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Iisalmi -tuki

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

Lisätietoja:
Maarit Tikkanen puh. 040 642 8996
maarit.tikkanen@iisalmi.fi

Työnantaja:

Y-tunnus tai henkilötunnus

Osoite:

Sähköposti:

Tilinumero:

BIC:

Tilityksen yhteyshenkilö:

Puh:

Maksatusperusteet:
Työntekijän nimi:

Päätösnro (pykälä)

Haettava ajanjakso: *
alkupvm:

päättymispvm:

Haettava
Iisalmi-tuki
euroa:

/201
/201
/201
/201
Haettava Iisalmi -tuki jaksoilta yhteensä, euroa:
*Liitteenä edellytetään: palkkalaskelma(t) haettavilta ajanjaksoilta
Lisätietoja:

Päiväys ja allekirjoitus:

paikka

aika

allekirjoitus ja nimenselvennys

Riistakatu 5A, 4.krs 74100 Iisalmi
tyollisyyspalvelut@iisalmi.fi
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Iisalmi -tuki

Ohjeistus Iisalmi-tuen maksatuksen hakemiseen

Voit hakea Iisalmi-tuen maksatusta, kun olet saanut myönteisen päätöksen tukijaksosta.
Iisalmi-tuen maksatusta haetaan jälkikäteen Iisalmen kaupungilta. Myönnetty tuki maksetaan
työnantajan tilille, kun hyväksytty tilityslomake liitteineen on palautettu ja käsitelty
maksatusjärjestelmässä. Iisalmi-tuki haetaan 1-2 kuukauden erissä. Kuukausi voi olla joko
kalenterikuukausi tai muu kuukauden mittainen jakso. Vajailta kuukausilta Iisalmi-tuki suhteutetaan
kuukauden kokonaistyöaikaan. Maksatusta tulee hakea 2 kuukauden kuluessa sen
kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana maksatusjakso päättyy. Iisalmi-tuen maksatukset
käsitellään saapumisjärjestyksessä.
Esimerkki Iisalmi-tuen hakemisesta osakuukaudelta:

Esim. 1
Iisalmi-tukea on myönnetty 500e/kk työsuhteeseen ajalle 1.4.-19.8.2019. Sovittu työaika sijoittuu
arkipäiville; ma-pe. Työnantaja hakee täysien kuukausien tuet ajalla 1.4.-31.7.2019. Elokuulta hän
hakee tukea siten, että 23 työpäivästä täyttyy sopimusajalla 14 päivää. Haettava tuki on siis
500
23

∗ 14 = 304,35 e.

Esim. 2
Iisalmi-tukea on myönnetty 500 e/kk työsuhteeseen ajalle 11.4.-30.10.2019. Sovittu työaika on
5pv/vk sijoittuen kaikille viikonpäiville. Työnantaja voi hakea joko:
- täysien kuukausien tuet ajalta 11.4-.10.10.2018 ja osatuen ajalta 11.-30.10.2019 tai
- osatuen ajalta 11.4.-30.4.2018 ja täysien kuukausien tuet ajalta 1.5.-30.10.2019.

Iisalmi -tuen maksatus on haettava maksatuslomakkeella. Samalla lomakkeella voi hakea usean
henkilön työllistämiseen kohdennetun Iisalmi -tuen maksatusta. Täytetyn, allekirjoitetun ja
skannatun lomakkeen liitteineen voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen: laskutus@iisalmi.fi tai
paperisena osoitteeseen: Iisalmen kaupunki, Iisalmi-tuki, PL 109, 74101 Iisalmi.
Jokaisessa maksatuslomakkeessa pitää olla liitteenä tositteet palkanmaksusta. Mikäli palkattu
henkilö ei aloita työtä, keskeyttää työn tai hänet irtisanotaan, on siitä ilmoitettava välittömästi
Työllisyyspalveluihin.
Iisalmi -tukea ei voida maksaa, jos käy ilmi, että Iisalmi-tuen myöntämisen ehdot eivät täyty.
Myönnetty tuki voidaan myös periä takaisin, jos selviää, että lomakkeessa annetut tiedot ovat
virheellisiä.

Riistakatu 5A, 4.krs 74100 Iisalmi
tyollisyyspalvelut@iisalmi.fi

