SONKAJÄRVEN KUNTA

TYÖLLISTÄMISEN HARKINNANVARAINEN
KUNTALISÄ TYÖNANTAJILLE

Sonkajärven kunta tukee työnantajia pitkäaikaistyöttömien ja alle 30-vuotiaiden nuorten työllistämisessä maksamalla harkinnanvaraista kuntalisää 400 €/kk. Tukea voivat saada yritykset, yhdistykset,
järjestöt ja säätiöt, jotka työllistävät vähintään työssäoloehdon täyttymisen ajaksi sonkajärveläisiä pitkäaikaistyöttömiä tai nuoria työttömiä työnhakijoita. Kuntalisää voidaan maksaa työttömänä olleiden
henkilöiden työllistämisen työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Kuntalisä kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn de minimis- asetuksen piiriin.
Harkinnanvaraisen kuntalisän myöntämisen ehdot


Työllistettävä henkilö on saanut Kelan maksamaa työmarkkinatukea työttömyyden perusteella
vähintään 300 päivää tai on alle 30-vuotias työtön työnhakija.



Työnantaja maksaa palkatulle henkilölle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, jollei alan
työehtosopimusta ole, tavanomaista tai kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.



Työnantaja sitoutuu työllistämään työllistettävän vähintään kuudeksi kuukaudeksi (26 viikkoa),
työssäoloehdon täyttymisen ajaksi tai palkkatukityössä kahdeksaksi kuukaudeksi (josta lasketaan
työssäoloehtoon 75 %:a työskentelyajasta) Työajan on oltava vähintään 85 % alan normaalista
työajasta.



Kuntalisää voidaan maksaa saman työntekijän palkkaamiseen enintään kuuden kuukauden ajalle.



Työllistämisen harkinnanvarainen kuntalisä on tarkoitettu käytettäväksi työllistämisestä aiheutuviin kuluihin, joita voivat olla esimerkiksi työn ohjaus, työvälineet tai työntekijän lisäkoulutus.



Kuntalisä ei kohdistu palkkauskustannuksiin, joten se ei pois sulje esimerkiksi palkkatuen hakemista ja saamista.



Kuntalisää ei voida myöntää, mikäli työnantaja on saanut de minimis-tukia yhteensä 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.¹



Pidempikestoisen työssä poissaolon ajalta tukea ei makseta. Mikäli työsuhde purkautuu tai keskeytyy, siitä on ilmoitettava välittömästi. Työnantaja on velvollinen palauttamaan aiheettomasti
saamansa tuen takaisin kunnalle.



Työnantaja toimittaa kuntaan työllistämisen kuntalisähakemuksen liitteineen (työsopimus ja
mahdollinen palkkatukipäätös) ennen työsuhteen alkamista.



Kuntalisä maksetaan työnantajalle jälkikäteen erillisellä tilityslomakkeella, joka on toimitettava
kuukausittain palkan maksun jälkeen. Tilityslomakkeen liitteeksi on toimitettava tositteet maksetusta palkasta ja sivukuluista tai palkkatuen maksatushakemus.
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Kuntalisä on harkinnanvarainen tuki, jota maksetaan varattujen määrärahojen rajoissa. Päätöksen työllistämisen kuntalisän myöntämisestä tekee työllisyyssihteeri. Määräraha myönnetään
hakemusten saapumisjärjestyksessä ja työllistämisen tulee toteutua vuoden 2018 aikana. Tuen
myöntämisen ehdoista voidaan vähäisissä määrin poiketa, jos se edistää kunnan työllistämiselle
asetettuja tavoitteita.

Lisätietoja: työllisyyssihteeri Virpi Jukarainen virpi.jukarainen@sonkajarvi.fi
puh. 040 675 0038

¹ De minimis –asetus on asetus vähämerkityksellisestä tuesta (komission asetus (EU) N:o 1407/2013, annettu 18.12.2013, perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkitykselliseen tukeen). Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle
voidaan kohdistaa de minimis –tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Enimmäismäärässä
tulee ottaa huomioon maan kaikkien eri viranomaisten kyseisenä ajanjaksona de minimis –tukena myöntämät rahoitukset. Tuki voi
olla lähtökohtaisesti tarkoitettu mihin tahansa yrityksen kustannuksiin, kunhan yrityksen eri lähteistä saaman de minimis –tuen
kokonaismäärä ei ylitä enimmäismäärää (200 000 €). De minimis –asetusta sovelletaan kaikilla toimialoilla pois lukien maatalouden
alkutuotanto sekä kalastus- ja vesiviljely, joita koskevat omat de minimis –sääntönsä. Lisäksi asetusta sovelletaan rajoitetusti maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämisen alalla toimiviin yrityksiin. Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille
tuen enimmäismäärä on rajattu 100 000 euroon kolmen peräkkäisen vuoden aika, eikä tukea voi myöntää ajoneuvojen hankintakustannuksiin. De minimis –asetus ei oikeuta maksamaan vientitukea eikä tukea, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella. Tukea myöntävän viranomaisen on ennen de minimis –tuen myöntämistä selvitettävä yrityksen kuluvan ja
kahden aikaisemman verovuoden aikana saamat muut de minimis –tuet.

