
HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO
TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNTA

19.4.2012

Kaupunginhallitus

HEL 2011–006169 T 12 04 00

Työllistämistoimikunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Peltolan ym. val-
tuustoaloitteesta suunnitelman tekemisestä lähipalvelutilojen työntekijöiden palkkaami-
sesta

Yhteiskuntatakuu takaa jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-
vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai
kuntoutuspaikan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Ensisijainen
vastuu edellä mainituista työvoimapoliittisista toimenpiteistä on työ- ja
elinkeinohallinnolla, mutta Helsingin kaupunki täydentää TE-hallinnon
toimenpiteitä erittäin laajasti.

Kaupungin virastoilla ja liikelaitoksilla on mahdollisuus palkata työllis-
tämismäärärahoin työtön helsinkiläinen määräaikaiseen työsuhtee-
seen. Kaupungin henkilöstökeskus koordinoi näitä määrärahoja ja vas-
taa keskitetysti myös palkkatuen hakemisesta valtiolta. Palkkatuetun
työn tavoitteena on edistää henkilön sijoittumista tukijakson jälkeen
avoimille työmarkkinoille. Palkkatukityössä käytettävä työaika on 85
prosenttia normaalista työajasta. Työllistetyn kanssa tehdään tukijak-
son ajalle määräaikainen työsopimus ja kaupunkia sitovat sen mukaiset
työnantajavelvoitteet, kuten esimerkiksi työnjohdon järjestäminen.

TE-toimisto päättää tapauskohtaisesti henkilön oikeudesta palkkatu-
keen. Lisäksi TE-toimisto ja kaupunki sopivat vuosittain ELY-keskuksen
antamien linjausten mukaisesti palkkatuen kohdennuksista. Vuoden
2012 yhteistyösopimuksen mukaan TE-toimisto voi maksaa kaupungille
palkkatukea niistä yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvista alle 35-vuotiaista
vastavalmistuneista nuorista, jotka eivät ole olleet työssä tai työvoima-
poliittisessa toimenpiteessä valmistumisensa jälkeen.

Opetuslautakunta on omassa lausunnossaan todennut, että opetusvi-
rasto tilaa ostopalveluna iltavalvojien (vahtimestaripalvelut) Palmialta
niille kouluille ja oppilaitoksille, joiden tilat ovat käytössä koulupäivän
jälkeen. Mikäli Palmian oma henkilöstö ei suorita iltavalvontaa, Palmia
hankkii tarvittavan henkilöstön Seuren kautta. Liikelaitos Palmia ottaa
jo tällä hetkellä työttömiä helsinkiläisiä erilaisiin tehtäviin palkkatuetus-
sa työssä. Seurella puolestaan on mahdollisuus saada valtion maksa-
man palkkatuen lisäksi Helsinki-lisää työllisyydenhoidon määrärahasta,
mikäli se ottaa palkkatuettuun työhön helsinkiläisiä pitkäaikaistyöttömiä.

Jo tällä hetkellä on siis mahdollista toteuttaa palkkatuettuna työnä kau-
pungin tilojen iltakäytön mahdollistavaa vahtimestaripalvelua. Työnan-
tajina ovat näissä tapauksissa joko Palmia tai Seure, jotka vastaavat



työnantajavelvoitteiden täyttämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa
esimerkiksi työvuorolistojen suunnittelemista niin, että työaika on vähin-
tään 85 prosenttia normaalista työajasta ja että työnjohtoa on paikalla
työvuorojen aikana.

Aloitteessa esitetään, että Helsinki tekee nuorisotakuun toteuttamiseksi
suunnitelman lähipalvelutilojen työntekijöistä, jotka huolehtivat pää-
paikkanaan esimerkiksi koulu lähialueen tilojen luovuttamisesta ja kun-
nossa pitämisestä yhdessä käyttäjien kanssa. Jos suunnitelman mu-
kainen toiminta järjestettäisiin yhteistyössä Helsingin TE-toimiston
kanssa toteutettavana palkkatukityönä, on haasteena riittävien viikko-
työtuntien tarjoaminen työllistetylle. Työantajan tulee maksaa tukityöllis-
tetylle vähimmäispalkkaa, joka ylittää valtion maksaman palkkatuen
korkeimman mahdollisen määrän 1 370,34 euroa. Käytännössä tämä
palkka vastaa noin 30 tunnin viikkotyöaikaa. Lisäksi tukityössä tulee
järjestää työnjohto. Tämän järjestäminen voi myös olla haasteellista il-
tavahtimestarin työssä, jossa toiminnasta vastataan pääosin yksin.

Työllistämistoimikunta toteaa, että koulujen, päiväkotien ja nuorisotilo-
jen iltakäytön mahdollistaminen on varsin laaja kokonaisuus, jota on to-
teuttamassa useampi hallintokunta. Työllistämistoimikunta pitää suota-
vana, että iltakäytön mahdollistavaa palvelukonseptia mietittäisiin kau-
punkitasolla kokonaisuutena ja että osana tätä kokonaisuutta selvitet-
täisiin yhteistyössä henkilöstökeskuksen kanssa mahdollisuudet toteut-
taa monipuolisemmin työvoimapoliittisia toimenpiteitä yhteistyössä Hel-
singin TE-toimiston kanssa.
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