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Oppisopimuskoulutuksen
lisätukihakemus

Iisalmen kaupunkilisä oppisopimuskoulutukseen

Tallenna lomake ennen täyttämistä.
Lisätietoja:
Työllisyysasiantuntija Miia Rothberg
Puh. 040 642 8996 tai
miia.rothberg(at)iisalmi.fi

Palautusosoite:

Iisalmen kaupungin kirjaamo
PL 10/Pohjolankatu 14
74101 IISALMI
tai sähköisesti www.suomi.fi/viestit
Järjestön nimi
Hakijan
yhteystiedot

LY-tunnus

Osoite

Puhelin

IBAN pankkitilinnumero

Pankin BIC-koodi

Yhteyshenkilön nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Tiedot
oppisopimuskoulutuksesta

Palkattavan henkilön nimi

Lisätukea haetaan ajalle

Suoritettava tutkinto

Koulutuksen kesto

Oppisopimushenkilön palkkaukseen saatavat muut tuet ja korvaukset/kk

Koulutuskorvaus
Viikkotyöaika

€/kk

Palkkatuki

Maksettava palkka

t/vko

€/kk

Palkan sivukulut %

€/kk

Lomarahan maksaminen

Maksetaan

Hakemuksen
liitteet

Ei makseta

yhdistysrekisteriote, josta ilmenee yhdistyksen viralliset nimenkirjoittajat
kopio työsopimuksesta
kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä
kopio koulutuskorvauspäätöksistä
selvitys työnantajan maksamista palkan sivukuluista

Päiväys ja
allekirjoitus

Iisalmessa,

(nimenselvennys)

(nimenselvennys)

Tiedoksianto

Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon

suostumme

ei, haluamme päätöksen kirjeellä

PL 10, 74101 Iisalmi
Puh. (017) 272 31
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Iisalmen kaupunkilisä oppisopimuskoulutukseen

IISALMEN KAUPUNKILISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN VUODELLE 2018
(oppisopimuskoulutuksen lisätuki)
Iisalmen kaupunki maksaa vuoden 2018 määrärahojen puitteissa järjestöille
oppisopimuskoulutukseen lisätukea seuraavin ehdoin:
·

Lisätuen suuruus on enintään 500 €/kk/henkilö, kun palkattavan henkilön työaika on
vähintään 30 h/vko alan säännöllisestä viikkotyöajasta ja maksettava palkka on ko. alan
työehtosopimuksen mukainen tai ellei soveltuvaa työehtosopimusta ole tavanomainen ja
kohtuullinen palkka vähintään 1189 €/kk (v. 2018).

·

Tuen myöntämisen ehtona on, että yhdistys toimittaa hakemuksen liitteenä kopiot
palkatun henkilön työsopimuksesta sekä oppisopimuskoulutukseen myönnetyistä
palkkatuki- ja koulutuskorvauspäätöksistä, selvityksen työnantajan maksamista
sivukuluista sekä yhdistysrekisteriotteen, josta ilmenee yhdistyksen nimenkirjoitustapa ja
nimenkirjoittajat. Hakemuksen allekirjoittavat nimenkirjoitusoikeutetut tai valtakirjalla
valtuutettu.

·

Hakemus tulee tehdä sen kalenterivuoden aikana, jota haettava lisätuki koskee.

·

Oppisopimuskoulutuksen lisätukea ei myönnetä, mikäli TE-toimisto on myöntänyt
palkkatuen elinkeinotoiminnan harjoittamiseen (yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen
mukainen tuki tai de minimis -tuki).

·

Oppisopimuskoulutuksen lisätukipäätös tehdään kalenterivuosittain määrärahojen
puitteissa.

·

Oppisopimuskoulutuksen lisätuen maksatusta haetaan erillisellä tilityslomakkeella
liitteineen 1-2 kuukauden erissä jälkikäteen, kuitenkin 2 kuukauden kuluessa maksatusta
koskevan jakson päättymisestä. Myöhässä saapuneiden tilityslomakkeiden maksatusta ei
suoriteta. Myönnetty tuki voidaan periä takaisin, mikäli myöhemmin käy ilmi, että
lomakkeessa annetut tiedot ovat virheellisiä.

·

Lisätukea voi saada vain rekisteröity yhdistys tai säätiö iisalmelaisen työttömän
palkkaukseen.

·

Oppisopimuskoulutuksen lisätukea voidaan myöntää yhdelle henkilölle yhteen
oppisopimuskoulutusjaksoon, kuitenkin enintään 3 vuodeksi.

·

Iisalmen kaupunki edellyttää, että oppisopimustoimiston maksama koulutuskorvaus
sekä TE -toimiston ja Iisalmen kaupungin maksamat tuet yhteensä eivät saa ylittää ko.
henkilön palkkauksesta aiheutuvia kuluja (palkka- ja sivukulut). Palkattomat poissaolot ja
yli 9 arkipäivää kestävät sairauslomat on ilmoitettava Iisalmen kaupungille.

·

Mikäli työsuhde katkeaa Iisalmen kaupungin myöntämän tuen aikana, yhdistys on
velvollinen ilmoittamaan siitä Iisalmen kaupungille välittömästi.
IISALMEN KAUPUNKI
PL 10, 74101 Iisalmi
Puh. (017) 272 31

WWW.IISALMI.FI

