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Kuusamon kaupunki/Naturpolis, työllisyyspalvelut
Taloudellista tukea pitkäaikaistyöttömän palkkaukseen
Kuusamon kaupunki tukee osaltaan kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksia. Yhdistyksillä
on mahdollista hakea työntekijän palkkaamiseen TE-toimiston palkkatuen lisäksi Kuusamon
kaupungin kuntaosuusavustusta ja yhdistyksen alkurahoitusta.
Uusi työ kuntaosuudella (kuntaosuusavustus)
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 kopio työsopimuksesta.
Yhdistyksen alkurahoitus
Kuusamon kaupunki maksaa alkurahoitusta 100 €/kk niille voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille
ja säätiöille, jotka palkkaavat pitkään työttömänä olleen kuusamolaisen työhön.
Alkurahoitus voidaan maksaa kerralla työsuhteen alussa työsopimuksen keston mukaisesti, enintään
12 kk (1 200 €). Mikäli työsuhde päättyy kesken työsopimuksen, yhdistys sitoutuu palauttamaan
liikaa maksetun alkurahoituksen Kuusamon kaupungille.
Avustuksen hakeminen
Alkurahoituspäätös tehdään, kun yhdistys on toimittanut sopimuksen yhdistyksen alkurahoituksesta
sekä kopion työsopimuksesta ja palkkatukipäätöksestä Naturpolikseen.
Lisätietoja ja hakulomakkeet osoitteessa:
https://www.naturpolis.fi/fi/tyollisyyspalvelut/#tyollistamisavustukset
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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 1 kk ja enintään 12 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 1 252 €/kk).
 Työaika on vähintään 18 t/vk. Tästä voidaan poiketa, jos työsuhteen katsotaan edistävän
työntekijän jatkotyöllistymismahdollisuuksia.
 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/tyollisyyspalvelut/#tyollistamisavustukset
Tukiajalla työntekijän ja työnantajan käytettävissä on myös
Nuoret urapolulle –hankkeen palvelut. Hankkeen kautta voi tiedustella sopivaa työntekijää.
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TE-toimisto
TE-toimistolta on mahdollista hakea harkinnanvaraista 100 % palkkatukea silloin kun yhdistys, joka
ei harjoita elinkeinotoimintaa, palkkaa vähintään 2 vuotta työttömänä olleen henkilön. Tukijakson
enimmäiskesto on 12 kuukautta. Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää
käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa.
TE-toimisto selvittää yhdistyksen yleishyödyllisyyden, jota varten yhdistys toimittaa TE-toimistolle
yhdistyksen säännöt, josta käy ilmi allekirjoitusoikeus, verotuspäätös ja rekisteröinti-ilmoitus.
Palkkauksen ehtoja
 Työnantajan on sitouduttava maksamaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan
työehtosopimuksen mukainen palkka tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole,
tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.
 Työntekijä on ollut vähintään 2 vuotta työttömänä.
Palkkatuki on 100 % aina 65 % työaikaan saakka. Palkkatuen enimmäismäärä 1 800 €/kk. TEtoimisto määrittelee ja ilmoittaa palkkatukipäätöksessä tukiajan ja -prosentin.
Palkkatuen hakeminen
Palkkatukea haetaan hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista yrityksen ja työnantajan Oma
asiointi -verkkopalvelussa. Hakemuksen tekeminen verkossa edellyttää, että kirjaudutaan palveluun
Suomi.fi tunnistuksella. Siellä voi myös seurata hakemuksen käsittelyvaiheita. Hakemuksen
käsittelyaika on 2 viikkoa. Työntekijä ei saa aloittaa työtä, ennen kuin päätös palkkatuesta on tullut.
Hakemuslomakkeen voi toimittaa myös siihen TE-toimistoon, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee
tai jossa palkattava henkilö asuu.
Lisätietoja ja yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -verkkopalvelu osoitteesta: www.te-palvelut.fi
TE-Toimisto
Postiosoite:
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Kirjaamo
Sepänkatu 20, 90100 Oulu
Sähköposti:
Viestejä tai paperisia palkkatukihakemuksia lähetettäessä suositellaan käytettäväksi turvapostia:
https://turvaviesti.te-toimisto.fi/
Palkkatukihakemuksen vastaanottajaksi kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi
Yhdistykset voivat ilmoittaa TE-toimistolle avoinna olevista palkkatukityöpaikoista osoitteeseen:
palkkatuki.pohjois-pohjanmaa(at)te-toimisto.fi
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