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PORNAISTEN KUNNAN TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄ VUONNA 2019

Työllistämisen kuntalisä on työnantajalle (yhdistyksille, järjestöille, säätiöille tai yrityksille ja yksityisille elinkeinonharjoittajalle, joilla on toimipiste Pornaisissa) myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan osoittaa työttömänä työnhakijana olevan
henkilön palkkauskustannusiin. Edellytyksenä on, että työllistettävä henkilö täyttää
TE-toimiston palkkatuen saamisen ehdot. Tukea voi saada budjettiin varattujen määrärahojen puitteissa niin kauan kuin palkatulle henkilölle myönnetään palkkatukea ja
hänen työssäoloehtonsa täyttyy.
Tuki on harkinnanvaraista riippuen työllistettävän työmarkkinavalmiuksista sekä
avustuksen saajan taloudellisesta ja toiminnallisesta panostuksesta työllistettävän
palkkaukseen ja etenemiseen työllistymispolullaan (esim. työnantajan toteuttama työhönvalmennus tai jatkotyöllistäminen).
Palkattavan henkilön tulee olla pornaislainen työtön työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää ja on oikeutettu palkkatukeen. Kuntalisää voi hakea
ympäri vuoden erillisellä hakulomakkeella. Kuntalisän määrä määräytyy harkinnanvaraisesti, lähtökohtana työttömyyden kesto ja kuntaosuuden maksuosuus.
Tuen saaja sitoutuu palkkaamaan työntekijän vähintään 6 kuukaudeksi ja maksamaan
alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työajan tulee olla vähintään 80 % alan
säännöllisestä työajasta. Mikäli työsuhde puretaan aikaisemmin kuin työsopimuksen
on tarkoitus päättyä tai henkilöllä on palkaton työnteon keskeytys, tukea maksetaan
vain niiltä päiviltä kun henkilölle on maksettu palkkaa.
Kuntalisää ei makseta jos palkkatuki ja kuntalisä yhteensä ylittäisivät palkattavan
henkilön palkkauskustannukset ja lakisääteiset työnantajakulut.
Pornaisten kunnalla on oikeus periä avustus takaisin, mikäli yllä olevat ehdot eivät toteudu.
Pornaisten kunnan työllistämisen kuntalisän hakemisen ehdot:
-

-

tukea on haettava ennen työsuhteen alkamista, takautuvasti tukea ei makseta
työllistettävän henkilön tulee olla pornaislainen (kotikunta Pornainen)
työnantaja maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa
tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, joilta henkilölle on maksettu palkkaa
tuki maksetaan kuukausittain laskua vastaan
tuen myöntäminen (euroa/kk) ja ajallinen kesto) arvioidaan tapauskohtaisesti kunnassa ja tukea maksetaan harkinnanvaraisesti 250 – 500 €/kk, enintään tuella palkatun työssäoloehdon täyttymiseen (6 kk) asti
palkkauskustannusten on oltava vähintään TE-toimiston myöntämän palkkatuen ja
kuntalisän yhteenlaskettu määrä
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-

-

elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle työllistämisen kuntalisää myönnetään työhallinnon palkkatukilajista riippuen (esim. de minimis, ryhmäpoikkeusasetus)
työllistämisen kuntalisä ei saa vaikuttaa työvoimahallinnon maksaman palkkatuen
määrään

Mahdollisesta palkkatuen vähentämisestä kuntalisän saaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä kuntaan.
Kuntalisää voidaan myöntää enintään tarkoitukseen varatun määrärahan täyttymiseen
asti.
Pornaisten kunnalla on oikeus periä myönnetty avustus takaisin, mikäli yllä olevat ehdot eivät toteudu.
Toimintaohjeet:
1. Työnantaja hakee työttömän pornaislaisen työllistämiseen palkkatukea Uudenmaan TE-toimistosta
2. Samalla työnantaja selvittää mahdollisuuden saada työllistämisen kuntalisää palkkauksen tueksi, lomake kunnan nettisivuilla
3. Työsopimus tehdään vasta kun em. tukimuodot on selvitetty
4. Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteella: Pornaisten kunta, PL 21 07171 Pornainen tai kunta@pornainen.fi
5. Työnantaja laskuttaa kuntaa kuntalisän osuudesta, laskun liitteenä palkkalaskelma
ja tosite palkan maksusta. Ensimmäisen laskun liitteenä on lisäksi oltava kopio
työllistetyn työsopimuksesta ja palkkatukipäätöksestä.
Lisätietoja:
Seija Marttila, puh. 040 558 2562, seija.marttila@pornainen.fi

