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Järjestön nimi

Y-tunnus

Osoite

Puhelin

Yhteyshenkilön nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Työllistämisavustuksen
käyttösuunnitelma
2019

Palkattavan kohderyhmään kuuluvan henkilöstön suunnitellut tehtävät

Avustuksella palkattavia henkilöitä
henkilöä

Hakemuksen
liitteet

Toteutuvia työkuukausia (esim. 3 hlö * 8kk/hlö = 24 kk)
kuukautta

yhdistysrekisteriote, josta ilmenee yhdistyksen viralliset nimenkirjoittajat

*pakollinen*
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allekirjoitus
/allekirjoitukset

Iisalmessa,
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JÄRJESTÖJEN TYÖLLISTÄMISAVUSTUS VUODELLE 2019
Järjestöillä on mahdollisuus saada TE -toimistolta palkkatukea työttömän henkilön palkkaamiseen.
Iisalmen kaupunki maksaa vuonna 2019 määrärahojen puitteissa ensisijassa iisalmelaisille järjestöille
palkkatukityöllistämistä täydentävää työllistämisavustusta seuraavin ehdoin:


Järjestöjen työllistämisavustusta myönnetään niiden iisalmelaisten henkilöiden työllistämiseen,
jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet työmarkkinatukea vähintään 200 päivää.
o

palkattavan henkilön työaika tulee olla vähintään 30 h/vk ja maksettava palkka alan
työehtosopimusten mukainen. Ellei soveltuvaa työehtosopimusta ole, vähintään
tavanomainen ja kohtuullinen palkka; kokoaikatyössä vähintään 1 211 €/kk (v.2019).

o

enintään 8 kk:n ajan, työsuhteen tulee täyttää palkattavan henkilön työssäoloehto

o

ennakkoon ilmoitetun työllistämisavustuksen käyttösuunnitelman pohjalta

o

avustusta voi saada vain rekisteröity yhdistys tai säätiö, joka ei saa muuta Iisalmen
kaupungin työllistämisavustusta

o

työllistämisavustamisen suuruus on 900 €/kk/hlö



Hakemuksen perusteella tehdään työllistämisavustuksesta viranhaltijapäätös, jossa määritellään
kalenterivuodelle kohdistuva avustuksen kokonaismäärä, työllistettävien henkilöiden lukumäärä
ja suoritettavat enimmäislaskutuserät



Myönnetyn järjestöjen työllistämisavustuksen maksatusta voidaan hakea enintään kolmen
kuukauden (3kk) erissä etukäteen. Ensimmäinen maksuerä voidaan suorittaa ilman
toteumatietoja. Jatkossa maksatus haetaan erillisellä tilityslomakkeella, jossa liitteenä on oltava
palkkatositteet työsuhteen alusta alkaen.



Järjestöjen työllistämisavustuksen saaja toimittaa avustuksen käytön seurantaa varten kopiot
palkatun henkilön/palkattujen henkilöiden työsopimuksista sekä TE -toimiston
palkkatukipäätöksestä.



Avustuserien maksatuksen yhteydessä seurataan avustuksen saajan ilmoittamaa toteumaa.
Mikäli työllistämissuunnitelma toteutuu aiottua pienempänä, suhteutetaan seuraavat avustuserät
ilmoitettuun toteumaan.



Avustusta voi saada vain rekisteröity yhdistys tai säätiö iisalmelaisen työttömän palkkaukseen.
Avustuksen saajan tulee toimia laadukkaana työnantajana; toiminnan tulee olla vakiintunutta,
työntekijän perehdytyksen ja työtilojen tulee olla asianmukaisesti järjestetty.



Mikäli ilmoitettu työsuhde katkeaa kesken sopimuskauden, yhdistys on velvollinen ilmoittamaan
siitä kaupungille välittömästi.
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