SUONENJOKI-LISÄ
Työllisyyden kuntalisä

Kaupunginhallitus 27.8.2018
Kaupunginhallitus 17.2.2020
Kaupunginhallitus 16.5.2022

Suonenjokilisän myöntämisperusteet ja toimintaohjeet 1.6.2022 alkaen
Suonenjokilisä on Suonenjoen kaupungin työnantajalle maksama tuki, kun työnantaja palkkaa:
•
•
•

suonenjokelaisen (kotikunta Suonenjoki) vähintään 200 pv työmarkkinatukea saaneen tai
vähintään 6 kk työttömänä olleen alle 29-vuotiaan nuoren tai
Suonenjoella majoittuvan työttömänä olevan tilapäistä suojelua hakeneen tai saavan, tai
lisää voidaan myöntää harkinnanvaraisesti myös muiden Suonenjoen kaupungin
työllisyyspalveluiden asiakaskohderyhmien työllistämiseen määrärahan puitteissa
tapauskohtaisesti

Suonenjokilisä on osa kaupungin työllisyydenhoitoa. Tuki on käytössä koko vuoden, niin kauan
kuin määrärahaa riittää. Palkattavan tukikelpoisuus tarkastetaan.

Kenelle Suonenjokilisä maksetaan ja minkä suuruisena?
•
•
•
•
•
•
•

Työnantaja voi olla suonenjokelainen tai lähikunnassa oleva yritys, yhdistys tai säätiö.
Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö.
Samalla työnantajalla voi olla palkattuna Suonenjokilisällä useita henkilöitä.
Työsuhteen kesto on vähintään 1 kk, työaika vähintään 18 t viikossa.
Tuen suuruus on maksimissaan 500 € / kk / työntekijä ja tukea maksetaan maksimissaan 6 kk
ajan (yht. maksimissaan 3.000 €)
Suonenjokilisää myönnetään harkinnanvaraisesti hakujärjestyksessä, eikä sitä voi varata.
Mikäli henkilö lopettaa työsuhteensa kesken sovitun työsopimusjakson, työnantajan tulee
ottaa välittömästi yhteyttä kaupungin työllisyyskoordinaattoriin. Työnantaja on oikeutettu
saamaan kaupungin tuen siltä ajalta, kun henkilö oli työssä.

Suonenjokilisän myöntämisen edellytykset työnantajalle
•
•
•

•

•

Työllistävän organisaation palveluksessa tulee olla työnjohdollisissa tehtävissä vähintään yksi
muutoin kuin palkkatuella palkattu työntekijä.
Työtilojen tulee olla asianmukaiset.
Työnantajan tulee noudattaa palkkauksessa alan työehtosopimusta. Jos alalla ei ole
työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään Kelan palkansaajan
työssäoloehdon mukainen (100 %:n työajalla vähintään 1 283 e/kk vuonna 2022)
Työnantaja solmii työsopimuksen työnhakijan kanssa ja hoitaa työsuhteeseen liittyvät verot,
sosiaali- ja eläkemaksut sekä ansaitut lomakorvaukset. Ulkomaalaisen työntekijän
palkkaamisessa noudatetaan työnantajan velvollisuuksia ulkomaista työvoimaa palkatessa.
Julkista tukea työntekijän palkkaukseen voidaan myöntää enimmillään 50 %
kokonaispalkkauskustannuksista.

Toimintaohje työnantajalle
•

•

Työnantaja, joka kiinnostuu palkkaamaan työnhakijan, ottaa yhteyttä ennen työsopimuksen
allekirjoittamista Suonenjoen kaupungin työllisyyspalveluun ja varmentaa, että määrärahaa on
käytettävissä palkkaukseen. Työnantajalle lisäohjeita ja neuvoja antaa Suonenjoen kaupungin
työllisyyskoordinaattori Minna Hynninen-Tuovinen, puh. 044 758 1716,
etunimi.sukunimi@suonenjoki.fi
Suonenjokilisää on haettava kuukausittain ja viimeistään kuukauden kuluttua työsuhteen
alkamisesta netistä tulostettavalla lomakkeella. Maksatuslomake lähetetään liitteineen postitse
osoitteeseen Suonenjoen kaupunki, kirjaamo, Keskuskatu 3, 77601 Suonenjoki. Kuoreen
merkiksi Työllisyyspalvelut.

•

Mikäli haluat lähettää lomakkeet skannattuna ja sähköpostitse, ole yhteydessä
työllisyyspalvelukoordinaattoriin. Saat häneltä ohjeet suojatun sähköpostin lähettämiseksi.

