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§ 678
Työllisyydenhoidon Helsinki-lisän myöntämisperusteiden
uudistaminen
HEL 2015-006992 T 01 02 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle syyskauden
ensimmäiseen kokoukseen asti.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Heikki Vento, erityissuunnittelija, puhelin: 310 23115
heikki.vento(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1. olevat
työllisyydenhoidon Helsinki-lisän myöntämistä koskevat perusteet
noudatettavaksi 1.7.2015 lukien ja oikeuttaa kaupunginkanslian
elinkeinojohtajan antamaan tarvittaessa täydentäviä ohjeita
periaatteiden soveltamiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päättää kumota kaupunginhallituksen
6.5.2013 tekemän päätöksen § 567 Helsinki-lisän myöntämisen
perusteista.
Esittelijän perustelut
Työllistämistoimikunta on kokouksessaan 4.6.2015 päättänyt esittää
kaupunginhallitukselle, että työllisyydenhoidon Helsinki-lisän
myöntämisperusteet uudistetaan. Ehdotetut myöntämisperusteet ovat
liitteenä 1. Työllistämistoimikunnan esitys on liitteenä 2.
Helsingin kaupunki on maksanut työllisyydenhoidon kuntalisää, ns.
Helsinki-lisää vuodesta 1998 alkaen. Lisää maksettiin aluksi vain
säätiöille ja yhdistyksille, vuonna 2007 sitä ryhdyttiin maksamaan myös
yrityksille. Nykyiset myöntämisperusteet ovat kaupunginhallituksen
vuonna 2103 päättämät.
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Helsinki-lisän myöntämisen edellytyksenä on TE-hallinnon tekemä
myönteinen päätös palkkatuen myöntämisestä. Helsinki-lisää on
maksettu helsinkiläisille työnantajille, jotka ovat palkanneet
helsinkiläisen pitkäaikaistyöttömän tai Respan asiakkaan. Vuonna 2014
Helsinki-lisää maksettiin 292 eri työnantajalle 825 ihmisen
palkkauskustannuksiin. Vuonna 2015 Helsinki-lisän maksamiseen on
varattu 3,6 miljoonan euron määräraha. Nyt voimassa olevat Helsinkilisän myöntämisperusteet ovat liitteenä 3.
Valtion myöntämän palkkatuen perusteita on uudistettu asettamalla
elinkeinonharjoittajille myönnettävälle palkkatuelle katto. Tuki voi olla
korkeintaan 50 prosenttia palkkauskustannuksista, eli samansuuruinen
kuin korkein valtion myöntämä palkkatuki. Valtion palkkatuki ja
nykymuotoinen Helsinki-lisä ovat voineet tuoda suuremman
korvauksen palkkakustannuksista. Tämän vuoksi Helsinki-lisän
myöntämisen periaatteita on arvioitava uudelleen. Kun kyseessä on
elinkeinonharjoittaja, ei tukea ole tarkoituksenmukaista myöntää
palkkauskustannuksiin, vaan se on perusteltua kohdentaa henkilön
palkkaamisesta syntyviin muihin kustannuksiin kuten
työvälinekustannuksiin ja perehdytyksestä ja ohjaamisesta syntyviin
kustannuksiin. Muille työnantajille kuin elinkeinonharjoittajille voidaan
edelleen myöntää palkkauskustannuksiin Helsinki-lisää. Palkattaessa
vajaakuntoisia voidaan Helsinki-lisää myöntää palkkauskustannuksiin
kaikille työnantajille. Helsinki-lisän myöntämisen perusteet on tämän
vuoksi jaettava kahteen osaa, rekrytointitukeen ja työllistämistukeen.
Samalla kummankin tukimuodon myöntämisperiaatteita täsmennetään
vaikuttavuuden parantamiseksi.
Myös koulutuspalvelujen osalta tapahtuu muutos: Helsinki-lisällä
palkattavat henkilöt voivat jatkossa hyödyntää kaupungin
työllisyyspalveluiden etukäteen kilpailuttamia koulutuksia.
Työllisyyspalveluiden koulutusvalikossa on tällä hetkellä monipuolinen
valikoima ammatillisia lyhyt- ja kielikoulutuksia sekä uravalmennusta ja
työnhakukoulutuksia. Tarjolla oleva koulutus lisää rekrytointi- ja
työllistämistuen houkuttelevuutta työnantajille samalla kun koulutus
parantaa työntekijöiden jatkotyöllistymismahdollisuuksia.
Ehdotetut uudet Helsinki-lisän myöntämisperiaatteet sisältävät
määräykset tuen saajien kohderyhmistä, tuen kohdentumisesta,
kohderyhmistä, tuen enimmäismääristä sekä kestosta. Tarkoituksena
on, että kaupunginkanslian elinkeinojohtaja päättää tarkemmista
soveltamisohjeista. Ohjeet päivitetään vuosittain toimintasuunnitelman
ja talousarvion tekemisen yhteydessä niin, että ohjeet vastaavat sen
hetkistä työmarkkinatilannetta, valtion palkkatukilinjauksia ja
määrärahavarauksia.
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Työllistämistoimikunnan esityksessä arvioidaan, että uudet
myöntämisperusteet lisäävät Helsinki-lisän vaikuttavuutta:
Rekrytointituki lähentää matkaa välityö- ja avointen työmarkkinoiden
välillä ja työllistämistuki kohdentuu aiempaa useammille työnantajille ja
työntekijöille, leikkaamatta valtion palkkatukea.
Rekrytointi- ja työllistämistuen myöntämisessä noudatettavat periaatteet
Helsinki-lisän eli rekrytointi- tai työllistämistuen myöntämisessä
noudatetaan kaupungin avustusohjeita. Tuki on aina
harkinnanvarainen. Elinkeinotoiminnan harjoittajille myönnettävä tuki
kuuluu aina de minimis -sääntelyn piiriin. Työnantaja ei voi saada
työntekijän palkkaamisesta molempia tukia yhtä aikaa.
Työllistämistukijakson jälkeen on mahdollista saada rekrytointitukea.
Työnantajaa, palkkatasoa ja työnantajatoimintaa koskevat vaatimukset
säilyvät ennallaan. Nämä vaatimukset on kirjattu
myöntämisperusteisiin.
Rekrytointituen erityispiirteet
Rekrytointitukea voivat saada kaikki työnantajat. Tukeen on kytketty
myös kertapalkkio, jonka tavoitteena on edistää työpaikkojen
syntymistä ja avoimille työmarkkinoille siirtymistä. Kertapalkkion
edellytyksenä on, että työsuhde jatkuu rekrytointitukijakson jälkeen
vähintään vuoden määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana
täydellä työajalla. Rekrytointituen keskeisenä tavoitteena on edistää
työllistymistä ja katkaista pitkäaikaistyöttömyyden jaksoja niin, että
tuoreen työkokemuksen avulla paluu avoimille työmarkkinoille
helpottuu.
Tuki kohdentuu muihin kuin palkkakustannuksiin, eli työtila-, työväline-,
perehdytys- ja ohjauskustannuksiin. Tällaisen tuen tason on vastattava
työllistämisestä todellisuudessa aiheutuvia kustannuksia. Kustannusten
tarkka kirjaaminen ja seuraaminen tuottaisi sekä elinkeinonharjoittajalle
että kaupungille mittavan määrän hallinnollista työtä. Siten tuki on
asetettava tasolle, joka ei vaadi tarkan seurantajärjestelmän
kehittämistä. Soveltamisohjeissa tullaan kuitenkin määrittämään tuen
käytön seurantaa, joka voi tapahtua esimerkiksi pistetarkastuksin.
Rekrytointitukea maksetaan kaupungin työllisyydenhoidossa
määriteltyihin kohderyhmiin kuuluvia työllistettäessä. Nykyistä Helsinkilisän kohderyhmää lavennetaan niin, että tuen piiriin kuuluisivat kaikki
alle 30-vuotiaat helsinkiläiset, joiden työttömyys on pitkittynyt ja jotka
ovat vaarassa syrjäytyä. Tällä hetkellä Helsinki-lisä koskee vain
Respan uravalmennuksen asiakkaita. Soveltamisohjeessa tullaan
täsmentämää, miten pitkä työttömyysjakso nuorella on täytynyt olla,
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ennen kuin hänen palkkaamiseensa voidaan myöntää rekrytointitukea.
Rekrytointitukea maksetaan myös pitkäaikaistyöttömien ja heihin
rinnastettavien henkilöiden sekä vajaakuntoisten työllistämiseen.
Rekrytointitukea voidaan maksaa riippumatta siitä, maksaako TEtoimisto palkkatukea samasta työntekijästä. Rekrytointitukea
maksetaan myös oppisopimusopiskelijoista, mikä on muutos aiempaan
verrattuna.
Uusissa periaatteissa rekrytointituki on korkeintaan 500 euroa
kuukaudessa ja sitä maksettaisiin enintään 8 kuukauden ajan. Lisäksi
jos työsuhde jatkuu toistaiseksi voimassaolevana tai vähintään vuoden
määräaikaisena täydellä työajalla työnantaja saa enintään 2 000 euron
kertapalkkion. Tarkat euromääräiset summat vahvistaa vuosittain
elinkeinojohtaja Helsinki-lisää koskevassa soveltamisohjeessa.
Työllistämistuen erityispiirteet
Työllistämistukea myönnetään muille kuin elinkeinotoiminnan
harjoittajille, kun ne palkkaavat korkeinta palkkatukea saavia
pitkäaikaistyöttömiä. Kaikki työnantajat voivat saada työllistämistukea
palkatessaan korkeinta palkkatukea saavia vajaakuntoisia henkilöitä.
Valtiontukia koskevat säädökset eivät koske muille kuin
elinkeinotoimijoille maksettavaa tukea. Siten Helsinki-lisän
työllistämistuki voidaan kohdistaa samoihin palkkauskustannuksiin kuin
TE-toimiston myöntämä palkkatuki. Yhteenlasketun tuen kattona on
palkkakustannusten määrä. Korkeinta palkkatukea saavien
vajaakuntoisten kohdalla sovelletaan vastaavaa kattoa, eli
palkkakustannusten määrää, vaikka työnantaja olisi elinkeinotoiminnan
harjoittaja.
Ehdotuksen mukaan työllistämistuen enimmäismäärä on 800 euroa
kuukaudessa. Tuen kestoksi ehdotetaan kahdeksaa kuukautta. Tämän
pituisen jakson arvioidaan olevan riittävän parantamaan työllistetyn
henkilön mahdollisuuksia työllistyä joko palkkatuen varassa tai
mahdollisesti palkkatuen ja rekrytointituen avulla.
Nykyisin voimassa olevien Helsinki-lisän myöntämisperusteiden
mukainen tuki on 350 - 600 euroa kuukaudessa. Esitetyt uudet
rekrytointituen määrät asettuvat tähän haarukkaan, työllistämistuen
maksimimäärä on taas jonkin verran suurempi. Arviona on, että jos
rekrytointituen määrä kuukaudessa on 300 euroa, ja kertapalkkion
suuruus 1 500 euroa, niin Helsinki-lisää voidaan myöntää vastaavalle
määrälle henkilöitä ja vastaavalle ajalle kuin nykyisin.
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Työllisyydenhoidon Helsinki-lisän myöntämisen perusteet
Työllistämistoimikunnan esitys 4.6.2015
Helsinkilisän_myöntämisohjeet_Khs06052013
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