PALKKATUKITYÖLLISTÄMINEN

Hyvä kalajokinen työnantaja!

TARTU MAHDOLLISUUTEEN PALKATA

TULEVAISUUDEN TYÖNTEKIJÖITÄ
TUETUN TYÖLLISTÄMISEN AVULLA
Voit saada työntekijän palkkakustannuksiin tukea
jopa yli 700 € / kk

Kenet voit palkata?
Työttömän työnhakijan, joka on alle 25-vuotias, 25-30-vuotias
vastavalmistunut tai yli 12 kk työttömänä ollut. Harkinnan varaisesti TEtoimisto voi myöntää palkkatukea myös muille heikossa työmarkkinaasemassa oleville.
Millaiseen työsuhteeseen?
Palkkatuettu työ voi olla
• määräaikainen
• toistaiseksi voimassa oleva
• oppisopimuskoulutus
• kokoaikainen
• osa-aikainen
Työssä täytyy noudattaa alan työehtosopimusta ja työnantajan pitää maksaa
työehtosopimuksen mukainen palkka.
Palkkatuen suuruus?

Palkkatuettu työ on yksi hallituksen toimista, joilla pyritään parantamaan
työllisyyttä ja ehkäisemään työttömyyden pitkittymistä.

Palkkatuki muodostuu kahdesta osasta, perustuesta ja lisäosasta. Vuonna
2013 perustuen suuruus on 32,46 €/pvä ja lisäosan suuruus vaihtelee
tapauksittain TE-toimiston harkinnan mukaan. Työaika on vähintään 85 %
alan normaalista työajasta. Jos työaika on lyhyempi, palkkatuki suhteutetaan
tehtyyn työaikaan ja tuki maksetaan vähennettynä.
Tuki on verotettavaa tuloa työnantajalle.

Kuka voi palkata?
Työnantajana voi olla esimerkiksi
• yritys
• säätiö
• yhdistys
• kunta
Palkkatuen myöntämisen edellytykset yritykselle:
• Työsuhde tai oppisopimus ei ole alkanut ennen tuen myöntämistä.
• Yrityksessä ei ole ollut viimeisen vuoden aikana irtisanomisia,
lomautuksia tai työajan lyhennyksiä samoista tai samanlaisista
tehtävistä, joihin palkkatukityöllistetty palkattaisiin (palkkatuki voidaan
kuitenkin myöntää, jos lomautukset tai työajan lyhennykset ovat
päättyneet ja irtisanotuille on tarjottu mahdollisuus palata entiseen
työpaikkaansa ennen palkkatukihakemuksen jättämistä).
• Palkkatuki ei saa heikentää muiden työntekijöiden asemaa tai etuuksia.
• Yrityksellä ei ole maksuhäiriöitä.
Kuinka palkkatuen saa?
Palkkatukea haetaan TE-toimistosta, joka päättää palkkatuen myöntämisestä.
Askel –työllisyysprojekti voi hoitaa palkkatuen hakemisen puolestasi! (kts.
projektin yhteystiedot takakannesta).
Mikäli haluat hakea palkkatukea itse, löytyy sähköinen hakemus osoitteesta
www.yrityssuomi.fi/tyonantajuus.

OTA YHTEYTTÄ ASKEL –työllisyysprojektin henkilöstöön
Marika Alanen
työllisyyskoordinaattori
044 4691 273
marika.alanen@kalajoki.fi
Jaana Kallinen
työnsuunnittelija
044 4691 243
jaana.kallinen@kalajoki.fi
Tanja Peltonen
työvalmentaja
044 4691 262
tanja.peltonen@kalajoki.fi

TARJOLLA TYÖKOKEILUPAIKKOJA?
Onko yrityksellänne kiinnostusta tarjota työkokeilupaikkaa ja samalla luoda
positiivista työnantajakuvaa?
Työkokeilun tarkoitus
• tukea työnhakijan paluuta työmarkkinoille
• selvittää työnhakijan
- ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja
- henkilökohtaista soveltuvuutta alalle
- yleistä työssä suoriutumista
Kesto ja työaika
• työkokeilun kesto samalla työnantajalla voi olla enintään kuusi
kuukautta
• työaika voi olla 4 – 8 tuntia päivässä ja 2 – 5 päivää viikossa
Työkokeilun järjestävältä työnantajalta edellytetään

Tule mukaan työllistämään kalajokisia nuoria
ja yli vuoden työttömänä olleita!

• halua ja valmiutta ohjata työkokeilussa olevaa
• antaa lopuksi arvio työntekijän soveltuvuudesta työtehtäviin

Kalajoen kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoittama
ASKEL -työllisyysprojekti pyrkii auttamaan kalajokisia työttömiä työnhakijoita työmarkkinoille siirtymisessä. Järjestämme mm. henkilökohtaista työnhakuvalmennusta ja lyhyitä ammattitaitoa lisääviä kursseja
(esim. tulityökortti, hygieniapassi).
Projektin on tarkoitus kestää vuoden 2016 keväälle.
Palvelut työnantajille
Projektin henkilöstö yhdessä moniammatillisen yhteistyöverkoston kanssa
tarjoaa Sinulle veloituksetta
• opastusta ja neuvontaa tukityöllistämisen mahdollisuuksista
• apua palkkatukihakemuksen tekemisessä
• tukea työkokeilupaikan järjestämisessä
• henkilökohtaista tukea ja ohjausta tulevalle työntekijälle
• sopivan työntekijän haussa avustamista

Työkokeilu ei ole työsuhde eikä siitä makseta palkkaa. Kokeilun ajalta
työnhakija saa taloudellista tukea Kelalta tai omasta työttömyyskassastaan.
Askel –työllisyysprojektin henkilöstö voi olla työkokeiluun osallistuvan sekä
kokeilun järjestäjän tukena.

Työttömistä löytyy monen alan osaajia, eri-ikäisiä miehiä ja naisia.
Kalajokisten työnantajien kannattaa hyödyntää nämä paikalliset
työttömät olemassa olevana, käyttöön otettavana voimavarana.

