SIMON KUNTA

Kuntalisähakemus palkkatuella työllistävälle yhdistykselle

Kuntalisän maksamisen ehdot:
Kuntalisän tarkoituksena on pidentää työllistettävien palkkatukijaksojen kestoa ja parantaa
yhdistysten mahdollisuuksia työllistää työttömiä työnhakijoita. Tuki osoitetaan työntekijän
palkkauskuluihin, jolloin työllistettävän henkilön päivittäistä työaikaa tai/ja työllistämisjakson
kokonaiskestoa voidaan pidentää. Kuntalisää maksetaan enintään 16 kuukaudelta 325 €/kk.
Kuntalisä voidaan maksaa työllistämisajalta osittain etukäteen, jolloin työnantaja voi palkata
työntekijän heikentämättä omaa maksuvalmiuttaan.
Kuntalisää maksetaan seuraavien ehtojen täyttyessä:
-

-

yhdistys on rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys, jolla on toimintaa alueella.
yhdistys työllistää seutukunnalla asuvan vaikeasti työllistyvän henkilön ts. työttömän
työnhakijan, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyytensä perusteella vähintään 500
päivältä tai 500 päivää työttömyyspäivärahaa ja joka on tuella palkattaessa
työmarkkinatukeen oikeutettu.
yhdistys ja työntekijä tekevät työsopimuksen, jossa noudatetaan alan työehtosopimusta.
yhdistys hakee palkkatuen työvoimatoimiston kautta. Avustuksen saamisen ehtona on
palkkatuen saanti.
yhdistys sitoutuu työllistämään työntekijän vähintään puoleksi vuodeksi. Toisen vuoden tuen
saamisen ehtona on, että henkilön työsuhdetta jatketaan vähintään kaksi kuukautta.
työntekijän työajan tulee olla vähintään 20 tuntia/vko.
kuntalisähakemus on jätettävä kuukauden kuluessa palkkatuetun työsuhteen alkamisesta.
yhdistys sitoutuu toteuttamaan työvoimatoimiston, kunnan sosiaalitoimen ja asiakkaan
laatimaa aktivointisuunnitelmaa.
yhdistys toimittaa kunnalle vuosittain toimintaraportin toiminnastaan.
kunta voi nimetä edustajansa kuntalisää saavan yhdistyksen hallitukseen läsnäolo- ja
puheoikeudella
kunnan tilintarkastajalla on oikeus tarvittaessa tarkastaa toiminnan talouden oikeellisuus
kuntalisän osalta
kuntalisää tulee hakea Simon kunnalta osoitteesta: Simon kunta/keskushallinto, Ratatie 6
95200 Simo. Lomakkeita saa kunnan keskuksesta.

Toimintamalli
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Yhdistys hakee palkkatukea työvoimatoimistolta noin kuukautta ennen suunniteltua
palkkatukijakson alkua.
Työvoimatoimisto tutkii palkkatuen myöntämisen edellytykset ja mikäli ne täyttyvät
työvoimatoimisto osoittaa työntekijän/ työntekijät yhdistyksen haastateltavaksi
Työsopimus yhdistyksen ja työntekijän välillä voidaan solmia ja työ voi alkaa vasta
työvoimatoimiston tekemän palkkatukipäätöksen jälkeen, jonka jälkeen työsopimus voidaan
allekirjoittaa. Yhdistyksen tulee toimittaa työsopimus työvoimatoimistoon ensimmäisen
tilityksen yhteydessä
Yhdistys toimittaa kuntalisähakemuksen kunnalle saatuaan työvoimatoimistolta
palkkatukipäätöksen. Hakemukseen tulee sisältyä myös mahdollinen ensimmäisen kuukauden
palkkalaina-anomus. Hakemuksen liitteeksi yhdistys laittaa kopion palkkatukipäätöksestä.
Kunta maksaa kuntalisän ensimmäisen kolmen viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.
Ensimmäisen kuukauden palkkalaina maksetaan takaisin kunnalle 45 vrk:n kuluessa
työsuhteen päätyttyä.

