Ekonomiska stöd
för arbetsgivare
för främjande av
sysselsättning
– Lönesubvention och
kommuntillägg

De ekonomiska stöden för
arbetsgivare gör det lättare att
anställa
Lönesubvention och kommuntillägg kan beviljas
för en tillsvidare- eller visstidsanställning
eller en läroavtalsutbildning.

1.

Lönesubvention är ett statligt ekonomiskt stöd som kan beviljas till en arbetsgivare för
kostnaderna för att anställa en arbetslös arbetssökande exempelvis för att kompensera för en kompetensbrist.
Lönesubvention kan även beviljas för en deltidsanställning, om det främjar
en arbetssökandes möjligheter att hitta sysselsättning. Detta kan vara motiverat för
exempelvis partiellt arbetsföra.

Kommuntillägg
Syftet med kommuntillägget är att stödja inledandet av en anställning, och det beviljas
för en viss tid. Kommuntillägget
kan beviljas för lönekostnader utöver lönesubventionen och i vissa kommuner för
rekryteringskostnader, så att arbetsgivaren kan använda det till kostnader för handledning och inskolning i början av ett anställningsförhållande eller till att skaffa arbetsredskap och -kläder som behövs i ett nytt anställningsförhållande.
Kriterierna för beviljande av kommuntillägg varierar mellan
kommunerna. Kontrollera kriterierna för beviljande och
ansök om kommuntillägg från arbetstagarens
hemkommun.
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Nylands arbets- och näringsbyrå/
Arbetsgivar- och företagskunder

Esbo

tfn 0295 040 002
(mån–fre kl. 9.00–16.15)
rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi
te-palvelut.fi/arbetsgivare/
hitta-medarbetare/lonesubvention

Kommunförsöken med
sysselsättning
Sysselsättning Esbo

tfn 09 8169 4000
(mån–fre 9.00–16.00)
palkkatuki@espoo.fi
businessespoo.com

Helsingfors

helsinkilisa@hel.fi
hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/
naringar/sysselsattning-arbetsgivare/
helsingforstillagget

tfn 09 8169 4000
(mån–fre kl. 9.00–16.00)
palkkatuki@esbo.fi
tyollisyysespoo.fi
businessespoo.com

Vanda

Helsingfors stads
sysselsättningstjänster

Kervo

palkkatuki@hel.fi
tyollisyyspalvelut.hel.fi/sv

Sysselsättningstjänsterna i
Vanda och Kervo

				

tfn 09 8395 0130
(mån–fre kl. 9.00–16.00)
tyollistamistuet@vantaa.fi
vantaa.fi/tyollistamisentuet
tfn 09 8395 0130
(mån–fre kl. 9.00–16.00)
tyollisyyspalvelut@kerava.fi
kerava.fi/palvelut/työ-ja-elinkeinot/työllisyyden-edistäminen

tfn 09 8395 0130
(mån–fre kl. 9.00–16.00)
palkkatuki.vantaa-kerava@vantaa.fi
vantaa.fi/tyollistamisentuet

Borgå

Kommunförsöket i Borgå

tfn 019 289 2288
stefan.fri@raasepori.fi
raseborg.fi/sysselsattningstjanster/
kommunforsok-med-sysselsattning

tyollisyys@porvoo.fi
borga.fi/sysselsattningstjanster

Kommunförsöket i
Raseborg-Hangö

tfn 019 289 2355
palkkatuki.hanko@raasepori.fi
raseborg.fi/sysselsattningstjanster/
kommunforsok-med-sysselsattning/

tyollisyys@porvoo.fi
borga.fi/sysselsattningstjanster

Raseborg

