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§ 316
Kaupungin ja Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston välinen 
yhteistyösopimus vuodelle 2012

HEL 2012-004435 T 14 05 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupungin ja Helsingin työ- ja 
elinkeinotoimiston välisen yhteistyösopimuksen vuodelle 2012.

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa henkilöstökeskuksen 
henkilöstöjohtajan ja henkilöstövoimavaraosaston osastopäällikön 
allekirjoittamaan sopimuksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupungin ja Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston välinen 
yhteistyösopimus

2 Saatekirje kaupungin ja Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston väliseen 
yhteistyösopimukseen

3 Prosessikaavio

Otteet

Ote Otteen liitteet
Työllistämistoimijat Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä kaupungin ja Helsingin työ- ja 
elinkeinotoimiston välisen yhteistyösopimuksen vuodelle 2012.

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa henkilöstökeskuksen 
henkilöstöjohtajan ja henkilöstövoimavaraosaston osastopäällikön 
allekirjoittamaan sopimuksen.

Esittelijä

Henkilöstökeskus ja Helsingin työ- ja elinkeinotoimisto ovat 
valmistelleet sopimuksen yhteistyöstä vuodelle 2012. 
Yhteistyösopimusta on valmisteltu tilanteessa, jossa Helsingin 
kokonaistyöttömyys kääntyi hienoiseen laskuun. Työttömyysaste, eli 
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työttömien osuus työvoimasta, oli vuonna 2011 keskimäärin  7,6 
prosenttia (v. 2010 vastaava luku 8,0 prosenttia). Lisäksi Helsingin TE-
toimistoon ilmoitettujen avoimien työpaikkojen kasvoi noin 20 prosenttia 
vuoden 2011 aikana. Helsingin työttömyyden rakenteessa ei viime 
vuoden aikana tapahtunut suuria muutoksia. Pitkäaikaistyöttömien 
osuus kaikista työttömistä pysyi samana, kun taas nuorten ja 
ulkomaalaisten osuus kasvoi noin yhdellä prosenttiyksiköllä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että nuoret ja ulkomaalaiset ovat hyötyneet muita ryhmiä 
vähemmän kokonaistyöttömyyden laskusta. 

Taloudellisen aktiviteetin hidastuminen voi johtaa työttömyyden 
nousuun vuonna 2012, mutta ennusteiden mukaan sekä 
työttömyysasteen nousu että tehtyjen työtuntien väheneminen olisi 
kuluvana vuonna kuitenkin vähäistä. Työllisten määrän arvioidaan 
vähenevän 0,3 prosenttia. Työllisyydenhoidon määrärahat vuodelle 
2012 vastaavat vuoden 2011 tasoa. Kaupunki ja TE-toimisto 
suuntaavat yhteisiä toimenpiteitään työttömyyden keston mukaan 
määräytyville ryhmille. Palkkatukityötä kohdennetaan 500 päivää 
työttömyysetuutta saaneille, pitkäaikaistyöttömille sekä nuorille alle 35-
vuotiaille vastavalmistuneille työttömille. 500 päivää työttömyysetuutta 
saaneilla on uuden yhteistyösopimuksen mukaisesti mahdollisuus 
kahdeksan kuukauden mittaiseen tukityöjaksoon, kun se muilla 
kohderyhmillä pysyy kuudessa kuukaudessa.  Lisäksi 
yhteistyösopimukseen on sisällytetty maahanmuuttajien aiesopimuksen 
mukaiset yhteiset tukitoimenpiteet sekä työllistämismäärärahojen 
käyttö kotoutumisen ja työllistymisen nopeuttamiseksi. 
Yhteistyösopimuksen tavoitteena on työllisyysmäärärahojen 
suuntaaminen siten, että niillä tuetaan yhteisesti sovittujen 
kohderyhmien työllistymistä avoimille työ-markkinoille.

Sen lisäksi, että toimenpiteitä on kohdennettu eri painopisteryhmiin, 
ovat kaupunki ja Helsingin TE-toimisto edelleen pyrkineet kehittämään 
yhteisiä prosessejaan ja työtapojaan. Esimerkkinä tästä on valtion ja 
pääkaupunkiseudun kaupunkien joulukuussa 2009 solmitun 
aiesopimuksen mukainen prosessi maahanmuuttajien työllistymisen 
edistämiseksi. Liitteessä 2 kuvattua prosessia kehitettiin vuoden 2010 
aikana ja se liitettiin ensimmäisen kerran vuoden 2011 
yhteistyösopimukseen. Maahanmuuttajien varhaisen tuen yhteisiä 
työskentelytapoja ja toimenpiteitä onkin saatu sujuvoitetuksi, mutta tätä 
työtä on edelleen jatkettava aiesopimuksen mukaisen kohderyhmän 
työllistymisen nopeuttamiseksi. Prosessikaavio on liitteenä 3.

Työllistämistoimikunta (14.2.2012) esittää, että kaupunginhallitus 
hyväksyisi kaupungin ja Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston välisen 
yhteistyösopimuksen vuodelle 2012.  Saatekirje ja yhteistyösopimus 
ovat tämän esityslistan liitteinä 1 ja 2.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
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Tiedoksi

Henkilöstökeskus
Talous- ja suunnittelukeskus


