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Kuusamon kaupunki/Naturpolis, työllisyyspalvelut
Taloudellista tukea pitkäaikaistyöttömän palkkaukseen
Kuusamon kaupunki tukee osaltaan alueen työllisyyttä kannustamalla yrityksiä ja yksityisiä
työnantajia tarjoamaan kuusamolaisille uusia työpaikkoja. Yrityksillä ja yksityisillä työnantajilla on
mahdollista hakea työntekijän palkkaamiseen TE-toimiston palkkatuen lisäksi Kuusamon kaupungin
kuntaosuusavustusta.
Uusi työ kuntaosuudella (kuntaosuusavustus)
Kuusamon kaupunki maksaa kuntaosuusavustusta niille työnantajille, jotka palkkaavat pitkään
työttömänä olleen (vähintään 300 pv työmarkkinatukea saaneen) kuusamolaisen henkilön työhön.
Kuntaosuusavustus on tarkoitettu työntekijästä aiheutuvien muiden kuin palkkakustannusten
kattamiseen. Avustusta voidaan maksaa kunnes työntekijän työssäoloehto täyttyy (26 viikkoa tai
palkkatukityössä 35 viikkoa). Avustusta maksetaan palkattavan työttömyyden keston perusteella
75-100 €/viikko.
Kuntaosuuden saamisen edellytykset
Kuntaosuusavustuksen edellytyksenä on työehtosopimuksen mukainen palkka ja työaika vähintään
18 tuntia viikossa. Avustus maksetaan työssäoloehtoa täyttävään työsuhteeseen.
Kuntaosuusavustuksen hakeminen
Työnantaja voi hakea avustusta Naturpolikselta, kun sopiva työntekijä on löytynyt ja työsopimus on
tehty. Hakemukseen liitetään kopiot työsopimuksesta sekä mahdollisesta TE-toimiston myöntämän
palkkatuen päätöksestä.
Lisätietoja ja hakulomakkeet osoitteessa: http://www.kuusamo.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen
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Naturpolis/Nuoret urapolulle-hanke
Taloudellista tukea alle 30-vuotiaan palkkaukseen
Kuusamon kaupunki tukee nuorten työllisyyttä maksamalla työnantajalle tukea nuoren työntekijän
palkkaamiseen. Tuki on 50 % työsopimuksessa määritellystä palkasta kuitenkin enintään 1 000 €/kk.
Tukiaika on vähintään 3 kk ja enintään 6 kk.
Tuen saamisen kriteerit
✓ Työntekijä on kuusamolainen alle 30-vuotias
o työtön työnhakija (tai valmistumassa oleva opiskelija),
o joka ei ole oikeutettu muuhun palkkatukeen.
✓ Palkka on työehtosopimuksen mukainen
o (minimipalkka 1 236 €/kk).
✓ Työaika on vähintään 18 t/vk.
✓ Työnantaja on Kuusamossa toimiva
y-tunnuksellinen toimija.
Tuen hakeminen
Tukea hallinnoi Naturpolis. Tukea tulee hakea ennen työsuhteen aloittamista. Suositellaan
ottamaan yhteyttä Nuoret urapolulle –hankkeen projektipäällikköön ennen tuen hakemista.
Hakemukseen tulee liittää kopio tehdystä työsopimuksesta.
Tuki voidaan maksaa 4 viikon välein tai pidempinä tukijaksoina.
Ohjeet ja tulostettava hakulomake osoitteessa:
https://www.naturpolis.fi/fi/hankkeet/#nuoret-urapolulle-nuora-hanke
Tukiajalla työntekijän ja työnantajan käytettävissä on myös
Nuoret urapolulle –hankkeen palvelut. Hankkeen kautta voi tiedustella sopivaa työntekijää.
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TE-toimisto
Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan
palkkauskustannuksiin. Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää
käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa.
Palkkatuetun tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin,
kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava
vamma tai sairaus. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen
lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.
Palkkatukea voidaan myöntää:
✓ Toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsuhteeseen sekä
oppisopimuskoulutukseen.
✓ Myös osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos tuen myöntäjä pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se
edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä. Tämä voi olla perusteltua esimerkiksi
osatyökykyisten työllistymisen kannalta. Palkkatukea ei myönnetä vuorotteluvapaasijaisen
palkkaamiseen.
Palkkatuen kesto ja määrä
TE-toimisto päättää tuen keston ja määrän tapaus kerrallaan. Tukijakson pituus riippuu palkattavan
henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen ja
työnantajasta. Palkkatuki voi olla 30 % - 50 % palkkauskustannuksista.
Palkkatuen hakeminen
Palkkatukea haetaan hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista Yrityksen ja työnantajan Oma
asiointi -palvelussa. Siellä voi myös seurata hakemuksen käsittelyvaiheita.
Palkkatukihakemuksen tekeminen verkossa edellyttää, että kirjaudutaan palveluun Suomi.fi
tunnistuksella.
Hakemuslomakkeen voi toimittaa myös siihen TE-toimistoon, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee
tai jossa palkattava henkilö asuu. Palkkatuen hakemisen käsittelyprosessiin on varattava aikaa 2
viikkoa. Työntekijä ei saa aloittaa työtä, ennen kuin päätös palkkatuesta on tullut.
Lisätietoja osoitteesta: www.te-palvelut.fi
TE-Toimisto
Postiosoite:
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Kirjaamo
Torikatu 34-40, 90100 Oulu
Sähköposti:
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)te-toimisto.fi
Yritykset ja yksityiset työnantajat voivat ilmoittaa TE-toimistolle avoinna olevista
palkkatukityöpaikoista osoitteeseen: yrityspalvelut.pohjois-pohjanmaa(at)te-toimisto.fi
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