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Uusi työ Pyhäjoella
Pyhäjoen kunta tukee työllisyyttä käyttämällä työmarkkinatuen
kuntaosuuteen varattua määrärahaa uusien työpaikkojen
luomiseen alueelle
Pyhäjoen kunta haluaa tukea osaltaan alueen työllisyyttä kannustamalla
työnantajia - yrityksiä, yhdistyksiä ja yksityisiä työnantajia – tarjoamaan
pyhäjokisille uusia työpaikkoja.
Kunta maksaa päätöksensä mukaisesti avustusta niille työnantajille, jotka
palkkaavat vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden
perusteella saaneen pyhäjokisen henkilön työsuhteeseen.
Avustus maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuun varatuista
määrärahoista.
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Arvoisa työnantaja
Pyhäjoen kunta maksaa avustusta työnantajalle; yritykselle, yhdistykselle,
yksityiselle työnantajalle tai kaupungin hallintokunnalle, joka tarjoaa
työtä henkilölle, jonka työmarkkinatuesta Pyhäjoen kunta maksaa
kuntaosuuden.
Pyhäjoen kunta voi maksaa työnantajalle avustusta enintään palkattavasta henkilöstä maksettavan kuntaosuuden määrän verran.
Tukea voidaan maksaa kunnes henkilöllä täyttyy työssäoloehto.
Avustus on tarkoitettu palkanmaksuun tai työntekijästä aiheutuvien
muiden kustannusten kattamiseen.
Työntekijän valitseminen:
Työnantaja voi tiedustella työntekijöitä Helena Widnäsiltä p. 040-359 6003,
sähköp. helena.widnas@pyhajoki.fi. Lisätietoja kunnan maksamasta tuesta
antaa Helena Widnäs sekä Anne Röning, p. 040-3596000,
anne.roning@pyhajoki.fi.
Esittelemme teille soveltuvia työntekijäehdokkaita, kerromme avustuksen
määrästä ja työsuhteen ehdoista sekä opastamme avustuksen hakemisessa.
Pyhäjoen kunnasta teille nimetään yhteyshenkilö, johon jatkossa voitte olla
yhteydessä työsuhteeseen ja avustukseen liittyvissä asioissa.
Työsuhteen ehdot:
Avustus maksetaan työssäoloehtoa täyttävään työsuhteeseen.
Kelan www.kela.fi –sivun mukaan palkansaajan työssäoloehto täyttyy, jos
 henkilö on ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa (noin 6 kk) työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana (= tarkastelujakso) ja
 työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa ja
 kokoaikatyön palkka on ollut alan työehtosopimuksen mukainen, tai
jos työehtosopimusta ei ole, vähintään 1164,75 €/kk.
Palkka suhteutetaan työaikaan, kun työssäoloehtoa lasketaan.
Tämä tarkoittaa sitä, että minimipalkka on 54,17 €/päivä (1164,75:21,5)
Minimiviikkopalkka on 271 € ja tuntipalkka 6,77 €/tunti (54,17:8).

Päivittäinen tuntimäärä voi vaihdella, mutta työsuhteen jokaisen täyden
viikon on täytettävä työssäoloehdon vaatimukset.
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Pyhäjoen kunnan avustusta maksetaan enintään työssäoloehdon
täyttymiseen saakka, eli siihen asti, kun henkilö on ollut yhteensä 26
viikkoa työsuhteessa, josta on maksettu alan työehtosopimuksen
mukainen palkka.
Tuki maksetaan aina täysiltä kalenteriviikoilta (vähintään 18 tuntia/
viikko).
Jos työnantajan toimialalla ei ole voimassaolevaa työehtosopimusta,
palkan on oltava vähintään yleinen minimipalkka (6,77 euroa/tunti
vuonna 2015).
Avustuksen määrä on enintään henkilöstä maksettavan kuntaosuuden
suuruinen ja saatavan avustuksen enimmäismäärä sovitaan ja ilmoitetaan työnantajalle aina henkilön esittelyn yhteydessä.
Avustuksen hakeminen:
Työnantaja voi hakea ao. avustusta Pyhäjoen kunnalta heti, kun työnantajalle soveltuva työntekijä on löytynyt ja työsopimus on tehty.
Hakemukseen liitetään kopio tehdystä työsopimuksesta.
Pyhäjoen kunta tekee päätöksen avustuksen myöntämisestä välittömästi
hakemuksen saatuaan. Avustus myönnetään euromääränä/kk.
Kaavake avustuksen hakemiseen on tämän tiedotteen sivulla 5 nimellä
Työnantajan sitoumus työllistämisestä (liite 1).
Avustuksen tilittäminen:
Avustus maksetaan työnantajan tilille välittömästi sen jälkeen, kun työnantaja on toimittanut kunnalle tilityshakemuksen sekä tositteen palkanmaksusta.
Avustus voidaan maksaa 4 viikon välein tai pitempinä maksujaksoina.
Avustuksen maksaminen sovitaan tuen myöntämisen yhteydessä.
Tilityshakemus ohjeineen löytyy tämän esitteen sivulta 6 (liite 2).
Avustusta voidaan maksaa, vaikka työnantaja hakee ja saa palkkatukea
saman henkilön työllistämiseen. Avustus voi tällöin olla avustusta muihin
työsuhteen kustannuksiin.
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Jos työsuhde keskeytyy, työnantajaa pyydetään ilmoittamaan työsuhteen päättyminen kunnalle viipymättä.
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Työnantajan sitoumus työllistämisestä

Liite 1

Työnantaja:
Nimi: ______________________________________________________
Puhelin: ___________________________________________________
Osoite: ____________________________________________________
Työllistettävä:
Nimi: ______________________________________________________
Syntymäaika:______________________________________________
Työsuhde:
Työsopimus on tehty ajalle ____/___ 20____ - ____/___ 20____
Noudatettava työehtosopimus
(tai jos ei ole, maininta siitä): _______________________________
Sitoudumme maksamaan työehtosopimuksen mukaisen palkan, tai
lakisääteisen vähimmäispalkan.
Avustuksen
hakijan
allekirjoitus

Työnantajan edustajan allekirjoitus
Pyhäjoki ____ / ____ 20____
___________________________________________________________

Kunnan
merkintöjä
PÄÄTÖS §

Pyhäjoen kunta korvaa työnantajalle palkanmaksu- ja/tai työsuhteesta
aiheutuvia muita kuluja seuraavasti:
Työllistettävän nimi: ___________________________________
Työsopimus ajalla: ___/___ 20____ - ___/___ 20____
Avustuksen määrä/kk: _______________________€/kk
AVUSTUS YHTEENSÄ: _______________________€
Pyhäjoki / ____/____ 20____
Hyväksyn _______________________________________________
Päätös perustuu Pyhäjoen kunnanhallituksen päätökseen 25.1.2016 § 45
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Tilityshakemus kuntaosuudella työllistämiseen

Liite 2

Pyhäjoen kunta maksaa avustusta työnantajalle, joka työllistää työttömyyden perusteella
vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneen pyhäjokisen henkilön vähintään 1 viikoksi
ja enintään 6 kuukaudeksi, tai kunnes henkilön työssöoloehto täyttyy.
Avustuksen maksaminen perustuu Pyhäjoen kunnanhallituksen päätökseen 25.1.2016 § 45.
Työnantajan nimi

Osoite

Pankkiyhteystiedot
IBAN-tilinumero:

BIC:

Työllistetyn nimi ja syntymäaika:

Tilitys ajalle :

Haettava avustus yht. €:

Liitteet: Palkanmaksutodistus (kopio palkka-ajosta, verkkopankkikuitti, palkansaajan hyväksymä
kuitti/todistus tms.).
Hakemus palautetaan os. Pyhäjoen kunta, Kuntatie 1, 86100 PYHÄJOKI.
Täytä kaikki kohdat.
Lisätietoja:
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Pyhäjoen kunnanhallitus 25.1.2016
§ 45 Työmarkkinatuen kuntaosuuksiin varatun määrärahan käyttö työllistämiseen
Kunnat on velvoitettu maksamaan valtiolle työmarkkinatuen kuntaosuutta henkilöistä, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 300
päivältä (aiemmin 500 päivältä).
Pyhäjoella nämä "passiivimaksut" ovat kasvaneet seuraavasti:
2009
45.719,77
2010
45.349,34
2011
34.566,61
2012
21.824,95
2013
52.314,49
2014
79.984,11
2015
98.876,10
Kasvu johtuu siitä, että vuoden 2015 alusta alkaen maksuvelvollisuus on kasvanut;
sen piiriin ovat tulleet uusina 300 päivää työmarkkinatukea saaneet, joiden työmarkkinatuesta kunnan on maksettava puolet, sekä uutena ryhmänä 1000 päivää
työmarkkinatukea saaneet, joiden työmarkkinatuesta kunta maksaa 70 %.
Pyhäjoen kunta on varannut 110.000 euroa vuodelle 2016 työmarkkinatuen kuntaosuuksien rahoitukseen.
Kuntouttavassa työtoiminnassa oleminen poistaa henkilön "passiivilistalta" kuntouttavan työtoiminnan keston ajaksi. Vain työssäoloehdon täyttyminen poistaa henkilön
"passiivilistalta" kokonaan. Työssäoloehdon täyttymiseen riittää, että henkilö on 6
kuukautta (26 viikkoa) palkkatyössä, jossa työaika on vähintään 18 tuntia viikossa.
Jos passiivituella oleva henkilö työllistetään 6 kuukaudeksi 18 viikkotyötunnin palkkatyöhön, henkilö poistuu kunnan maksuvelvollisuuden piiristä 800 maksupäiväksi
(arkipäiväksi), eli henkilölle maksetaan 500 pv ansiosidonnaista päivärahaa ja 300 pv
työmarkkinatukea ennen kuin hän uudelleen tulee kunnan maksuvelvollisuuden
piiriin.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy työmarkkinatuen kuntaosuuksiin varatun määrärahan käytön
seuraavasti:
- Pyhäjoen kunta voi maksaa työmarkkinatuen kuntaosuuksiin varatusta määrärahasta työnantajalle, joka palkkaa passiivilistalla jo olevan henkilön palkkatyöhön vähintään 18 tunnin viikkotyöajalla seuraavasti:
* 300 päivää työmarkkinatuella olleesta henkilöstä kunta maksaa 300 €/kk
* 1000 päivää työmarkkinatuella olleesta henkilöstä kunta maksaa 600 €/kk.
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Tätä tukea maksetaan yhdestä henkilöstä enintään kuusi (6) kuukautta,
työssäoloehdon täyttymiseen asti.
- Tukea voidaan maksaa kaikille työnantajille: yrityksille, yhdistyksille,
säätiöille, yksityisille työnantajille sekä tarvittaessa myös kunnan hallintokunnille.
- Tämän työllistämisen tavoitteena on ensisijaisesti auttaa työttömiä työllistymään yksityiselle sektorille tai yhdistyksiin ja toissijaisesti työttömän
henkilön auttaminen ansiosidonnaiselle päivärahalle, kun työ mahdollisesti loppuu.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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