetyn 
euromääräisen tarkistuksen jälkeenkin valtion palkkatuki ja Helsinki-lisä 
yhdessä korvaavat tavanomaisissa tehtävissä sekä palkan että 
sivukulut. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
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leena.mickwitz(a)hel.fi
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1 Työllistämistoimikunnan esitys Helsinki-lisän myöntämisperusteiden ja 
määrän tarkistamisesta

Tiedoksi

Työllistämistoimikunta


