Hakuohjeet

Yhteystiedot

Helsinki-lisä tulee hakea sen kalenterivuoden aikana, jolloin tuella palkattavan työsuhde tai toimeksianto alkaa.

helsinkilisa@hel.f i

Helsinki-lisä haetaan työ- tai toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisen
jälkeen. Mahdollinen TE-toimiston
palkkatukipäätös liitetään Helsinki-lisä
-hakemukseen.
Tarkemmat hakuohjeet ja -lomake löytyvät osoitteesta hel.fi/helsinki-lisa.

Koulutukset
Helsinki-lisän kautta voi hyödyntää
työllisyydenhoidon maksuttomia
koulutuspalveluita. Lisätietoja koulutuksista:
tyollisyyskoulutukset@hel.f i

suunnittelija Mirkka Kesti-Helia
040 198 5891
suunnittelija Sonja Vuorela
040 183 3021

Rekrytointiasioissa sinua auttavat
yrityspalvelut:
yritysluotsi Heidi Lihr
040 621 2603, heidi.lihr@hel.f i
yrityskoordinaattori Maria Honkanen
040 610 1696, maria.honkanen@hel.f i
yrityskoordinaattori Arja Kukkonen
040 655 5403, arja.h.kukkonen@hel.fi
yrityskoordinaattori
Tuulia Rauhala-Kaltio, 040 146 9448
tuulia.rauhalakaltio@hel.f i

Helsinki-lisä

Rahallinen tuki työllistämiseen

Helsinki-lisä auttaa työllistämisessä
Helsinki-lisä on taloudellinen tuki, jota Helsingin kaupunki voi myöntää työnantajalle,
joka palkkaa helsinkiläisen työttömän. Helsinki-lisää voidaan myöntää joko palkkauskustannuksiin, muihin kustannuksiin tai toimeksiantoon.
Helsinki-lisää voidaan maksaa 12 kuukauden työttömyyden tai 200 päivää työttömyyden takia maksetun työmarkkinatuen perusteella. Kohderyhmään kuuluvat lisäksi
kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaat, joille on annettu Helsinki-lisä -seteli sekä
ne, joista TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen vamman tai sairauden perusteella.

Palkan Helsinki-lisä
Kuka voi hakea?
Kaikki yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajat. Tukea myönnettäessä
huomioidaan valtiontukien enimmäismäärärajat.
Mihin?
Palkkauskustannuksiin TE-toimiston
myöntämän palkkatuen rinnalle. Tuen
määrä on 1-800 euroa kuukaudessa.
Palkan Helsinki-lisää myönnetään
työsuhteen keston mukaan 1-12 kuukautta. Työajan on oltava vähintään
18 tuntia viikossa.

Työllistämisen
Helsinki-lisä

Osaamista
oppisopimuksella

Tukea
toimeksiantoon

Kuka voi hakea?
Yritykset ja taloudellista toimintaa
harjoittavat yhteisöt.

Oppisopimus on hyvä keino kasvattaa työnantajan osaamispääomaa.
Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella ammatin tai syventää ja hankkia
uutta ammatillista osaamista.

Kuka voi hakea?
Yritykset ja taloudellista toimintaa
harjoittavat yhteisöt.

Mihin?
Muihin työllistämisen kustannuksiin
kuten ohjaus-, perehdytys-, työvaate-,
työväline- ja työtilakustannuksiin.
Tuen määrä on 500 euroa kuukaudessa. Työllistämisen Helsinki-lisää
myönnetään työsuhteen keston
mukaan 1-12 kuukautta. Työajan on
oltava vähintään 18 tuntia viikossa.

Palkkatuettuun oppisopimukseen
voidaan Helsinki-lisää myöntää koko
oppisopimuksen ajaksi palkkauskustannuksiin tai yrityksille työllistämiskustannuksiin 1-12 kk ja sen jälkeen
palkkauskustannuksiin. Työajan on
oltava vähintään 25 tuntia viikossa.

Mihin?
Työn tai projektin suorittamiseen
kertaluontoisesti esim. osuuskunnan
tai kevytyrittäjyyden kautta. Tuen
määrä on enintään 50 % toimeksiannon kokonaismäärästä, kuitenkin
korkeintaan 1500 euroa. Toimeksiantosopimuksessa tulee huomioida
työttömyysturvaan liittyvät asiat.

