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Palautusosoite:

Lisätietoja:

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

Tuuli Sokka-Hukkanen
työllisyyskoordinaattori/TYP-johtaja
puh 040 779 4379
etunimi.sukunimi@iisalmi.fi

Hakijan tiedot

Organisaation nimi

Y-tunnus

Osoite

Puhelin

IBAN pankkitilinnumero

Pankin BIC-koodi

Yhteyshenkilön nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Perustelut

Pajatyöllistämisen avustus voidaan myöntää Iisalmessa toimivalle työpajatoimijalle, joka tarjoaa monen
tasoisia, ohjatusti toteutettavia, työllistymistä edistäviä pajatehtäviä työpajaympäristässö. Tarkemmat
edellytykset ja hakuohje tämän lomakkeen kääntöpuolella.
Työpaja sijaitsee osoitteessa:

Hakijan iisalmelaisiin
Pajatyöllistämisen kuvaus *
asiakkaisiin kohdistuva
työllistymistä edistävä
Palkkatukityössä henkilöitä
toiminta edeltävänä ja
avustusvuonna
Palkkatukityökuukausia yhteensä

Toteuma 2020

Suunnitelma 2021

TE-palveluiden työkokeilussa henkilöitä
Työkokeilukuukausia yhteensä
Kuntouttavassa työtoiminnassa henkilöitä
Kuntouttavan työtoiminnan kuukausia yhteensä
Hakemuksen liitteet

Toimintakertomus, viimeisin valmistunut
Toimintasuunnitelma 2021

*pajatyöllistämistä kuvaaviin lukuihin ei sisällytetä Iisalmen kaupungin tai muun toimijan ostosopimuksiin
perustuvia henkilöitä ja kuukausia esim. työllistämisen tai kuntouttavan työtoiminnan osalta.

Päiväys ja
allekirjoitus

Iisalmessa,

(allekirjoitus)

2021

(nimenselvennys)
Työllisyyspalvelut
PL 10/Pohjolankatu 14
74101 Iisalmi
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Päätös lähetetään tässä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
Sähköpostiosoitteen puuttuessa lähetetään päätös ilmoitettuun postiosoitteeseen.

Vuonna 2021 Iisalmen kaupungin pajatyöllistämisen avustusta voidaan myöntää Iisalmessa
toimivalle työpajatoimijalle, joka tarjoaa monen tasoisia työllistymistä edistäviä pajatehtäviä
ohjatussa työpajaympäristössä. Avustusta ei kuitenkaan myönnetä pajatoimintaan, jota
avustetaan muun ko. toimijan ja Iisalmen kaupungin välisen yhteistyösopimuksen perusteella.
Avustus myönnetään
- erillisen hakemuksen perusteella
- ehdot täyttäville hakijoille
- hakijoiden esittämien toimintojen mukaisesti.
Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut myöntää pajatyöllistämisen avustusta
työpajaympäristössä
toteutettavan, työllisyyttä edistävän toiminnan mahdollistamiseksi ja tukemiseksi.
Työllisyyspalvelut voi myös pidättäytyä tuen myöntämisestä hakukelpoisten hakijoiden
puuttuessa. Pajatyöllistämisen avustuksen yhteissumma vuonna 2021 on 83 500 euroa.
Avustuksen myöntämisedellytyksenä on
- työllistymistä edistävän toiminnan ylläpito
- Iisalmessa sijaitsevassa työpajatilassa.
Työllistymistä edistävä toiminta kuvataan hakulomakkeessa osallistuvien henkilöiden ja
toimintakuukausien lukumäärinä.
Avustuksen perusteeksi ei katsota erillisen työllistämispalvelujen ostamisesta ja tuottamisesta
laaditun sopimuksen perusteella tai muulla ostopalveluperusteella tuotettua, täysin
kustannettua toimintaa.
Mikäli hakemuksen tiedot eivät riitä päätöksen tekemiseksi, työllisyyspalvelut pyytää erillistä
lisäselvitystä hakijalta. Mikäli ehdot eivät täyty, tehdään hakemuksesta kielteinen päätös.
Mikäli hakemuksessa tai lisäselvityksessä ilmoitetut tiedot osoittautuvat tukikauden aikana
virheellisiksi, voidaan avustussumma tai osia siitä periä takaisin avustuksen saajalta.
Pajatyöllistämisen avustuksen hakuaika päättyy 5.2.2021 kello 15:00. Hakemus on palautettava
täydennetyin tiedoin ja liitteineen hakuajan puitteissa. Päätös pajatyöllistämisen avustuksen
jakautumisesta tehdään hakuajan umpeuduttua.
Myönnetty avustus suoritetaan hakijalle päätöksessä ilmoitettavalla tavalla. Hakijan on
varauduttava avustuskauden aikana esittämään työllisyyspalveluille pajatoiminnan
toteutumista kuvaavia henkilö- ja osallistumiskuukausimääriä avustukseen kohdentuvilta osin.
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