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Palkkatukityöllistämisen kuntalisä yrityksille

Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville yrityksille
Työllisyyden hoitoon varattujen vuosittaisten määrärahojen puitteissa Oulun kaupunki tukee
palkkatukityöllistämistä maksamalla palkkatukityöllistämisen kuntalisää oululaisille yrityksille ja
muuta elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle. Kuntalisää maksetaan kaupungin harkintaan
perustuvana oululaisen henkilön työllistymisen edistämiseksi.
Kuntalisän määrä:
Oulun kaupunki tukee yritysten palkkatukityöllistämistä maksamalla harkintaan perustuen
kunta-lisää enintään 500 eur/kk.
Kuntalisän myöntämisen perusteet:
1. Työllistävä yritys on oululainen tai valtakunnallinen, jonka toimipaikka tai työllistettävän
työtila on Oulussa.
2. Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on vähintään 85% työaika ja että työllistettävälle
maksetaan vähintään kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista
palkkaa.
3. Kun yritys palkkaa työntekijän palkkatuella vähintään 6 kk kestävään työsuhteeseen,
työllistettävän oululaisen tulee olla:



henkilö, jonka vamma tai sairaus olennaisesti vaikeuttaa työllistymistä tai
henkilö, joka on ollut työtön vähintään 24 kk palkkatuen myöntämistä välittömästi
edeltäneiden 28 kk aikana.

4. Kun yritys palkkaa palkkatuella työntekijän vähintään 10 kk kestävään työsuhteeseen,
työllistettävän oululaisen tulee olla:





henkilö, joka ei ole ollut toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa palkkatuen
myöntämistä välittömästi edeltäneiden kuuden kuukauden aikana;
vailla ammatillista koulutusta;
yli 50-vuotias
oikeutettu kotoutumissuunnitelmaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain nojalla.

5. Yritys hakee palkkatukea TE -toimiston kautta. Kuntalisän edellytyksenä on TE toimiston myöntämä palkkatuki.
6. Kuntalisää voidaan maksaa enintään 10 kk ajan. Julkisten tukien (valtion palkkatuki ja
kaupungin kuntalisä) yhteenlaskettu osuus voi enintään olla 50 % palkkakustannuksista.
Jos palkattava on henkilö, jonka vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä tukien osuus voi
olla 75 % palkkauskustannuksista ja kuntalisää voidaan myöntää enintään vuoden ajan.
Tuella katettavilla palkkauskustannuksilla tarkoitetaan työntekijälle maksettavaa palkkaa
ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä ja sen lisäksi työnantajan
lakisääteistä sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja
työttömyysvakuutusmaksua sekä pakollista ryhmähenkivakuutusmaksua.
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Palkkakustannuksiin ei lueta:




tuella palkatulle maksettavaa lomakorvausta tai sitä vastaavaa korvausta;
palkkaa siltä ajalta, jolta työnantajalla on oikeus saada tuella palkatun
palkkauskustannuksiin sairausvakuutuslain päivärahaetuutta tai tapaturmavakuutuslain
mukaista päivärahaa tai korvausta;
sitä palkan osuutta, joka määräytyy tuella palkatun työn tuloksen perusteella.

7. Työsuhde alkaa 1.1.–31.12.2016 välisenä aikana.
8. Hakemus on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Muussa
tapauksessa tuki voidaan myöntää alkavaksi sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on
jätetty.
9. Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi Oulun
kaupungin työllisyyden edistämisen palveluihin.
Hakeminen:
1) Palkkatukea haetaan ensin TE-toimiston kautta. Palkkatukipäätöksen saatuaan yritys
toimittaa siitä kopion Oulun kaupungin työllisyyden edistämisen palveluihin yhdessä
kuntalisähakemuksen kanssa. Kun työnantaja hakee palkkatukea oppisopimuskoulutukseen,
hakemukseen on liitettävä koulutustarkastajan lausunto. Lausunnosta on käytävä ilmi
täyttääkö työnantaja oppisopimuskoulutukselle asetettavat edellytykset sekä opetusohjelman
asianmukaisuus ja toteuttamiskelpoisuus ao. työnantajan palveluksessa.
2) Yritys hakee kuntalisäavustusta hakemuslomakkeella



Avustushakemus/yritykset (pdf)
Avustushakemus/yritykset (word-tiedosto, netissä täytettävä ja tulostettava)

3) Työnantajan tulee toimittaa säännöllisesti palkatun työntekijän palkkalaskelmat Oulun
kaupungin työllisyyden edistämisen palveluihin.
Hakemus (alkuperäinen) liitteineen toimitetaan Oulun kaupungin työllisyyden
edistämisen palveluihin Tiina Helamalle (puh. 044-703 4043) os. PL 27, 90015 Oulun kaupunki
sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi
Hakemuksen liitteet:




kopio palkkatuella palkatun työntekijän työsopimuksesta
kopio TE -toimiston palkkatukipäätöksestä
kopio oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta
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