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Helsingin kaupunginvaltuustolle

Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut Helsingissä kuten myös kaupungin Kelalle tilittämät ns

sakkomaksut eli pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatukiosuudet. Kaupunki ei kykene koskaan yksin
työllistämään kaikkia työttömiä asukkaitaan, vaan mukaan on saatava kuntainliitot, yritykset.
yhdistykset ja yksityiset työnantajat.

Kuusamon kaupunki on marraskuusta 2015 lähtien menetellyt näin ja käynnistänyt maassamme
ainutlaatuinen projektin. Se tukee työllisyyttä käyttämällä työmarkkinatuen kuntaosyutegn varattua
määrärahaa uusien työpaikkojen luomisee alueelle. Kuusamossa on noin 16 0004TS^£re!
sakkomaksut kuukaudessa ovat 60 000 eli 4 /as, vuodessa 50 /as. Heidän tavoitteenaan on

pudottaa nämä maksut kolmannekseen yhden vuoden aikana tällä uudella projektilla.
Helsinki on asukasluvultaan 40 kertaa Kuusamoa suurempi ja sen vuosittaiset sakkomaksut ovat

noin 30 milj Curoa Helsingissä vastaava saavutus merkitsisi 20 miljoonan uron vuosittaisia säätöjä.
Siksi esitämme, että Helsingin kaupunginhallitus ryhtyisi välittömästi Kuusamon mallin mukaisiin
toimiin

Liitteenä Kuusamon kokeilua koskevaa aineistoa

Helsingissä 13.4.2016
Ilkka Taipale
kaupunginvaltuutettu
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Uusi työ Kuusamossa
Kuusamon kaupunki tukee työllisyyttä käyttämällä
työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattua määrärahaa
uusien työpaikkojen luomiseen alueelle
Kuusamon kaupunki haluaa tukea osaltaan alueen työllisyyttä kannustamalla
työnantajia - yrityksiä, yhdistyksiä ja yksityisiä työnantajia - tarjoamaan
kuusamolaisille uusia työpaikkoja.
Kaupunki maksaa päätöksensä mukaisesti avustusta niille työnantajille, jotka
palkkaavat vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella
saaneen kuusamolaisen henkilön työsuhteeseen.
Avustus maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuun varatuista
määrärahoista.
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Arvoisa työnantaja
Kuusamon kaupungin maksaa avustusta työnantajalle; yritykselle, yhdistykselle,

yksityiselle työnantajalle tai kaupungin hallintokunnalle, joka tarjoaa työtä henkilölle,
jonka työmarkkinatuesta Kuusamon kaupunki maksaa kuntaosuuden.
Kuusamon kaupunki voi maksaa työnantajalle avustusta enintään palkattavasta
henkilöstä maksettavan kuntaosuuden määrän verran.

Tukea voidaan maksaa kunnes henkilöllä täyttyy työssäoloehto.

Avustus on tarkoitettu palkanmaksuun tai työntekijästä aiheutuvien muiden
kustannusten kattamiseen.

Työntekijän valitseminen:

Työnantaja voi tiedustella työntekijöitä Asiakaspalvelu Askeleesta (yhteystiedot
etusivulla). Lisätietoja työntekijöistä ja kaupungin maksamasta tuesta antaa
Askeleen työllistämisen työnsuunnittelija sekä työvalmentajat tai ohjaajat.
Esittelemme teille soveltuvia työntekijäehdokkaita, kerromme avustuksen määrästä
ja työsuhteen ehdoista sekä opastamme avustuksen hakemisessa.
Asiakaspalvelu Askeleessa teille nimetään yhteyshenkilö (ohjaaja tai

työvalmentaja), Johon jatkossa voitte olla yhteydessä työsuhteeseen ja avustukseen
liittyvissä asioissa. Askeleesta voitte saada tarvittaessa myös ohjaus- tai
työvalmennusapua.

Työsuhteen ehdot:
Avustus maksetaan työssäoloehtoa täyttävään työsuhteeseen.
Kelan www.kela.fi -sivun mukaan palkansaajan työssäoloehto täyttyy, jos

. henkilö on ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa (noin 6 kk) työttömyyttä
edeltäneiden 28 kuukauden aikana (= tarkastelujakso) ja

. työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa ja
. kokoaikatyön palkka on ollut alan työehtosopimuksen mukainen, tai jos
työehtosopimusta ei ole, vähintään 1164,75 /kk.
Palkka suhteutetaan työaikaan, kun työssaoloehtoa lasketaan.
Tämä tarkoittaa sitä, että minimipalkka on 54,17 /päivä (1164,75:21,5)
Minimiviikkopalkka on 271 ja tuntipalkka 6,77 /tunti (54,17:8).

Päivittäinen tuntimäärä voi vaihdella, mutta työsuhteen jokaisen täyden viikon on
täytettävä työssäoloehdon vaatimukset.

Kuusamon kaupungin avustusta maksetaan enintään työssäoloehdon täyttymiseen
saakka, eli siihen asti, kun henkilö on ollut yhteensä 26 viikkoa työsuhteessa, josta
on maksettu alan työehtosopimuksen mukainen palkka.

Tuki maksetaan aina täysiltä kalenteriviikoilta (vähintään 18 tuntia/viikko).
Jos työnantajan toimialalla ei ole voimassaolevaa työehtosopimusta, palkan on
oltava vähintään yleinen minimipalkka (6,77 euroa/tunti vuonna 2015).

Asiakaspalvelu Askel
K-itkantie 30 B 2. krs
93600 KUUSAMO
0400-681 574

KUUSAMON KAUPUNKI
Kestuskuja 6 /PL 9

Puhelin 040 860 8600

93601 KUUSAMO
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Tilityshakemus kuntaosuudella työllistämiseen
Kuusamon kaupunki maksaa avustusta työnantajalle, joka työllistää työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää
työmarkkinatukea saaneen kuusamolaisen henkilön vähintään J viikoksi ja enintään 6 kuukaudeksi, tai kunnes
henkilön työssöoloehto täyttyy.

Avustuksen maksaminen perustuu Kuusamon kaupungin perusturvalautakunnan päätökseen 26.8.2015 § 57.
Työnantajan nimi

Osoite

Pankkiyhteystiedot
B1C:

IBAN-tilinumero:

Työllistetyn nimi Ja syntymaaika:

Tilitys ajalle :

Haettava avustus yhteensä :

Liitteet; Palkanmaksutodistys (kopio palkka-ajosta, verkkopa n kkikuitti, palkansaajan hyväksymä kuitti/todistus tms.).
Hakemus palautetaan os. Kuusamon kaupunki, Perustun/a/Työllistäminen, Keskuskuja 6/PL 9, 93601 KUUSAMO tai
kaupunginviraston yhteispalvelupisteeseen 2 krs. Täytä kaikki kohdat.

Lisätietoja: Pirjo Mustonen, puh. 0400 681 574, pirjo.mustonen@kuusamo.fi.
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Kuusamon kaupunki, perusturvalautakunta

Liite 3

Perusturvalautakunnan kokous 26.8.12015

57 §

Työmarkkinatuen kuntaosuuksiin varatun määrärahan käyttö työllistämiseen

Ehdotus (ptj) Perusturvalautakunta hyväksyy työmarkkinatuen kuntaosuuksiin varatun määrärahan
käyttöön seuraavan muutoksen:

Kuusamon kaupunki voi maksaa työmarkkinatuen kuntaosuuksiin
varatusta määrärahasta työnantajalle, joka palkkaa

'passiivitukilistalla' jo olevan henkilön palkkatyöhön 18 tunnin
viikkotyöajalla, enintään ao. henkilöstä maksettavan
kuukausimaksun määrän verran tukea työnantajan palkanmaksuun.

Tätä tukea maksetaan yhdestä henkilöstä enintään kuusi (6)
kuukautta, työssäoloehdon täyttymiseen asti.
Tukea voidaan maksaa kaikille työnantajille; yrityksille, yhdistyksille,

säätiöille, yksityisille työnantajille sekä tarvittaessa myös kunnan
hallintokunnille.

Tämän työllistämisen tavoitteena on ensisijaisesti auttaa työttömiä
työllistymään yksityiselle sektorille tai yhdistyksiin, ja toissijaisesti
työttömän henkilön auttaminen ansiosidonnaiselle päivärahalle, kun
työ mahdollisesti loppuu.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Asiakaspalvelu Askel

KUUSAMON KAUPUNKI

Kitkantie30B2.krs
93600 KUUSAMO

Keskuskuja 6 /PL 9

0400-681 574

93601 KUUSAMO

Puhelin 040 860 8600
kirjaamo@kuusamo.fi

Kela-sakko pääsi parempaan käyttöön
Petri Karjalainen
8.1.2016
Päivitetty

17.2.2016
Pääkirjoitus

Kuusamon kaupungin tekemä kokeilu niin sanotun Kela-sakon käyttämisestä työllistämiseen on jo
muutaman kuukauden kokemuksella osoittautunut menestykseksi. Kuusamo otti ensimmäisenä

kuntana Suomessa käyttöön järjestelmän, jossa Kela-saklco maksetaan pitkäaikaistyöttömän työllistavalle työnantajalle.

Tähän mennessä työtä on löytynyt 34 pitkään työttömänä olleelle kuusamolaiselle. Tavoitteena on,
että järjestelmällä työllistetään 50 henkilöä ensimmäisen puolen vuoden aikanaja tämän vuoden
aikana vielä sata lisää.

Pitkäaikaistyöttömyyden nujertamiseksi tarvitaan uusia ja ennakkoluulottomia keinoja. Kuusamon
mallissa työnantajan kynnystä työllistää on voitu mataloittaa. Työnantajan ja työntekijän lisäksi
voittajana on aluetalous. Viime vuonna Kuusamon kaupunki maksoi valtion pohjattomaan kassaan
Kela-sakkoa 590 000 euroa. Kun toivottavasti yhä suurempi osa Kela-sakosta maksetaan työttömiä
työllistäville työnantajille, virtaa raha aluetalouteen yhteiseksi hyödyksi.
Tavoitteena on, että työtön pystyy lopulta työllistymään avoimille työmarkkinoille, mitä
työkokemus edesauttaa. Jatlcotyöllistyminen on asia, jota on syytä seurata.
Työelämää tutkinut Suomen historia professori Juha Siltala ehdotti Ylen haastattelussa kansalaispalkkaa ratkaisuksi työn silppuuntumiseen. Ajatus on saanut kannatusta - vähän erilaisilla
painotuksilla - oikeistosta, vasemmistosta ja vihreistä. Kansalaispalkka purkaisi byrokratiaa ja
kannustaisi työn tekoon. Haasteena on järjestelmän rahoitus. Kuka sen sitten maksaa, pohdiskeli
myös professori Siltala.
Tulevaisuuden uhkana on perinteisten keskiluokkaisten töiden häviäminen. Toteutuessaan se
johtaisi hyvinvointiyhteiskunnan kriisiin, sillä palvelujen rahoitus on laajan keskiluokan varassa.
Korkeakoulututkinto suojelee edelleen työttömyydeltä, vaikka myös korkeasti koulutettujen
työttömyys on lisääntynyt. Usko koulutukseen ei saa horjua, sillä pienen kansakunnan tulevaisuus
on osaamisen varassa.
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miikset ovat lupaavia.
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Uutta työtä
l sakkojen
l sijaan
l »Kuusamo ohjaa sakkomaksuja Kelan
, sijasta paikkakunnan yrityksille, yhteisöille
ja yksityisille työnantajille.
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maan pitkäaikaistyöttömiä palkka-

tuelle, mutta miten voin työllistää,
kun rahaa ei yksinkertaisesti ole.

Kuusamoon luodaan uusia työ- Tukipäätöksiä pysytään tekemään
paikkoja ohjaamalla pitikäaikais-

alkuvuodesta muutaman kuukau-

työttömien ktmtaosuudet eli niin

den ajan ja sitten rahat ovat- töppu.
sanotut sakkomaksut Kelan sijasta
Ajatus uudesta mallista syntyi
työnantajUIe.

Mustosen kesäloman kynnykseUä.
Kaupunki maksaa päätöllensä Hän mietti ideaa kuukauden ja esit; mukaisesti 300-600 euron kuuti sitä lomansa jälkeen perusturvai kausiavustusta niille työnantajiljohtaja Vesa Isoviidalle. Isoviita
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\ noin puolen vuoden ajan.

lisimmaft matala kynnys toimia.

Kaupunginjohtaja Jouko ManAvustulesen hakeminen ja myön. nisen mulcaan Kuusamon malli on täminen eivät kaadu turhaan byro-

o^ kaupungin eKnkeiao-, mutta

^m$'ös sosiaalipolitiikkaa.

'^ -Haluamme toimia aktiivisesti,
. että pitkäaikaistyöttömien määrä

kratiaan. Tarvittaessa paperityötkm tehdään yrittäjän puolesta vaimiilcsi.

-Tämä ei tietenkään ole ainoa

i saadaan laskuun. Sakkomaksujen keinomme suitsia pitkäaikaistyöt; pieneneminen ja uusien työpaflc. kojen syntyminen on tärkeää kau-
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samasta puolen vuoden aikana 50

roa, mutta niiden arvioidaan nou-

uutta työpaikkaa. Niin sanotulla
aktivointilistalla Mustosella on täl-

Idean takana on työsuunnitteli-

Valokuvaamo palkkasi nuoren tekijän

työ kiinnostaa enemmän, Mustonen sanoo.

Nopea ratkaisu Kuusamon maUi ei
kuitenl;aan ole. Mustosen mukäan
tässä vaiheessa ei säästetä vaan

nyt kysytään malttia kaikilta".
- Sakkomaksut eivät pienene vä-

la hetkellä reilut 80 pitkäaikaistyö-

littömästi, vaan saattavat tilapäi-

tönta.

tui työllistämistukien vähyyteen ja
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sestijopa suurentua, siBä listat kul-

- Haluamme ennen kaikkea luo- kevät 2-3 kuukautta jäUdjunassa.
da uusia työpaikkoja ja tarjota
Hän arvelee, että yhdeksän kuu-

-Minut on palkattu työllistä-

työnhakijoille tarttumapintaa yri(yksiin Ja yhteisöihin. Työnhaki-

Kal<si*puhelua ratkaisi palapelin

työtoimintaan. Uskon, että oikea

ja Pirjo Mustonen, joka turhau-

miseen.

kaupungin palkka-avustuksella.

kaistyötöntä. Ilman näitä Kuusamon omia malleja sakkomaksum-ja voi valita joko tämän vaihtoehme olisivat nelinkertaiset, Isoviita
don tai osallistua kuntouttavaan

Kuusamo maksoi lokakuussa Kelal- Uutta työtä Kuusamoon -tuelle noin 66 000 euroa niin sanottula on palkattu toistaiseksi kolme

sevanjopa yli 600000 euroon.

Työsuunnlttelija Pirjo Mustonen (vas.)
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rmskustannuksiin ratkaisivat palapelin ja niin merkonomiksi valmistunutjäkäläniemi sai töitä ainakin

Kuusamon Kuvan yrittäjä Sannavuodenvaihteeseen saakka.
Takkula joutui jäämään äkillisesti
- On hienoa, että kaupunki tulee
sairauslomalle ja yrittajäpuoliso oli
tällä tavalla vastaan yrittäjiä. En tokiinni perheyrityksen muissa hornsin olisi tiennyt mahdollisuudesta,
missä. Samaan aikaan 21-vuotias
ellei Pirjo olisi oUut aktiivinen ja ot-

Johanna Jäkäläniemi etsi kuumeisesti töitä.

kauden jälkeen kokeilu näkyy

Työsuunnittelija Pirjo Mustosen kaksi puhelua ja ehdotus kun-

myös kaupungin kassassa.»

taosuuden ohjaamisesta työllista-

Viime kädessä palkkaamiseen

johti kuitenkin sopivan henkilö
löytyminen ja äkillinen työvoiman
tarve.

Johanna Jäkäläniemi sanoo olevansa unelmiensa työpaikassa.
Asiakaspalvelusta ja valokuvauksesta kiinnostunut nuori nainen

tanut yhteyttä, Takkula sanoo.
viihtyy ihniisten parissa ja on haHän saa Johanna Jäkäläniemenlukas oppimaan uutta.
palkkaamiseen avustusta kaupiui-Tiesin tuesta ja tulin kysymään
gilta 300 euroa kuukaudessa.
töitä. Se oli sUlä selvä, hän hyinyi-Summa on merkinävä.
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