LISÄPALKKATUKI PUUMALALAISELLE YRITYKSELLE TAI JÄRJESTÖLLE
TYÖLLISTÄMISEEN (TYÖLLISTÄMISSETELI)
LISÄSTARTTIRAHAN MYÖNTÄMINEN PUUMALALAISELLE YRITYSTOIMINNAN
ALOITTAMISEEN (YRITTÄJÄSETELI)

Lisäpalkkatuen ehdot
Puumalan kunta maksaa pitkäaikaistyöttömän palkkaavalle yritykselle tai järjestölle lisäpalkkatukea
seuraavien ehtojen mukaisesti:










Yrityksen tai järjestön toimipiste on Puumalassa. Mikäli toimipisteitä on usealla paikkakunnalla,
edellytetään myös työn tapahtuvan pääsääntöisesti Puumalassa.
Työntekijän kotikunta on Puumala.
Työnantaja on saanut henkilön palkkaamiseen palkkatukea TE-toimistolta.
Henkilölle maksettava kuukausittainen bruttopalkka täyttää seuraavat ehdot (2013):
o Jos työllistettävä henkilö saa TE-toimiston tai Kelan korkeinta tukea 61,67 euroa
päivässä, on kuukausipalkan oltava vähintään 1 300 euroa.
o Mikäli työllistettävä saa tukea 51,94 euroa päivässä, tulee kuukausipalkan olla
vähintään 1 200 euroa.
o Jos työllistettävä saa tukea 32,46 euroa päivässä, tulee kuukausipalkan olla vähintään
1 000 euroa.
o Mikäli palkka on näitä summia pienempi, ei avustusta makseta lainkaan.
Palkattavan työntekijän kanssa solmitaan työsopimus, joka on voimassa toistaiseksi tai
määräaikaisesti vähintään viiden kuukauden ajan, pois lukien yli 500 päivää työmarkkinatukea
saaneet henkilöt, joiden osalta työsopimuksen tulee olla voimassa toistaiseksi tai
määräaikaisesti vähintään kahden kuukauden ajan.
Työllistämisestä ei makseta muita tukia poislukien edellä mainittu palkkatuki.
Työntekijän palkkaamiseen saatu tuki on yhteensä TE-toimiston maksaman tuen kanssa
korkeintaan työntekijän palkkauskustannusten suuruinen. Mikäli tuet ylittävät
palkkauskustannukset, leikataan kunnan maksamaa tukea. Hakijan tulee esittää tukea
hakiessaan arvio palkkauskustannuksista.

Lisäpalkkatuen määrä ja kesto
Puumalan kunta maksaa työnantajalle lisäpalkkatukea seuraavasti:




Työllistettävä ollut työttömänä yli vuoden ennen työsuhteen alkamista: 150
euroa/kuukausi
Työllistettävä on ollut työttömänä yli kolme kuukautta ennen työsuhteen alkamista,
ja on alle 30-vuotias: 150 euroa/kuukausi tai
Työllistettävä on saanut työmarkkinatukea yli 500 päivää ennen työsuhteen
alkamista: 350 euroa/kuukausi

Palkkatukea maksetaan yksittäisen työntekijän osalta korkeintaan yhdeksän kuukauden ajan.
Lisäksi Puumalan kunta maksaa yritykselle, joka on työllistänyt yllä mainitun, yli 500 päivää
työmarkkinatukea saaneen henkilön yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan, kertaluontoisesti
työllistämispalkkiota 500 euroa. Palkkion saaminen edellyttää, että ko. henkilön kanssa on
olemassa toistaiseksi voimassaoleva työsopimus.
Mikäli työntekijä on osa-aikatyössä, lasketaan maksettavaa lisäpalkkatukea, työllistämispalkkiota ja
bruttopalkan minimisummaa suhteessa henkilön työaikaan suhteessa työehtosopimuksen
mukaiseen kokoaikaisen työaikaan.

Lisäpalkkatuen hakeminen ja maksatus
Työnantaja voi hakea lisäpalkkatukea saatuaan TE-toimistolta myönteisen päätöksen
palkkatuesta. Hakulomake löytyy kunnan internet-sivuilta tai sen voi pyytää kunnanvirastolta.
Hakemuslomakkeen mukaan tulee liittää TE-toimiston myönteinen päätös palkkatuesta ja
luotettava kirjallinen selvitys palkattavan henkilön työttömyysjakson pituudesta. Palkkatuki
maksetaan kuukausittain työnantajan toimitettua kuntaan todistuksen henkilölle maksetusta
palkasta. Viimeistään ensimmäisen palkkatodistuksen yhteydessä tulee kuntaan toimittaa myös
kopio työntekijän kanssa solmitusta työsopimuksesta.
Tuki on niin sanottua de minimis-tukea, eli hakijan on ilmoitettava hakemuksen yhteydessä
mahdollisesta muusta kuluvana tai kahtena edeltävänä vuotena saamastaan de minimis-tuesta.

Lisäpalkkatuen myöntäminen
Lisäpalkkatuen myöntää kunnanjohtaja edellä mainittujen ehtojen mukaisesti. Lisäpalkkatukea
myönnetään kunnan talousarviovarojen puitteissa. Myöntäjällä on mahdollisuus evätä tai myöntää
tuki harkintansa mukaan tästä ohjeesta poiketen, mikäli se perustellusta syystä on tarpeen.

Lisäpalkkatuen myöntäminen lisästarttirahana
Yritystoiminnan aloittavalle työttömälle voidaan myöntää kunnan puolesta lisästarttirahaa
soveltuvin osin edellä mainittujen ehtojen mukaisena. Lisästarttirahan saaminen täysimääräisenä
edellyttää, että henkilöllä ei ole yritystoiminnan ohella muuta työtä. Pääsääntöisesti lisästarttiraha
edellyttää te-toimiston tekemää positiivista starttirahapäätöstä.
Hakemuksen mukana tulee toimittaa selvitys aloitettavasta yritystoiminnasta.
Lisästarttirahaa saava työtön on myös oikeutettu aloittavan yrittäjän tukeen, jonka suuruus on 337
euroa (tilanne 19.3.2013).

Lisätietoja: kunnanjohtaja Matias Hilden, matias.hilden@puumala.fi tai 050-375 8541

