Iisalmi –tuki
hakemus 2021

Lomakkeen ja liitteiden palautus:
www.suomi.fi/viestit / tai
Iisalmen kaupungintalon i-pointti, Pohjolankatu 14
74100 Iisalmi
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Lisätietoja työllisyysasiantuntijalta:
☐Maarit Tikkanen puh 040 642 8996
☐Tiina Sotisalo puh 040 162 7039
☐Sari Tolonen puh 040 830 4342
tai sähköpostitse: tyollisyyspalvelut@iisalmi.fi

Iisalmi -tukea haetaan ajalle *1)
Alkamispvm – päättymispvm (pvä/kk/v)
1. Työnantajaa koskevat tiedot *2)
Työnantajan nimi

Y -tunnus

Työnantaja
☐Yritys
Osoite

☐Kunta / kuntayhtymä

☐Yhdistys / Järjestö / Säätiö

Työnantajan yhteyshenkilö ja puhelinnumero

☐Työnantajarinki

Sähköposti

☐Vakuutan, että irtisanomisia, lomautuksia tai työajan lyhennyksiä sekä YT -neuvotteluita jotka voivat johtaa
em. henkilöstövähennyksiin myös tuotannollisista ja taloudellisista syistä, ei ole käynnistämässä eikä ole
käynnistynyt viimeisen 12 kuukauden aikana tai em. ajankohtana käynnistetyt työajanvähennykset ovat
päättyneet työsopimuslain edellyttämällä tavalla.
Alla olevista on merkittävä oikea vaihtoehto
☐Työnantajalle ei ole myönnetty De minimis -tukea
☐Työnantajalle on myönnetty De minimis -tukea (toimitettava selvitys tuista liitteenä) *3)
2.Työntekijää ja työsuhdetta koskevat tiedot
Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelinnumero

Tehtävänimike

Kuvaile työtehtävät (kuvaile myös lyhyesti, miten työjakso edistää työllistetyn osaamista ja jatkotyöllistymistä)
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Millä perusteella Iisalmi -tukea haetaan? *4)
Henkilö on iisalmelainen työtön työnhakija, joka
☐saa työttömyysaikaisena etuutena työmarkkinatukea
☐on juuri ammattiin valmistunut (alle 6 kk valmistumisesta ja enint. 6 kk työkokemusta tutkinnon alalta) ja joka
työllistyy koulutustaan vastaavalle alalle
☐on iältään 17-29 –vuotias, ja jonka työllistymisestä on sovittu yhdessä TE –toimiston kanssa
☐on maahanmuuttaja, jolla on puutteellinen suomen kielen taito
☐palkataan oppisopimussuhteeseen *5) Täytä seuraava kohta
Oppisopimustoimiston kanssa on sovittu seuraavasta oppisopimuskoulutuksesta:
Suoritettava tutkinto
Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä
Työsuhteen suunniteltu alkamispäivä

Työsuhteen kesto
☐Toistaiseksi voimassa oleva ☐Määräaikainen
saakka
Työllistettävän viikkotyöaika (vähintään 20 h/vko) *6)
tuntia /vko
Työsuhteen palkkaus *7)
Sovellettava työehtosopimus (jos ei ole, sovelletaan
työsopimuslakia)
e /kk
bruttopalkka

3. Iisalmi -tuen maksatusjakso (tuki maksetaan koko tukikauden ajan joko 1 tai 2 kuukauden jaksoissa) *8)
Valittu maksatusjakso
☐ 1 kuukausi

☐ 2 kuukautta

4. Allekirjoitus (Tulosta lomake allekirjoittamisen jälkeen. Jos täytät lomakkeen suomi.fi:n kautta ja käytät vahvaa
tunnistautumista, allekirjoitusta ei tarvita.)

Sitoudumme maksamaan työllistettävälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa, tai jollei sovellettavaa
työehtosopimusta ole, maksettavan palkan suuruus on vähintään 1 252 e/kk (v. 2021) kokoaikatyössä.
Vakuutamme, ettemme ole laiminlyöneet nykyisten työntekijöidemme palkanmaksuvelvollisuutta.
Vakuutamme hakemuksessa ja liitteissä annetut tiedot oikeiksi.
Paikka ja päiväys
Allekirjoitus (henkilön, jolla on nimenkirjoitusoikeus)

Nimenselvennys
Asema yrityksessä / yhteisössä
5. Tiedoksianto
Kun tuen hakija ilmoittaa hakemuksessa sähköpostiosoitteen, se on yhtä kuin suostumus sähköiseen tiedoksiantoon. Saat
päätöksen tässä hakemuksessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen tai sen puuttuessa postiosoitteeseesi.
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Iisalmi -tukea voi hakea enintään 8 kuukaudelle, oppisopimuksessa kesto voi olla pidempi. Tuen määrä vaihtelee työajan mukaan:
jos työaika on vähintään 30 h/vko, tuki on 800 e/kk. Erityisen painavilla perusteilla työajalle 20-30 h/vko voidaan myöntää
400 e/kk.
Oppisopimukseen tuen voi hakea joko osatutkinnon tai koko tutkinnon suorittamiseksi. Tuen määrään vaikuttaa työaika: jos työaika on
vähintään 30h/vko, tuen määrä on 800 e/kk ensimmäiset 8 kk, loppuajalle tuki on 400 e/kk. Jos työaika on vähintään 20h/vko, tuen
määrä on 400 €/kk ensimmäiset 8 kk, loppuajalle tuki on 200e/kk.
Iisalmi -tukea ei voida myöntää, jos työnantajalle on myönnetty muita työllisyyspoliittisia toiminta-avustuksia tai Iisalmen kaupungin
avustuksia työllistämisen kuluihin (mkl kesätyötuki). Työ- ja elinkeinotoimiston palkkatukea tai oppisopimustoimiston myöntämää
koulutuskorvausta ei kuitenkaan lasketa näihin avustuksiin. Työnantaja voi työllistää Iisalmi -tuella useammankin henkilön, mutta tuki
haetaan ja päätös tehdään yksi henkilö kerrallaan.

2)

Toimita hakemuksen liitteeksi seuraavat asiakirjat:
•
•
•
•

kaikkien työnantajien pitää toimittaa hakemuksen liitteeksi kopio työsopimuksesta
yhdistyksen pitää toimittaa hakemuksen liitteeksi myös kopio yhdistysrekisteriotteesta, josta ilmenevat yhdistyksen viralliset
nimenkirjoittajat
yhdistys myös sitoutuu palautekeskusteluun joka järjestetään tukijakson loppuvaiheessa. Palautekeskusteluun osallistuvat
työnantaja, työllistetty ja työllisyyspalvelujen asiantuntija.
työnantajaringin pitää toimittaa yhteinen valtuutus jokaiselta toimijalta siitä, kuka vastaa lakisääteisistä
työnantajavelvollisuuksista ja kuka hakee tuen.

3)

De minimis –tuella tarkoitetaan Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta
vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013 tarkoitettua tukea. Elinkeinotoimintaa harjoittavalle
työnantajalle voidaan kohdistaa de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan vuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana.

4)

Iisalmi -tuella edistetään hakemuksessa mainittujen asiakasryhmien työllistymistä ensisijaisesti Iisalmen työssäkäyntialueelle.
Hakemus ja päätös koskevat vain yhtä työllistettävää kerrallaan.
•
•
•
•

kun haet tuen työmarkkinatukiasiakkuuden perusteella, työllisyyspalvelut tarkistavat ajantasaisen tilanteen ennen päätöksen
tekoa
kun haet tuen ammattiin valmistumisen perusteella, hakemuksen liitteeksi pitää toimittaa kopiot työsopimuksesta ja
tutkintotodistuksesta
kun haet tuen nuorisotakuun kohderyhmän perustella, työllisyyspalvelut tarkistavat ajantasaisen tilanteen ennen päätöksen tekoa
kun haet tuen tarkempaan perehdytykseen esim. heikon suomen kielen takia, työllisyyspalvelut voivat pyytää erillisen selvityksen
asiasta.

5)

Kun haet tuen oppisopimukseen, toimita hakemuksen liitteeksi kopiot työsopimuksesta ja oppisopimustoimiston kanssa laaditusta
koulutussuunnitelmasta.

6)

Iisalmi -tuki on mahdollista saada työhön, jossa työaika on vähintään 20 h/vko. Tuen määrä on kuitenkin riippuvainen työajasta: jos
työaika on 20h-30h/vko, tuen määrä on 400 e/kk. Jos työaika on vähintään 30h/vko, tuen määrä on 800 e/kk.

7)

Bruttopalkalla tarkoitetaan työllistettävälle maksettavaa palkkaa ennen työntekijän lakisääteisten maksujen (työntekijän
työttömyysvakuutus- ja eläkevakuutusmaksu) ja verojen pidätystä. Jos työllistettävälle maksetaan palkan lisiä (esim. ilta-, yö tai
vuorolisä), ota niiden arvioitu määrä huomioon bruttopalkassa.

8)

Hae Iisalmi -tuen maksatus joko 1 tai 2 kuukauden jaksoissa jälkikäteen. Maksatus haetaan erillisellä lomakkeella, joka lähetetään
päätöksen yhteydessä. Maksatuslomake liitteineen toimitetaan osoitteeseen: laskutus@iisalmi.fi .
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