Hakutilaisuus, Työllisyyspoliittinen
avustus 2021
Kaakkois-Suomi
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Hakutilaisuus 13.10.2020 klo 13 alkaen (Teams)
• Kaakkois-Suomen TE-toimiston johdon terveiset,
palvelujohtaja Tiia Piikki
• Katsaus Kaakkois-Suomen työmarkkinoiden
tilanteeseen, koordinaattori Katja Vesterinen
• Työllisyyspoliittisten avustusten haku vuodelle 2021,
palveluesimies Kai Greijula
• Keskustelua…
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Työllisyyspoliittiset avustukset Kaakkois-Suomessa
•
•
•
•

TYPO-avustusten siirto ELYiltä TE-toimistoille kesällä 2015
Vuosi 2016 mentiin Kaakkois-Suomessa ¨vanhoilla pohjilla¨
Typo-avustuksiin käytettiin vuonna 2016 2,7 miljoonaa euroa
Vuodeksi 2017 pieneni 51-määrärahat(STM-momentit mukaan) ja 100prosenttisiin palkkatukiin tuli htv-kiintiöt-> Hankkeita oli kaikkiaan 18
vuonna 2017 ja rahaa avustuksiin käytettiin 1,8 miljoonaa
• Vuosina 2018-2019 pohja vakiintui maakuntauudistusta odotellessa
• Vuodeksi 2020 päätettiin, että toiminta pidetään samassa laajuudessa,
vaikkakin panostukset ovat suhteessa valtakunnan kovimmat:
Kaakkois-Suomi 2,0 milj.€ typo-avustuksiin ja 350 htv:ta 100
prosenttisiin palkkatukiin. Vrt. Uusimaa 1,4 milj. € ja 515 htv:ta / Häme
1,5 milj.€ ja 185 htv:ta
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Hallituksen päätökset työllisyyden vahvistamiseksi
• Palkkatuen käyttöä työllisyyden hoidossa lisätään merkittävästi ->
uudistus 1.9.2021 alkaen: palkkatukiluokat ovat jatkossa 50%,
70%(osatyökykyiset) ja 100%(ei kiintiöitä)?
• Osatyökykyisille osuvampia palveluita ja mahdollisuus työllistyä
välityömarkkinoille -> rakennetaan välityömarkkinoille työllistämisen
Suomen malli
• Nuorten työllisyyttä tuetaan monin tavoin -> työllisyyspoliittisissa
avustuksissakin pyritään huomioimaan nuoret
• Yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostaminen -> työmarkkinajärjestöjen
käsittelyssä, mitkä ovat muutokset?
• TEM:n päivitetty ohjeistus vuodenvaihteessa typo-avustuksiin liittyen?
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Typo avustusten hakeminen
•

Kaakkois-Suomen TE-toimistossa on haettavana työllisyyspoliittista avustusta vuodelle 2021
työllisyyttä edistävään toimintaan. Työllisyyspoliittisesta avustuksesta on säädetty julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun asetuksen (1073/2012) 14 luvussa.

•

Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Avustuksella
rahoitettavan toiminnan tulee parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia,
ammatillista osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään. Erityisesti avustusta tulee käyttää
heikossa työmarkkina-asemassa olevin työttömien työllistymisen edistämiseen mm.
työmahdollisuuksien luomiseen välityömarkkinoille ja välityömarkkinoilla tuotettujen palvelujen
vaikuttavuuden kehittämiseen. Rahoitettavassa toiminnassa tulee aina olla työttömiä työnhakijoita
tai TE-palveluissa olevia henkilöitä.

•

Avustus ei ole yleisavustusta yhteisön toimintaan.

•

Avustuksen saajana voi olla yhdistys, säätiö, kunta tai kuntayhtymä. Tämän lisäksi avustusta
voidaan myöntää a) yhteisölle sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja sen toiminnan
vakiinnuttamiseen ja b) yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen
perustamismahdollisuuksia.
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Avustuksen määrä
•

Avustuksen tukitasosta ja määrästä päätettäessä otetaan huomioon mm. avustettavan toiminnan
sisältö, toiminnan kohderyhmään kuuluvien henkilöiden määrä sekä henkilökohtaisen ohjauksen
ja tuen tarve. Yhdistykselle ja säätiölle avustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 100 % TEtoimiston hyväksymistä kokonaiskustannuksista. TE-toimisto harkitsee tukitason ja avustuksen
määrän tapauskohtaisesti toiminnan kohderyhmän ja sisällön pohjalta käytettävissä olevien
määrärahojen puitteissa.

•

Sosiaaliselle yritykselle ja muulle yhteisölle (kuntaa ja kuntayhtymää lukuun ottamatta), jonka
tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia, voidaan myöntää
enintään 75 % TE-toimiston hyväksymistä kokonaiskustannuksista.

•

Kunnalle ja kuntayhtymälle avustusta voidaan myöntää enintään 50 % TE-toimiston hyväksymistä
kokonaiskustannuksista.

•

Avustus ei saa yhdessä samoihin kustannuksiin maksetun muun valtiontuen kanssa ylittää
avustettavan toiminnan hyväksyttyjä kokonaiskustannuksia.

•

HUOM! Hankkeen vastuuhenkilön typo-avustuksella tuettava kk-palkka voi olla enintään
3000€/kk, muilla enintään 2700€/kk.
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Tukikelpoiset kustannukset
•

Tukikelpoisia kustannuksia ovat tuettavasta toiminnasta välittömästi aiheutuvat kohtuulliset kustannukset:

•

Avustuksella katettavasta toiminnasta vastaavien henkilöiden palkkauskustannukset (sis. työnantajan
lakisääteiset sivukulut), lomarahat, lomakorvaukset, työterveysmaksut (siltä osin kuin Kela ei korvaa työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella) ja lyhytkestoinen
henkilöstökoulutus

•

Henkilöstön lounasseteleistä ja puhelinedusta sekä työntekijöiden työvälineistä ja suojavaatetuksesta aiheutuvia
kustannuksia ei voida kattaa

•

Erikseen määritellyt matkakulut (valtion matkustussäännön mukaisesti, halvimman matkustustavan mukaan)

•

Puhelin-, posti- ja kopiointikulut sekä sähköisen viestinnän kulut

•

Kehittämistuloksista ja uusista toimintamalleista tiedottaminen (ei yleinen tiedottaminen hankkeen toiminnasta)

•

Kirjanpito ja tilintarkastus

•

Ohjausryhmän kokouspalkkiot ja matkakulut

•

Avustuksen saajan tuella palkatuille ja työkokeilussa oleville ostopalveluna hankkimat työllistymistä tukevat
palvelut (esim. työhönvalmennuksen tyyppinen valmennus, koulutusvalmennus, palvelutarvetta ja osaamista
kartoittavat arvioinnit, lyhytkestoinen työtehtäviin liittyvä koulutus)
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Avustuksen myöntämisen rajoitukset
Avustusta ei myönnetä:
•

elinkeinotoimintaan liittyviin kustannuksiin

•

julkisina työvoima- ja yrityspalveluina tuotettaviin palveluihin

•

sellaisten palvelujen tuottamiseen tai hankkimiseen, jotka kunta tai kuntayhtymä on lain mukaan
velvollinen järjestämään (mm. kuntouttava työtoiminta)

•

investointeihin ja irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin

•

vuokrakustannuksiin.

Työllisyyspoliittinen avustus on valtionavustuslain (688/2001) tarkoittamaa erityisavustusta,
jolla ei voida tukea organisaation perustehtävää.
Jos avustuksen hakijan palveluksessa olevan henkilön toimenkuvaan sisältyy palkkatuetussa työssä
ja työkokeilussa olevien palvelujen järjestämisen lisäksi esimerkiksi avustuksen hakijan oman
toiminnan organisointia, kehittämistä tai markkinointia (esim. kierrätyskeskuksen/ kierrätystavaratalon
johtaja tai esimies), työllisyyspoliittisella avustuksella voidaan kattaa vain niitä kustannuksia, jotka
liittyvät välittömästi avustettavaan toimintaan.
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100 –prosenttinen palkkatuki
Ministeriön ohjeistus (2016):
• Palkkatukityön tulee parantaa hakijan osaamista.
• Palkkatukityön tulee edistää avoimille työmarkkinoille sijoittumista ->
tehtävien vastaavuus avoimien työmarkkinoiden tehtävien kanssa on
keskeisin tekijä, jotta palkkatuen myöntämiselle on perusteet.
• TE-toimiston tulee varmistaa, että palkkatuki- ja työkokeilupaikkoja on
tarjolla laajasti erilaisten asiakkaiden tarpeisiin.
• Palkkatuetussa työpaikassa tulee olla tarjolla kehittymisen tuki
asiakkaalle.
• Välityömarkkinatoimijan yritysyhteistyön huomioiminen.
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Hakeminen
Avustusta haetaan työ- ja elinkeinoministeriön lomakkeella Hakemus työllisyyspoliittisesta
avustuksesta (TEM308).
Hakemus liitteineen(3 kpl) löytyy TE-palvelujen Kaakkois-Suomen sivuilta.
TE-toimisto edellyttää ohjausryhmien perustamista hankkeille.
Hakemukset liitteineen toimitetaan 11.11.2020 klo 16.15 mennessä sähköpostilla: kirjaamo.kaakkoissuomi@te-toimisto.fi tai osoitteeseen Kaakkois-Suomen TE-toimisto, PL 1010, 45101 Kouvola.
Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö löytyy Finlexistä (www.finlex.fi > Ajantasainen lainsäädäntö)
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (1073/2012)
Valtionavustuslaki (688/2001)
Laki julkisista hankinnoista (348/2007)

10

9.10.2020

Greijula Kai

Avustukset vuodelle 2021
Jatkavat hankkeet
• Kuudella hankkeella kolmevuotiskausi ei ole vielä täynnä. Hankkeita
pyritään jatkamaan, avustussummaa voidaan tarkastella hankkeen
vaikuttavuuden perusteella. Jatkavat hankkeet sisällytetään kahteen
seuraavaan kategoriaan.
Pitkäaikaistyöttömien määrä
• Avustusta jaetaan n. 1,5 miljoonaa euroa alueittain pitkäaikaistyöttömien määrän perusteella. Jako menee siten, että n. 400 000
euroa kohdennetaan sekä Kotkan, Kouvolan ja Lappeenrannan alueille
sekä noin 150 000 euroa Haminan ja Imatran alueille. KaakkoisSuomen TE-toimiston alueella pitkäaikaistyöttömien määrä jakaantuu
määrällisesti Kymenlaakso 65% / Etelä-Karjala 35 %, joten avustukset
jakaantuu tässä kategoriassa suhteessa oikein.
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Avustukset vuodelle 2021
Nuoret ja osatyökyiset
• Avustusta jaetaan noin 0,5 miljoonaa euroa hankkeille, joissa
kohderyhmänä on nuoret tai osatyökykyiset. Nuoriin ja osatyökykyisiin
kohdistuvassa avustusten valinnassa pyritään paikkaamaan
mahdolliset katveet, jotka pitkäaikaistyöttömien määrään perustuvassa
jaossa tulee.
• Hankkeisiin osallistuvilta asiakkailta ei vaadita pitkää työttömyyttä ->
Huom! Ei mahdollisuutta 100-prosentin palkkatukeen
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Pitkäaikaistyöttömien määrät kunnittain
(työllisyyskatsaus elokuu 2020)
Hamina

308

Iitti

62

Kotka

1023

Kouvola

1228

Miehikkälä

26

Pyhtää

48

Virolahti

61

Imatra

394

Lappeenranta

758

Lemi

27

Luumäki

47

Parikkala

63

Rautjärvi

55

Ruokolahti

59

Savitaipale

39

Taipalsaari

47
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yhteensä

2756

yhteensä

1489
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Avustukset vuodelle 2021
Pelisäännöt:
• Työllisyyspoliittisten avustusten hakuun liittyvät kysymykset ohjataan
palveluesimies Kai Greijulalle, kai.greijula@te-toimisto.fi, puh. 0295
042 271
• Hankeidea on tultava toimijalta -> TE-toimiston edustaja ei voi
osallistua hankkeen suunnitteluun, jotta hän ei olisi esteellinen
hankkeiden valinnoissa.
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KIITOS ja onnea hakuun
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