
Palkkatukityöllistäminen  
 

”Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan 

palkkauskustannuksiin. Palkkatuetun tuen tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille 

työmarkkinoille silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen 

vaikuttava vamma tai sairaus. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen 

lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta. Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi 

myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa. 

Palvelujen tarkoituksenmukainen yhdistäminen tukee työttömän työnhakijan pääsyä työmarkkinoille ja auttaa 

työnantajaa löytämään itselleen sopivan työntekijän. Palkkatukea voi käyttää myös etsimään tuella palkatulle 

työntekijälle mahdollisuuksia avoimilta työmarkkinoilta. Työntekijä voidaan siirtää esimerkiksi yritykseen, 

jolloin yritys voi ilman työnantajariskiä arvioida henkilön soveltuvuutta tarjolla oleviin tehtäviin. Siirto perustuu 

aina siirrettävän henkilön tarpeisiin.” 

TE-toimisto päättää palkkatuentuen keston ja määrän tapaus kerrallaan. Tukijakson pituus riippuu 

palkattavasta henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen ja 

työnantajasta. Palkkatuki voi olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista. Palkkatuen 

enimmäismäärä säädetään valtion talousarviossa. Vuonna 2017 enimmäismäärä on 1400 e/kk, jonka lisäksi 

maksetaan enintään palkkatukipäätöksen mukainen prosenttiosuus lomarahasta. 

Jos palkkatuki myönnetään työttömän ammatillisessa osaamisessa olevien puutteiden takia, tuen määrä ja 

kesto määräytyvät palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella. Tuen määrä on sitä korkeampi ja 

kesto sitä pidempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työtön ennen palkkatuen myöntämistä. ” 

Työllistämisvelvoite sekä kunnalle myönnettävä lisätuki (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 

11 luku 1§ 2 momentti) 

Kaupunki on velvoitettu tarjoamaan työtä sellaiselle 57 vuotta täyttäneelle työttömälle työnhakijalle, jonka 

ansiopäivärahan/peruspäivärahan enimmäisaika päättyy ennen kuin hän täyttää 61 vuotta.  TE-toimisto 

ilmoittaa velvoitetyöllistettävistä kaupungin työllisyysyksikköön. Työllisyysyksikössä haastatellaan henkilö, 

haetaan tälle sijoituspaikka.  Kun kaupunki palkkaa työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvan henkilön, on tuki 50 

% palkkauskustannuksista enintään kuuden kuukauden ajaksi. Työssäoloehto täyttyy palkkatuesta 

huolimatta. 

Palkkatukityöllistäminen Haminan kaupungilla 

Haminan kaupungin palkkatukiin varaama määräraha oli 970 000€ vuodelle 2016. Tällä summalla pystyttiin 

vuonna 2016 työllistämään yhteensä 77 henkilöä, heistä 17 oli velvoitetyöllistettyjä. Vuodelle 2017 on varattu 

sama määräraha. Vuonna 2017 on velvoitetyöllistettyjä työllistetty syyskuun loppuun mennessä 24 ja lisäksi 

on 2, joille ei vielä ole paikkaa löytynyt. Muita kuin velvoitetyöllistettäviä on pystytty työllistämään 49. Näistä 

nuoria alle 25 -vuotiaita on ollut 18 ja 26 -30 -vuotiaita 7.   

Vuoden 2017 tammikuussa työmarkkinatuen maksulistalla oli yhteensä 23 alle 25-vuotiasta. Lisäksi 200 pv 

työmarkkinatukea saaneita oli 9 kpl. Nyt elokuussa alle 25 -vuotiaita työmarkkinatuen maksulistalla olevia oli 

13 ja 200 pv työmarkkinatukea saaneita 3 kpl. Muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä on panostettu vahvasti 



nuoriin ja heille tarjottaviin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin, sekä palvelupolkuihin. Tämä näkyy 

positiivisesti tilastoissa. Siitä huolimatta on hyvä tiedostaa tosiasioita. Valtakunnan tasolla 63 000 nuorta saa 

Kela-korvausta depressiolääkkeistä. Maksuhäiriöt ovat nuorten ikäluokissa lisääntyneet. Tarvitaan 

monialaista nuorisotyötä, eri tilanteisiin erilaiset palvelut. Ennaltaehkäisy on halvempaa kuin korjaaminen.  

Työllisyysohjelman mukaisesti palkkatukityöllistäminen kohdennetaan ensisijaisesti nuoriin ja 

työmarkkinatuen maksulistalla oleviin. Tämän seurauksena on kuitenkin melkoinen pitkäaikaistyöttömien 

joukko, jolla mahdollisuudet työllistyä kaupungin palkkatukipaikkoihin on heikko. Pääasiassa vain 

vanhustenhoidon ja kouluavustajien paikat ovat olleet haasteellisia täyttää näihin ensisijaisiin kohderyhmiin 

kuuluvilla työttömillä. 

Lisääntyvät velvoitetyöllistettyjen määrä sitoo kaupungin varaamia palkkatukimäärärahoja yhä enemmin. 

Vuoden 2017 osalta olemme ilmoittaneet työllistäville yksiköille määrärahojen tilanteesta jo kesällä. Paikkoja 

on tarjolla palkkatuella työllistettäville useissa eri yksiköissä. Avoimiin paikkoihin voidaan nyt esittää vain 

velvoitetyöllistettyjä. Ennalta ei voida tietää tuleeko työllistämisvelvoitteita ja kuinka he sopivat näihin tarjolla 

oleviin paikkoihin. Määrärahaa on myös sidottava velvoitetyöllistettävien työllistämiseen, tietämättä tuleeko 

niitä ja jos tulee niin missä määrin.  

Työllistettävien lukumäärää supistaa myös se että 1.1.2017 jälkeen alkaneet palkkatukityöt täyttävät 

työssäoloehtoa vain 75 %:sesti. Työllistämisjaksot yksittäisen henkilön kohdalla ovat mahdollisuuksien 

mukaan aiemman 6 kk:n sijaan n. 8kk. Näin on pystytty työssäoloehdot täyttämään ja sitä kautta 

vähentämään tulevaisuudessa työmarkkinatukimaksuja. Koska määrärahat eivät suhteessa ole lisääntyneet, 

jää nuorten sekä pitkäaikasityöttömien työllistämiseen yhä vähemmän mahdollisuuksia.  

Valtion työllistämismäärärahat ovat useina vuosina loppuneet jo viimeistään vuoden viimeisenä 

kolmanneksena. Tänä vuonna valtion rahaa kuntien ja yritysten työllistämiseen olisi, mutta sen sijaan 

kaupungin rahat eivät anna myöden työllistää. Kaupungilla olisi työttömiä ja heille soveltuvia töitä. Tulevana 

vuonna tilanne ei näytä muuttuvan. Vaikka työttömyys vähenee, ei pitkäaikaistyöttömyys vähene samassa 

suhteessa. Myös nuorten työttömyys on yhä korkealla positiivisesta suuntauksesta huolimatta. 

Kustannusten säästämiseksi tarvitaan rahallista panostusta. ”Tarvitaan 2 miljoonaa jotta voidaan säästää 4 

miljoonaa.” 

Esimerkkityöllistäminen  

Toimistoapulainen palkka: 2016€/kk + kulut 338€ = 2354 €, josta saadaan 40% valtiolta tukea= maksettavaa jää 
kaupungille 1412,40€/kk.  
Kouluavustaja = 1477€ + kulut 248€, josta saadaan 40% valtiolta tukea = maksettavaa jää kaupungille 1035€/kk 

 

Suomen työministeri Jari Lindströmin mukaan tulevissa uudistuksissa on tavoitteena saada työt ja työnhakijat 

kohtaamaan. Asiakkaille järjestetään heidän tarpeitaan vastaavat palvelut yhteistyössä kuntien, maakuntien ja 

valtion kesken. Kunnille jää suuri rooli vaikeasti työllistyvien palveluissa. Pitkäaikaistyöttömien palvelut tulevat 

jäämään yhtiöittämisen ulkopuolelle. Kaavailujen mukaan työmarkkinatuen maksuosuuksiin tulee muutoksia, 

mutta muutoksien jälkeenkin osa maksuista jää kuntien vastuulle. Lindströmin mukaan tullaan esittämään 

jotakin kannustimia palveluiden järjestämiseksi pitkäaikaistyöttömille.  

 


