MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI / Työllisyyspalvelut
(1.1.2021)
Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville yrityksille
Työllisyyden hoitoon varattujen määrärahojen puitteissa Mänttä-Vilppulan kaupunki
tukee yritysten palkkatukityöllistämistä maksamalla kuntalisää. Kuntalisää maksetaan
kaupungin harkintaan perustuvana henkilöiden työllistymisen edistämiseksi.
Kuntalisän määrä
Mänttä-Vilppulan kaupunki tukee yritysten palkkatyöllistämistä maksamalla
harkintaan perustuen kuntalisää enintään 300 €/kk .
Kuntalisän myöntämisen perusteet
1. Mänttä-Vilppula -lisään oikeutetun henkilön tulee olla työmarkkinatukea saava
mänttävilppulalainen






alle 25-vuotias nuori, jonka työllistämiseen työ- ja
elinkeinotoimisto myöntää palkkatukea
osatyökykyinen tai pitkäaikaistyötön, jonka palkkaukseen
työnantaja saa palkkatukea 30%, 40% tai 50%
palkkakustannuksista
pitkäaikaistyötön, jolla ei ole palkkatukioikeutta, mutta jonka
työmarkkinatuesta Mänttä-Vilppula maksaa
kuntaosuutta

Etusijalle asetetaan ne työttömät henkilöt, joiden työllistymisen tukitoimista on
sovittu työttömän, työllisyyspalveluiden sekä työ- ja elinkeinotoimiston laatimassa
työllistymis- tai aktivointisuunnitelmassa.
2. Työntekijän työajan tulee olla vähintään 85% kokoaikatyöstä.
Osatyökykyisen henkilön työaika voi olla pienempi, jolloin myönnettävän
kuntalisän määrä suhteutetaan olemassa olevaan työaikaan.
3. Kuntalisä voidaan myöntää yksityiselle työnantajalle, yritykselle,
yhdistykselle, seurakunnalle tai säätiölle, joka sijaitsee työttömän
työssäkäyntialueella (80 km kotiosoitteesta).
4. Kuntalisää maksetaan työnhakijan työssäoloehdon täyttymiseen saakka
tai harkinnalla enintään 35 viikon ajan saman henkilön
palkkakustannuksiin.
5. Tuella palkatulle henkilölle edellytetään maksettavan kyseiseen työsuhteeseen
soveltuvaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa
työehtosopimusta ole, tavanomaista tai kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.
Työnantajan tulee olla hoitanut lakisääteiset työnantajavelvoitteensa eikä
työnantajan kohdalla saa olla seikkoja, jotka olisivat esteenä palkkatuen
myöntämiselle.
7. Yritykselle elinkeinotoimintaan myönnettyjen julkisten tukien (valtion
palkkatuki ja kaupungin kuntalisä) yhteenlaskettu osuus voi olla enintään
75% henkilön palkkauskustannuksista. Palkkauskustannuksia ovat
työllistetylle maksettava bruttopalkka, työntekijän vakuutusmaksut sekä

6.

työnantajan lakisääteinen sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-,
tapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä
ryhmähenkivakuutusmaksu (bruttopalkka ja sivukulut).
Palkkakustannuksiin ei lueta:

o
o

o

tuella palkatulle maksettavaa lomakorvausta tai sitä vastaavaa
korvausta
palkkaa siltä ajalta, jolta työnantajalla on oikeus saada tuella palkatun
palkkauskustannuksiin sairausvakuutuslain päivärahaetuutta tai
tapaturmavakuutuslain mukaista päivärahaa tai korvausta
sitä palkan osuutta, joka määräytyy tuella palkatun työn tuloksen
perusteella.

8. Jos työllistetyn henkilön työsuhteessa tapahtuu kuntalisän
myöntämisedellytyksiin vaikuttavia muutoksia (esim. työnteko keskeytyy,
työsuhde päättyy jne) on työnantajan ilmoitettava siitä välittömästi
työllisyyspalveluihin.
Kuntalisän hakeminen
1. Työnantaja hakee palkkatukea TE-toimiston/Työllisyyden kuntakokeilun kautta.
Kuntalisän edellytyksenä on myönnetty palkkatuki.
2. Kuntalisä voidaan myöntää kuluvan kalenterivuoden aikana käynnissä
olevien työsuhteiden palkkauskustannuksiin, ja enintään
hakemuskuukautta edeltävän kuukauden alusta.
3. Työnantaja hakee kuntalisää toimittamalla varsinaisen hakemuksen
kaupungin työllisyyspalveluihin. Hakemuksen liitteenä toimitetaan kopio
palkkatukipäätöksestä ja työsopimuksesta.
4. Kuntalisää maksetaan niiltä päiviltä, joilta työnantaja on velvollinen
maksamaan palkkaa, kuitenkin enintään viideltä päivältä viikossa. Lisää ei
makseta niiltä päiviltä, joilta työnantajalla on oikeus saada palkkatuella
palkatun palkkakustannuksiin sairausvakuutuslain mukaista päivärahaetuutta.
Kuntalisän maksatus
Tuensaaja toimittaa tositteen maksetusta palkasta, ennakonpidätyksestä ja
lakisääteisistä sosiaaliturvamaksuista. Kuntalisä maksetaan kuukauden välein
tuensaajan tilitystä ja laskua vastaan pankkitilille, ellei toisin sovita.
Hakemus (liitteineen) toimitetaan osoitteella:
Työllisyyspalvelut / Marjut Ruissalo
Seppälän puistotie 15 / PL 69
35800 Mänttä / 35801 Mänttä
Hakemuksen liitteet:
o kopio palkkatuella palkatun työntekijän työsopimuksesta
o kopio TE -toimiston palkkatukipäätöksestä

