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13 §
Avustuksen myöntäminen, Työvoima ja maahanmuutto, työllisyy-
denhoidon Helsinki-lisä yhteisöille vuonna 2020, hakemukset 99-117

HEL 2020-000916 T 02 05 01 00

Päätös

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö päätti myöntää Helsinki-
lisän (nro 99-110 ja 112-117) liitteessä 1 luetelluille yhteisöille käytettä-
väksi työllistetyn palkkaus- tai rekrytointikustannuksiin liitteessä maini-
tulla summalla.

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö päätti kumota Teatte-
riyhdistys Toivolle (6.2.2020/§4 hakemus nro 11) myönnetyn Helsinki-
lisän palkkauskustannuksiin ja myöntää heille Helsinki-lisän rekrytointi-
kustannuksiin (hakemus nro 111) sekä periä takaisin Teatteriyhdistys 
Toivolta aikaisemmin myönnetystä tuesta 500 euroa. 

Lisäksi maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö päätti olla myön-
tämättä Helsinki-lisää (nro H12-H14) liitteessä 2 luetelluille yhteisöille, 
koska Helsinki-lisän soveltamisohjeen edellytykset eivät täyty. 

Kustannukset yhteensä 72 235 euroa (alv 0 %) maksetaan talousarvion 
kohdalta 14001, sisäinen tilaus 1817100003.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 3.2.2020 § 4 päättä-
nyt tukea rahallisesti työnantajia, jotka tarjoavat työtä kaupungin työlli-
syydenhoidon kohderyhmiin kuuluville helsinkiläisille.

Vuonna 2020 Helsinki-lisään on varattu talousarviossa kaupunginkans-
lian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikölle 2,5 miljoo-
nan euron määräraha. Työllisyydenhoidon Helsinki-lisä on aina harkin-
nanvarainen. 

Teatteriyhdistys Toivolle on myönnetty Helsinki-lisä (maahanmuutto- ja 
työllisyysasioiden päällikkö 6.2.2020/§4 hakemus nro 11) palkkauskus-
tannuksiin ajalle 1.1.-2020-31.5.2020 yhteensä 4000 euroa. Palkkaus-
kuluihin kohdistuvaa Helsinki-lisää ei olisi kuitenkaan voitu myöntää, 
sillä kyseessä on elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja ja TE-
toimiston työsuhteeseen myöntämä palkkatuki 50% täyttää valtiontu-
kien enimmäismäärän. Helsinki-lisää voidaan myöntää elinkeinotoimin-
nan harjoittajalle palkkauskustannuksiin ainoastaan, jos valtiontukien 
enimmäismäärä ei täyty tai jos TE-toimiston palkkatuki on myönnetty 
työsuoritukseen vaikuttavan vamman tai sairauden perusteella. Tämä 
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päätös (hakemus nro 111, yhteensä 3500 euroa) korvaa aiemman pää-
töksen. Helsinki-lisän tukimuoto muutetaan Työllistämisen Helsinki-
lisäksi, joka kohdistuu muihin työsuhteesta aiheutuviin kuluihin kuin 
palkkauskustannuksiin. Samalla tukijakso muutetaan nykyehtojen mu-
kaisesti ajalle 1.1.-31.7.2020. Liikaa maksettu Helsinki-lisä 500 euroa 
peritään takaisin. 

Yhteisölle (nro H12) ei myönnetä Helsinki-lisää, koska palkatun henki-
lön työaika ei riitä täyttämään Helsinki-lisän edellytyksiä. Helsinki-lisä 
edellyttää vähintään 18 viikkotunnin työaikaa.

Yhteisölle (nro H13) ei myönnetä Helsinki-lisää, koska työllistetyn hen-
kilön palkka ei riitä täyttämään Helsinki-lisän edellytyksiä. Helsinki-lisän 
edellytyksenä on vähintään alan työehtosopimuksen mukainen palkka.

Yhteisölle (nro H14) ei myönnetä Helsinki-lisää, koska Helsinki-lisää ei 
voida myöntää rekrytointikustannuksiin työnantajalle, joka ei harjoita 
elinkeinotoimintaa.    

Elinkeinotoiminnan harjoittajille myönnettävä työllisyydenhoidon Hel-
sinki-lisä on Euroopan komission asetuksen (EU) Nro 1407/2013 mu-
kaista de minimis -tukea.

Lisätiedot
Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-lisä 2020 päätösliite yhteisöille 99-117 julkinen
2 Helsinki-lisä 2020 kielteiset päätökset yhteisöille H12-H14 julkinen
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu


