Yhdistystyöllistämisen tuet ja palkkiot 2022
Hakijan tiedot
Yhdistys

Y-tunnus

Lähiosoite

Postiosoite

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköposti

Pankkiyhteys

IBAN-muotoinen tilinumero

Työllistettävää/työkokeilijaa koskevat tiedot

Nimi _________________________________
Hetu _________________________________
Tehtävänimike ja työtehtävät
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Palkka, lomaraha ja työnantajasivukulut
Kuukausi- tai tuntipalkka
Lomaraha
1. __________ €/kk

1. __________ €/kk

2. __________ €/h

2. __________ €/ viimeisen
palkanmaksun yhteydessä

Muut työnantajan maksamat palkan
sivukulut kuukaudessa
(n.30 %)
__________ €/kk

Henkilöstökulut kuukaudessa yhteensä (palkka + lomaraha + työnantajan maksamat palkan sivukulut)
__________ €/kk

Rastita haettava tuki!


1. Palkkaennakkolaina

Ensimmäisen kuukauden palkkakuluja vastaava lainasumma, joka palautetaan Kiteen kaupungille viimeistään
palkkatuen viimeisen maksatuksen yhteydessä. Haettavan palkkausennakon määrä __________ €
Palkkatuen määrä on 100 prosentin tuella palkattavasta aiheutuvista palkkauskustannuksista enintään 65 prosentin työaikaa vastaavalta osin, enimmäismäärä 1800 €/kk (kts. palkkatukipäätös).

2. Työnantajapalvelu



Työnantajapalvelu kaupungin kustantamana ostopalveluna Taloushallintopalvelut Kakkonen Oy:ltä/Tilitoimisto
Vastatililtä, jolloin yhdistyksen ei itse tarvitse hoitaa palkanlaskentaa. Työnantajapalvelu on käytettävissä niin pitkään, kuin palkkatukityösuhde kestää. Työnantaja-/palkanlaskentapalvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan Taloushallintopalvelut Kakkonen Oy:n/Tilitoimisto Vastatilin antamia ohjeita ja toimittamaan sille kaikki tarvittavat tiedot. Kiteen kaupungilla on oikeus saada kaikki palkanmaksuun liittyvät tiedot suoraan tilitoimistolta.

3. Palkkatukityöllistämisen tuki



Yhdistyksiä tuetaan työllistämisen tukitoimena 200 euroa kuukaudessa, mikäli yhdistys työllistää vähintään 2 v.
työttömänä olleen tai 100 % palkkatukeen oikeutetun kiteeläisen työttömän. Palvelusuhteen kesto voi olla 4–35
viikkoa. Yhdistyksen palkkatukityöllistämisen tukea maksetaan henkilöä kohden enintään työssäoloehdon täyttymiseen saakka. Työssäoloehdon täyttymiseen vaaditaan enintään 35 viikkoa.
Tukea haetaan ajalle ___.___.______ - ___.___._______

4. Työkokeilupaikka



Yhdistyksiä tuetaan 50 eurolla kuukaudessa, mikäli yhdistys tarjoaa työkokeilupaikan sitä tarvitsevalle kiteeläiselle
pitkäaikaistyöttömälle. Työkokeilun kesto voi olla 2–6 kk.
Tukea haetaan ajalle ___.___.______ - ___.___.______

Hakija hyväksyy Kiteen kaupungin ja TE-toimiston palkkatukityötä koskevat ehdot. Edellytyksenä palkkatukipäätöksen mukaista prosenttiosuutta suuremman palkan maksamisen kaupunkilisästä on sitoutuminen Kiteen kaupungin palkkausta ja työaikaa koskeviin minimiehtoihin eli 1.8.2020 on lukien vähimmäispalkka (kvtes) on 1391,90 €/kk 85 %:n työajalla ja 1.4.2021 alkaen 1405,82 €/kk 85 % työajalla.
Yhdistys sitoutuu palauttamaan palkkausennakon viimeistään, kun TE-toimisto on maksanut palkkatuen
viimeisen erän. Yhdistys sitoutuu palauttamaan virheellisesti maksetun avustuksen, kun työllistäminen ei
enää täytä ehtoja. Kiteen kaupungilla ja Taloushallintopalvelut Kakkonen Oy:llä/Tilitoimisto Vastatilillä on
oikeus kuitata tulevista suorituksista ennakkoa vastaava määrä. Kiteen kaupungilla on oikeus saada kaikki
työsuhteeseen liittyvät tiedot käyttöönsä.
Hakijan virallinen allekirjoitus
Paikka ja päiväys_____________________________________________________________________

__________________________________
nimenselvennys ja asema yhteisössä

______________________________________
nimenselvennys ja asema yhteisössä

Liitteenä kopiot:
❑ työsopimus
❑ TE-toimiston myöntämä palkkatukipäätös
❑ TE-toimiston kanssa allekirjoitettu työkokeilusopimus

Kiteen kaupungin työllistämisen tuet rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille
Kiteen kaupunki voi myöntää työllistämisen tukitoimina tietyin kriteerein rekisteröidyille (y-tunnus) yleishyödyllisille yhdistyksille palkkaennakkolainaa, työnantajapalvelua (palkanlaskenta), erillistä työllistämisen
tukea 100 % palkkatuen palkkauksiin sekä työkokeiluihin. Yhdistyksen tulee hakea työllistämisen tukia
hyvissä ajoin. Tuet myönnetään hakujärjestyksessä varattujen määrärahojen puitteissa.

Ensimmäisen kuukauden palkkakuluja vastaava palkkaennakkolaina Kiteen kaupungilta auttaa yhdistystyönantajia, joilla ei ole omarahoitusosuutta ensimmäisen palkan maksamiseen ennen palkkatuen ensimmäistä maksatusta. Yhdistysten täytyy palauttaa ensimmäisen kuukauden palkkasummaa vastaava
summa Kiteen kaupungille palkkatuen viimeisen maksatuksen yhteydessä. Kiteen kaupungilla ja Taloushallintopalvelut Kakkonen Oy:llä/Tilitoimisto Vastatilillä on oikeus kuitata tulevista suorituksista ennakkoa
vastaava määrä. Ensimmäisen palkanmaksukuukauden palkkatuen määrä voi olla maksimissaan palkkatukipäätöksen mukainen summa. Palkkatuen katto voi maksimissaan tällä hetkellä olla 1800 euroa kuukaudessa sisältäen palkan ja työnantajasivukulut sekä lomarahan. Yhdistys sitoutuu palauttamaan palkkausennakon viimeistään, kun TE-toimisto on maksanut palkkatuen viimeisen erän.

Työnantajapalvelu kaupungin kustantamana ostopalveluna tarkoittaa, että yhdistyksen ei itse tarvitse
hoitaa palkanlaskentaa. Työnantajapalvelu on yhdistystyönantajien käytettävissä niin pitkään, kuin palkkatukityösuhde kestää. Työnantaja-/palkanlaskentapalvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan Taloushallintopalvelut Kakkonen Oy:n/Tilitoimisto Vastatilin antamia ohjeita ja toimittamaan sille kaikki tarvittavat tiedot. Kiteen kaupungilla on oikeus saada kaikki palkanmaksuun liittyvät tiedot suoraan Taloushallintopalvelut Kakkonen Oy:ltä/Tilitoimisto Vastatililtä.

Kaupunki myöntää yhdistykselle 200 euroa kuukaudessa, mikäli yhdistys työllistää vähintään 2 v. työttömänä olleen tai 100 % palkkatukeen oikeutetun kiteeläisen työttömän. Palvelusuhteen kesto voi olla 4–
35 viikkoa. Yhdistyksen palkkatukityöllistämisen palkkiota maksetaan henkilöä kohden enintään työssäoloehdon täyttymiseen saakka. Työssäoloehdon täyttymiseen vaaditaan palkkatuella enintään 35 viikkoa
(8 kk). Tuen myöntämisajan muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi työllisyyskoordinaattorille. Yhdistyksen
tulee toimittaa rastitettu hakemus haettavista palveluista sekä TE-toimiston myöntämä palkkatukipäätös
ja työsopimus hakemuksen liitteeksi.

Yhdistyksiä tuetaan myös 50 eurolla kuukaudessa, mikäli yhdistys tarjoaa työkokeilupaikan sitä tarvitsevalle kiteeläiselle pitkäaikaistyöttömälle. Työkokeilun kesto voi olla 2–6 kk. Yhdistyksen tulee toimittaa
palkkatukipäätös ja työsopimus tai kopio työkokeilusopimuksesta hakemuksen liitteeksi.

Yhdistys sitoutuu palauttamaan virheellisesti maksetun avustuksen, mikäli työllistäminen/työkokeilun ei
enää täytä ehtoja. Kiteen kaupungilla on oikeus saada kaikki työsuhteeseen liittyvät tiedot käyttöönsä.
Kiteen kaupungilla on oikeus tarvittaessa muuttaa tukia koskevia ohjeistuksia ja käytäntöjä.

Päätöksen mukaista maksatusta on haettava kolmen kuukauden sisällä tukijakson päättymisestä.
Maksatuksen liitteet mm. palkkalaskelmat ja palkanmaksutositteet työntekijälle maksetuista palkkakustannuksista työnantaja toimittaa työllisyyspalveluihin osoitteeseen:
Kiteen kaupunki/Työllisyyspalvelut, Kiteentie 25, 82500 Kitee.

Lisätietoja: Työllisyyskoordinaattori Tarja Hakulinen, puh. 040 105 1018, tarja.hakulinen@kitee.fi

