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PALKKATUKILINJAUKSET VUODELLE 2021

Kotkan kaupunki käyttää tukityöllistämisen määrärahoja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen
palkkatukityöhön määräajaksi.
Tukityöllistämisen määrärahoja käytetään seuraavien ryhmien työllistämiseen:
1. Velvoitetyöllistetyt, jotka TE-toimisto osoittaa kunnalle
2. Pitkäaikaistyöttömät (yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet, Kelan listalla olevat)
3. Nuoret alle 30-vuotiaat
4. Maahanmuuttajat
Työllistetyn tulee olla kotkalainen.
Palkkatuen kesto


palkkatukikauden pituus on pääsääntöisesti 6 - 8 kuukautta. TE-toimiston
palkkatukipäätöksen ajanjakso linjaa palvelusuhteen pituuden.

Palkkatukityö


työaika pääsääntöisesti 100 % alan kokonaistyöajasta, ellei työsopimuslain mukaisesta
työntarjoamisvelvoitteesta muuta johdu. Työaika voi olla lyhyempi, mikäli se työllistettävän
toimintakyvyn, jaksamisen tai muun syyn vuoksi on perusteltua.



työtehtävät avustavia tehtäviä



noudatettavat työsopimukset: KVTES ja TTES



velvoitetyöllistettyjen työaika on aina kokoaikainen



pääsääntönä on, että velvoitetyöllistetyt työllistetään Kotkan kaupunkiin. Jos työllistäminen
Kotkan kaupunkiin ei onnistu, edelleen sijoitus on mahdollinen Kotkan kaupungin sisäisen
konsernin yksiköihin ja Kymsoten yksiköihin.

Oppisopimukset
Oppisopimuksia koskevat samat palkkatuen saamisen ehdot kuin muutakin palkkatukea.
Oppisopimuskoulutukseen varataan edelleen työllistämiseen määräraha, jolla voidaan
turvata enintään 5 samanaikaista oppisopimusta. Oppisopimuksen aikana työaika on
kokoaikainen. Oppisopimusten määrä voi olla suurempi, mikäli vastuualueet voivat vastata
palkkakuluista.
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Määrärahojen käyttö
Tukityöllistämisen määrärahoja käytetään hakujärjestyksessä ja määrärahan puitteissa.
Palkkatukeen voidaan ohjata asiakkaita TE-toimistosta ja Kymsoten työelämäpalveluilta.
Näillä ei ole omia asiakaskiintiöitä.

Muut ohjeet
Henkilöstöasioiden yksikkö antaa tarkemman ohjeen vastuualueille työsopimuslain 13 luvun
6 §:n työntarjoamisvelvoitteen ja sen määräaikaisen poikkeamissäännöksen käytännön
vaikutuksista palkkatukipaikkojen tarjoamiseen eri yksiköissä ja tehtävissä.

Tarkempia ohjeita palkkatuen käytöstä, käytettävistä nimikkeistä sekä palkkauksesta ja
muista työsuhteen ehdoista annetaan vuodelle 2021 päivitettävässä tietopaketissa, joka
löytyy Helmeristä. Näitä ohjeita on noudatettava palkkatuen käytössä.

Nämä palkkatukilinjaukset astuvat voimaan 1.1.2021.

Määrärahaa palkkatukityöllistämiseen on varattu vuoden 2021 talousarvioon
943 213 euroa, josta TE-palveluiden palkkatukien osuus 375 000 euroa.
Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 351
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