Iisalmi -tuki, hakemus 2019

Palautusosoite:
kirjaamo@iisalmi.fi tai
Iisalmen kaupungin kirjaamo
PL 10 / Pohjolankatu 14
74101 IISALMI

Työnantajan
tiedot
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Lisätietoja:
Työllisyyspalvelut
Maarit Tikkanen, puh. 040 642 8996 /
maarit.tikkanen@iisalmi.fi

Organisaation nimi

Y-tunnus

Osoite

Puhelinnumero yhteishenkilölle

Yhteyshenkilön nimi

Sähköposti

Vakuutan, että irtisanomisia, lomautuksia tai työajan lyhennyksiä sekä YT-neuvotteluita jotka
voivat johtaa em. henkilöstövähennyksiin myös tuotannollisista ja taloudellisista syistä ei ole
käynnistymässä eikä käynnistynyt viimeisen 12 kuukauden aikana tai; em. ajankohtana
käynnistetyt työajanvähennykset ovat päättyneet työsopimuslain edellyttämällä tavalla.
Työnantajalle ei ole myönnetty De minimis-tukea
Työnantajalle on myönnetty De minimis-tukea

Työntekijän
yhteystiedot

Työsuhdetiedot

Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelin

Tehtävänimike

Työsuhteen kesto

Viikkotyöaika (väh. 30 h/vk)

Maksettava palkka

t/vko
Noudatettava työehtosopimus

Hakemuksen
liitteet

Palkan sivukulut %

€/kk
Iisalmi -tukea haetaan ajalle

kopio työsopimuksesta
selvitys de minimis -tuista kahden viimeisen verovuoden ajalta

Päiväys ja
allekirjoitus

Vakuutan antamani tiedot paikkansa pitäviksi
Iisalmi ____.____.2019

(allekirjoitus)

Tiedoksianto

(nimenselvennys)

Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon
(päätös lähetetään tässä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen)

suostun

en, haluan päätöksen kirjeellä

Riistakatu 5A, 4.krs, 74100 Iisalmi
tyollisyyspalvelut@iisalmi.fi
www.iisalmi.fi/tyollisyyspalvelut
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IISALMI -TUKI VUODELLE 2019
Myönteinen Iisalmi-tuen päätös on 1.1.2019 alkaen 800 €/kk täyttä työkuukautta kohti. Iisalmi -tukea myönnetään
enintään 8 kuukautta yhtä ehdot täyttävää työnhakijaa kohti. Oppisopimuskoulutuksiin tukea voidaan myöntää
enintään 3 vuodeksi siten, että 8 kk:n täyttymisen jälkeen Iisalmi -tukea maksetaan 400 e/kk tavoitellun tutkintoajan
loppuun.
Iisalmi -tuen myöntämisen edellytykset työnantajalle
Iisalmi -tukea myönnetään yrityssektorin työnantajalle, jolla on voimassa oleva Y-tunnus. Iisalmi -tukea
myönnettäessä kiinnitetään huomiota tukea hakevan työnantajan mahdollisuuteen toimia laadukkaana
työnantajana. Työnantajalta edellytetään esimerkiksi:
 toiminnan vakiintuneisuutta;
 työntekijän perehdytyksen ja työtilojen asianmukaista järjestämistä;
 työnjohdollista esimiestä palkattavalle työntekijälle;
 ei saa olla olennaisia laiminlyöntejä verojen ja lakisääteisten maksujen suhteen.
Pyydettäessä organisaation on todistettava laatutekijät vapaamuotoisella todistuksella.
Iisalmi -tukea ei myönnetä, mikäli työnantajalle on myönnetty muita työllisyyspoliittisia toiminta-avustuksia tai
Iisalmen kaupungin avustuksia työllistämisen kuluihin. Työ- ja elinkeinotoimiston palkkatukea tai
oppisopimustoimiston myöntämää koulutuskorvausta ei kuitenkaan lasketa näihin avustuksiin.
Samalla työnantajalla voi olla useita Iisalmi -tuen saajia yhtäaikaisesti palkattuna.
Iisalmi -tuen myöntämisen edellytykset työsuhteelle
Iisalmi -tuella tavoitellaan työssäoloehtoa täydentävää työllistymistä. Palkattavalle henkilölle edellytetään
maksettavan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa
työehtosopimusta ole, palkan tulee olla vähintään 1 211 e/kk (v. 2019) kokoaikatyössä. Työajan tulee olla
vähintään 30 tuntia viikossa.
Päätöstä Iisalmi -tuesta tulee hakea viimeistään 2 kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta.
Iisalmi -tuella palkattavaa henkilöä koskevat edellytykset
Tukea myönnetään iisalmelaisesta työttömästä työnhakijasta, jonka kotikunta on Iisalmi ja joka on saanut yli 200
päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella. Työmarkkinatuen maksettujen päivien määrän pystyy
selvittämään esim. työntekijän omista tiedoista Kelan sivuilta (työntekijä itse tarkistaa asian) tai
työllisyyspalveluista. Jos henkilö on ollut jo Iisalmi -tuella tuetussa työssä, vähennetään jo myönnetty tukiaika
uudesta päätöksestä. Työllisyyspalvelut tarkistaa aina ennen Iisalmi -tuen myöntämistä henkilön kelpoisuuden ja
käytettävissä olevan tukiajan.
Iisalmi -tuen maksatus
Iisalmi-tuen myönteinen päätös edellyttää työnantajaedellytysten, palkattavaa henkilöä koskevien edellytysten ja
työsopimusta koskevien edellytysten täyttymisen lisäksi myös määrärahan käytettävissä olemista.
Iisalmi -tuen maksatusta haetaan erillisellä maksatuslomakkeella liitteineen 1-2 kuukauden erissä jälkikäteen,
kuitenkin 2 kuukauden kuluessa maksatusta koskevan jakson päättymisestä. Myöhässä saapuneiden
maksatuslomakkeiden maksatusta ei suoriteta.
Työnantajan on heti ilmoitettava työllisyyspalveluihin, jos työllistettävä ei aloita työtä, keskeyttää työn tai
irtisanotaan.
Myönnetty tuki voidaan periä takaisin, mikäli myöhemmin käy ilmi, että lomakkeessa annetut tiedot ovat virheellisiä.
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