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Vastaus vt Yrjö Hakasen kysymykseen kaupungin työllisyydenhoi-
don toimenpiteistä

HEL 2012-001946 T 00 00 03

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Hakasen kysymyksessä kiinnitetään huomiota pitkäaikais-
työttömyyden inhimillisiin ja taloudellisiin kustannuksiin ja mm. siihen,
että Helsingissä pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste on suurten kau-
punkien heikoimpia. Valtuutettu Hakanen kysyy, mihin toimiin Helsinki
on ryhtynyt mielekkään työn järjestämiseksi työttömille ja pitkäaikais-
työttömyyden vähentämiseksi.

Vastauksena sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjoh-
taja totea seuraavaa:

Kaupunki on taantuman vuoksi lisännyt panostustaan työllisyydenhoi-
toon vuodesta 2009 alkaen. Työllisyydenhoidon budjetti oli vuonna
2009 37,2 miljoonaa euroa. Tänä vuonna se on 45,2 miljoonaa euroa,
siis 8 miljoonaa euroa enemmän.

Helsingin työttömyysaste on pienentynyt lievästi viime vuodesta. Hel-
singin TE-toimistossa oli tammikuun lopussa 23 800 työtöntä, työttö-
myysaste on 7,6 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjak-
soisesti työttömänä olleita oli tammikuun lopussa n. 5 200. Pitkäaikais-
työttömien lisäksi yli 500 päivää passiivista työ-markkinatukea saaneita
oli keskimäärin 4 800 -5 300 henkilöä kuukaudessa. Tässä ryhmässä
on ollut hienoista laskua viime vuosina.

Kaupungin järjestämissä palveluissa on perinteisesti ollut paljon pitkä-
aikais-työttömiä ja vaikeasti työllistyviä. Esimerkiksi viime vuonna TE-
toimiston, sosiaaliviraston ja Kelan yhteispalvelukeskuksessa eli Duu-
rissa oli  kuukaudessa keskimäärin 3 500 henkilöä asiakkaana. Heistä
1 000 henkilöä osallistui kuntouttavaan työtoimintaan. Viime vuonna
palkkatukityöstä 60 % kohdentui pitkäaikaistyöttömiin ja vaikeasti työl-
listyviin, tänä vuonna tarkoituksena on nostaa tämän ryhmän osuus 64
prosenttiin.  Samoin merkittävä osa noin 800 työharjoittelijasta on ollut
tätä kohderyhmää. Kaupunki on panostanut vaikeasti työllistyviin myös
maksamalla Helsinki-lisää yrityksille ja yhdistyksille työttömän palk-
kaamisesta. Viime vuonna Helsinki-lisää maksettiin 811 työttömän
palkkauskustannuksiin. Pitkäaikaistyöttömille ja vaikeasti työllistyville
suunnatut työllisyydenhoidon palvelut tulevat tänä vuonna olemaan
samalla tasolla kuin viime vuonna. Lisäksi vaikeasti työllistyvien tuki-
jaksoa on tarkoitus pidentää 6 kuukaudesta 8 kuukauteen.
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Yhteenvetona voidaan todeta, että Helsingin työllisyydenhoidon palve-
luvalikko on erittäin laaja. Pitkäaikaistyöttömyys on kuitenkin edelleen
paha ongelma. Kaupunki on vahvistanut toimenpiteitään erityisesti
nuorten työllistämiseksi, jotta heidän työttömyytensä ei pitkittyisi. Vuo-
delle 2009 myönnettiin 2,5 miljoonan euron lisäys nuorten tukityöllistä-
miseen. Seuraavana vuonna työllisyysmäärärahoja lisättiin 3 miljoonal-
la, josta noin 2 miljoonaa kohdennettiin maahanmuuttajia koskevan ai-
esopimuksen toteuttamiseen. Samana vuonna valtuusto myönsi vielä 4
miljoonan ylitysoikeuden käytettäväksi nuorten tukityöllistämiseen.
Vuosina 2011 ja 2012 on työllisyyden hoidon määrärahoihin lisätty 5
miljoonaa kohdennettavaksi nuorten tukityöllistämiseen.

Helsinki pyrkii parantamaan työllisyydenhoidon toimenpiteiden vaikut-
tavuutta.  Viime vuonna vireille käynnistettiin tutkimus 500 päivää työt-
tömyysetuutta saaneiden helsinkiläisten profiilista. Tutkimus valmistuu
kevään 2012 aikana. Lisäksi kaupungilla on kehitetty vaikuttavuusmitta-
ri työllisyydenhoidon toimenpiteille. Tuloksia saadaan vuoden 2012 lo-
pussa. Tietoja hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Kuntien työlli-
syydenhoidon kokonaisuus on kuitenkin paljolti riippuvainen valtion
työllisyydenhoidon toimenpiteiden kehittämisestä ja valtion panostuk-
sesta niihin.

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Yrjö Hakasen kysymys


