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Työttömän henkilön työllistävälle työnantajalle on tarjolla useita vaihtoehtoja työllistämisen tueksi.
Työnantajan on sitouduttava maksamaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukainen palkka tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta
ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä. Tukien maksamisen edellytyksenä on, ettei työnantajalla ole maksamattomia veroja tai muita
lakisääteisiä maksuja, eikä se ole laiminlyönyt palkanmaksuvelvollisuuttaan.

Tuen myöntäjä

Hakumenettely

TE-toimiston palkkatuki

-

Pohjois-Pohjanmaan TEtoimisto

-

www.te-palvelut.fi
Yrityspalvelut
puh 0295 056 502

-

yrityspalvelut.pohjoispohjanmaa@te.toimisto.fi

-

palkkatuki.pohjoispohjanmaa@te-toimisto.fi

Kuntalisä
Taivalkosken kunta,
työllistämisyksikkö
Urheilutie 4 B
ulla.majava@taivalkoski.fi
puh 040 860 9042

Palkkatuetun työntekijän
siirtäminen toisen
työnantajan tehtäviin
(aiemmin edelleensijoitus)

sähköinen haku Oma asiointi-palvelussa Katsotunnisteilla tai
lomake.fi –palvelusta (esim. googleta
palkkatukihakemus) tai yhteispalvelupisteestä
saatavalla lomakkeella
maksatusjakso (1, 2 tai 3) kuukautta valitaan
tukea haettaessa
maksatus haetaan KEHA-keskuksesta sähköisesti
www.te-palvelut.fi => oma asiointi tai
lomakkeella TEM322

1) yhteydenotto työllistämisyksikköön
kuntalisäoikeuden tarkistamiseksi
2) mahdollisen TE-toimiston palkkatuen hakeminen
3) sitoumus työllistämisestä Työllistämisyksiköstä
tai osoitteesta
http://www.taivalkoski.fi/palvelut/tyollistamisen
-kuntalisa-0 löytyvällä lomakkeella
4) tilityksen hakeminen (kuukausittain)

Suunnitteluvaiheessa yhteydenotot: Ulla Majava
Taivalkosken Kuohu palkkaa työntekijän, hakee
palkkatuen, hoitaa työnantajavelvoitteet ja laskuttaa
yritystä kuukausittain toteutuneista työpäivistä.

Taivalkosken Kuohu
Ennen sopimuksen solmimista tehdään TE-toimistolle
ilmoitus työntekijän siirtämisestä.

Kirjallisesti:
Taivalkosken kunta, kunnanjohtaja, PL 25, 93401
KHall 5.12.2016: Elinkeinojen Taivalkoski
ja kylien kehittämistuki
2017-2020. Päätös sisältää
muitakin tukia.
Uustyöpaikkatuki

Taivalkosken kunta

Keskeiset ehdot

Kesto ja määrä

On haettava ennen
työsuhteen solmimista.

Määräytyy työntekijän työttömyyden keston
perusteella:
- alle vuosi: 30%
palkkauskustannuksista, max 6 kk
- vähintään vuosi: 40 %, max 12 kk
- vähintään kaksi vuotta: 50%, max 12
kk
- oppisopimuskoulutuksen,
osatyökykyisten ja ikääntyneitten
ehdot voivat olla ”paremmat”

Palkkatuetun tuen
tarkoituksena on edistää
työnhakijan työllistymistä
avoimille työmarkkinoille.

Työllistettävä
taivalkoskelainen
alle 29-vuotias työtön
nuori tai yli vuoden
työttömänä ollut 29
vuotta täyttänyt henkilö.

Maksetaan työntekijän työssäoloehdon
täyttymiseen saakka (max 8 kk).
alle 29-vuotiaasta 800 €/kk
- 29 vuotta täyttäneestä 500 €/kk.
Osa-aikatyöstä tuki maksetaan työajan
suhteessa.

Voidaan maksaa TEtoimiston palkkatuen
lisäksi, mutta tuet eivät
saa ylittää palkkauskuluja.

Tarkoitettu
taivalkoskelaisten
työllistämiseen, työpaikka
voi olla muualla.
Muistuttaa työvoiman
vuokraamista.

Kesto ja hinta määräytyvät työllistettävän
henkilön palkkatukioikeuden mukaan. Talvella
2018 hinta/päivä korkeimmalla tuella 50€,
pienimmällä tuella 100€.

Käyttäjäyritys vastaa
perehdyttämisestä,
työnjohdosta ja
työturvallisuudesta.

Maksetaan yrityksille,
joiden kotipaikka on
Taivalkoski palkattaessa
työntekijä toistaiseksi
voimassa olevaan
työsuhteeseen ilman
työvoimapoliittisia
toimenpiteitä tai muuta
tukea (esim
oppisopimuskoulutus).

Kertatuki.
Maksetaan 12 kuukauden kuluttua työsuhteen
alkamisesta, 1000 euroa/työpaikka.

Hyvä muistaa myös Oppisopimuskoulutus ja Työkokeilu.

Lisätietoja tuella työllistämisestä ja muista työllistämisen palveluista:
Taivalkosken kunta, työllistämisyksikkö

Taivalkosken Kuohu, Taival Työhön –hanke

Työvalmentaja Ulla Majava puh 040 860 9042 ulla.majava@taivalkoski.fi
Palveluohjaaja Minna Voutilainen puh 040 841 2509 minna.voutilainen@taivalkoski.fi
Etsivä nuorisotyöntekijä Kirsi Partanen puh 040 487 0107 kirsi.partanen@taivalkoski.fi
Palveluohjaaja Anu Lohilahti puh 040 191 2606 lohilahtianu@gmail.com

