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ISoi

ROHKEUS
LÄHEISYYS
SUJUVUUS

Kuntalisähakemus, -ohje ja -päätös palkkatuella
työllistäville yrityksille/yhdistyksille
YRITYKSEN/YHDISTYKSEN TIEDOT
Yrityksen/yhdistyksen nimi ja yhteyshenkilö

Osoite

Y-tunnus /
yhdistysrekisterinro

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Tukea haetaan

□ korotetun tuen lisäksi

□ alle 25-vuotiaan työllistämiseen □

perustuen lisäksi

Tilinumero, jolle tuki maksetaan (IBAN sekä BIC –tunnus)
TYÖLLISTETTÄVÄN TIEDOT
Nimi ja syntymäaika
Osoite

Kotipaikkakunta

Työtehtävä

Palkka sivukuluineen

Työn alkamis- ja päättymispäivä

Työaika (t/vko)

ALLEKIRJOITUS
Paikka ja aika
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LIITTEET
Kuntalisän hakemista varten

□
□
□

kopio palkkatukipäätöksestä
kopio työsopimuksesta
oppisopimustoimiston lausunto (mikäli kyseessä on oppisopimus)

KUNTALISÄN MAKSAMISEN EHDOT
Kuntalisän tarkoituksena on pidentää työllistettävien palkkatukijaksojen kestoa ja
parantaa yritysten/yhdistysten mahdollisuuksia työllistää työttömiä työnhakijoita.
Tuki osoitetaan työntekijän palkkauskuluihin ja se on harkinnanvarainen. Kuntalisää
maksetaan korotetun tuen saajan osalta 200€/kk. Kuntalisä perustukea saavan ja
nuorten alle 25-vuotiaiden työllistämiseen (perustukeen oikeutettu) on 250€/kk.
-

yritys/yhdistys työllistää pukkilalaisen
yritys/yhdistys ja työntekijä tekevät työehtosopimuksen mukaisen työsopimuksen
kuntalisän edellytyksenä on palkkatuen saanti
yritys/yhdistys sitoutuu työllistämään työntekijän vähintään 3 kuukaudeksi
hakemus on jätettävä kuukauden kuluessa palkkatuetun työsuhteen alkamisesta
kuntalisän kesto on harkinnanvarainen (3 – 12kk) ja sitä maksetaan vain täysiltä
työssäolokuukausilta. Mikäli työsuhde puretaan aikaisemmin kuin työsopimuksessa on
mainittu tai henkilöllä on palkaton työnteon keskeytys, tukea maksetaan vain niiltä
päiviltä, kun henkilölle on maksettu palkkaa.
- palkkakustannuksista aiheutuneiden kulujen on oltava yhteensä vähintään palkkatuen ja
kuntalisän yhteenlaskettu määrä. Kuntalisä maksetaan jälkikäteen tilitystä vastaan.
- yhdistyksen/yrityksen on sitouduttava täyttämään palkkatuetun työn seurantalomaketta
mikäli palveluohjaaja katsoo sen tarpeelliseksi.
- Pukkilan kunnalla on oikeus periä avustus takaisin, mikäli yllä olevat ehdot eivät toteudu.

TOIMINTAOHJEET
Yritys/yhdistys hakee palkkatukea TE-toimistolta ennen työsopimuksen
tekemistä. Saatuaan myönteisen palkkatukipäätöksen, voi yritys/yhdistys ja
työntekijä tehdä työsopimuksen. Tämän jälkeen on mahdollisuus hakea
kunnalta palkkatuetun työn kuntalisää kuukauden kuluessa työsuhteen
alkamisesta. Muista liittää hakemukseen liitteet. Saatuaan myönteisen
päätöksen kuntalisän maksamisesta tulee sen jälkeen toimittaa tositteet
palkanmaksusta joka kuukausi palveluohjaajalle sekä täyttää palkkatuetun
työn seurantalomaketta pyydettäessä.
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Kuntalisähakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:
palveluohjaaja
Iiro Soikkeli
Hyvinvointikeskus Onni
Onnintie 3
07560 Pukkila
Lisätietoja puh. 040 668 3095 tai iiro.soikkeli@pukkila.fi
PÄÄTÖS KUNTALISÄN MYÖNTÄMISESTÄ
Kuntalisää myönnetään
Kyllä

□

Ei

200 / 250 euroa/kk

□

Ajalle ___ / ___ 20___ - ___ / ___ 20___
Yhteensä ____ kuukautta
Lisätietoja:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Kuntalisän päätöksestä ei voi valittaa.
Päiväys ___ / ___ 20___
_________________________________ Katri Roivainen, elinvoimapäällikkö
Allekirjoitus ja nimen selvennys
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