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Kuntalisän
hakeminen

Yhdistyksen
tiedot

Kuntalisää haetaan
työllistetyn palkkakuluihin
oppisopimusopiskelijan palkkakuluihin
Nimi

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Y-tunnus

Sähköpostiosoite

Henkilökunnan määrä

IBAN-pankkitilinumero

Toimiala

Yhdistyksen
yhteyshenkilö

Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Tuella palkatun
tiedot

Nimi

Syntymäaika (pv/kk/v)

Kotipaikkakunta

Työsuhteen
ehdot

Tehtävänimike

Työllistämisaika

Työaika (t/vko)

Sovellettava työehtosopimus

Palkka (kk)

Lomaraha (kk)

Lakisääteiset työnantajakulut (kk)

Posti
PL 133
87101 Kajaani

Käyntiosoite
Pohjolankatu 13
87100 Kajaani

Puhelin
08 61 551

Sähköposti
kajaani@kajaani.fi
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Kuntalisän
maksamisen
ehdot

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Liitteet

Allekirjoitus

Työllistävä yhdistys, järjestö tai säätiö on kajaanilainen tai Kajaanissa toimintaansa harjoittava.
Yhteisö työllistää kajaanilaisen
a) työttömän työnhakijan, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää vähintään 35
kalenteriviikoksi. Kuntalisää maksetaan enintään 35 kalenteriviikon ajalta.
b) alle 30-vuotiaan työttömän nuoren vähintään kuudeksi (6) kuukaudeksi.
c) palkkatukeen oikeutetun työttömän työnhakijan oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin perustutkinto-opintoihin (myös tutkinnon
osiin). Kuntalisää voidaan maksaa enintään kolmen vuoden ajan. Tuen saamisen edellytyksenä on opintojen edistyminen
opintosuunnitelman mukaisesti.
Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on vähintään 65 %:n työaika ja että työllistettävälle maksetaan vähintään kyseiseen
työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja
kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.
Yhteisö hakee palkkatukea työttömän työllistämiseen TE-toimistolta. Kuntalisän edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä palkkatuki,
lukuun ottamatta oppisopimussuhdetta, johon välttämättä ei myönnetä palkkatukea koko ajalle. Kuntalisää myönnettäessä
yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä, koulutuskorvaus ja mahdolliset muut avustukset) eivät saa ylittää
kokonaispalkkakustannuksia. Mahdollinen ylitys vähentää kuntalisää. Rahallisen lomakorvauksen osuutta ei oteta huomioon
palkkakustannuksina.
Kuntalisää koskeva hakemus on tehtävä Kajaanin kaupungin työllisyyspalveluille kaupungin verkkosivuilla (www.kajaani.fi) olevalla
lomakkeella kuukauden kuluessa palkkatukityön aloittamisesta. Muussa tapauksessa tuki voidaan myöntää alkavaksi sen kuukauden
alusta, jolloin hakemus on jätetty. Hakemus liitteineen toimitetaan henkilöstösihteeri Paula Tokkoselle, Pohjolankatu 13, 87100
Kajaani.
Kuntalisän määrä on enintään 300,00 €/kk/työntekijä ja sitä maksetaan työsuhteen voimassaoloajalta, kuitenkin enintään 35
kalenteriviikolta, paitsi oppisopimustyösuhteessa enintään kolmen vuoden ajalta. Mikäli työllistetty on kaupungin työmarkkinatuen
maksuosuuden piirissä, kuntalisän suuruus on enintään kuntaosuuden määrän verran. Mikäli työsuhde puretaan ennen
työsopimuksessa sovittua päättymispäivää tai henkilöllä on palkaton työnteon keskeytys, tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, joilta
henkilölle on maksettu palkkaa.
Palkanmaksun keskeytymisestä tai muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi Kajaanin kaupungin työllisyyspalveluihin ja Kainuun TEtoimistoon. Liikaa maksettu tuki peritään takaisin.
Kuntalisä tulee käyttää työntekijän palkkakulujen ja lakisääteisten työnantajakulujen kattamiseen.
Kuntalisä maksetaan kuukausittain. Maksatusta varten yhdistyksen on lähetettävä kaupungin työllisyyspalveluihin tilityslomake, jonka
liitteenä on palkkatodistus. Kuntalisää koskeva lasku lähetetään verkkolaskuna Kajaanin kaupunki/konsernihallinto,
0037021495891200, PL 299, 02066 DOCUSCAN.

kopio työntekijän työsopimuksesta
kopio oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta
kopio Kainuun TE-toimiston/TYP:n palkkatukipäätöksistä
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Posti
PL 133
87101 Kajaani

Nimenselvennys

Käyntiosoite
Pohjolankatu 13
87100 Kajaani

Puhelin
08 61 551

Sähköposti
kajaani@kajaani.fi

