
KUNTALISÄTUKIHAKEMUS/ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR STADEN STÖD 

Saapunut/Anlänt ___ / ___ 20___ 

YHDISTYS/FÖRENING  
(Tuen hakija/bidragssökande) 

Nimi/Sökandes namn 

Osoite/Adress 

Y-Tunnus/FO-nummer Tilinumero/Kontonummer 

YHTEYSHENKILÖ 
KONTAKPERSON 

Nimi/Namn 

Puhelinnumero/Telefonnummer Sähköposti/E-post 

TYÖLLISTETTY 
SYSSELSATT 

Nimi/Nams 

Henkilötunnus/Personbeteckning Tehtävänimike/Uppgiftbenämning 

Työllistämisaika/Sysselsättningstid Työaika (h/vko)/Arbetstid (t/vecka) 

MAKSETTAVA PALKKA 
  €/kk/mån

LÖNEN SOM BETALAS
LIITTEET 
BILAGOR 

• Kopio Uudenmaan TE-toimiston palkkatukipäätöksesti/Kopia av Östra Nylands arbets- och 
näringsbyrås lönesstödsbeslut 

• Kopio työsopimuksesta/Kopia av arbetsavtal
PÄÄTÖS 
BESLUT Myönnetään ajalle/Beviljas för tiden __ /__ 20___  -  __ /__ 20___ 

Vuoden 20___ osalta päätös on voimassa mikäli toimeenpanoon tarvittavat varat myönnetään. 
För året 20___ förutsätter stödet, att det finnis anslag för detta ändamål i stadens budget 

☐ Ei myönnetä, peruste/Beviljas ej på grund av: 

☐ Myönnettävä tukimäärä/kk 
      ________ € 

Stadens stöd som beviljas/mån 

PORVOOSSA 
I BORGÅ ___ / ___ 20___ 

____________________________________________________ 
PORVOON KUNTAKOKEILU 



KUNTALISÄTUKIHAKEMUS/ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR STADEN STÖD  
 

 
 

  
  
 
OHJEET KUNTALISÄN HAKEMISELLE 

 
Yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille työllistämisen kuntalisää myönnetään seuraavin ehdoin: 

• Työllistävän yhdistyksen tai järjestön tulee olla rekisteröity. 
• Työllistettävien tulee olla porvoolaisia, sekä oikeutettuja palkkatukeen, joka on 50 % palkkauskustannuksista. 
• Kuntalisää haetaan kirjallisesti ja se on sidoksissa te-toimiston palkkatukipäätökseen. 
• Kuntalisää voidaan maksaa samalle ajalle, kuin te-toimisto myöntää palkkatukea eli enintään 12 kk:ksi. 
• 3-sektorin työllistäjille maksettavalla kuntalisällä katetaan palkkakustannusten ja palkkatuen välinen erotus, 

enintään 300 €/kk. 
• Mikäli te-toimiston yhdistysten 100 %:een palkkatukeen varaama määräraha on loppunut, kaupunki voi 

harkintansa mukaan ja tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa myöntää tuen ilman em. 300e/kk 
maksimimäärääehtoa. 

 
Yrityksille Porvoon kaupunki myöntää työllistämisen kuntalisää seuraavin ehdoin: 

• Työllistettävien tulee olla porvoolaisia. 
• Yrityksille maksettava kuntalisä on sidoksissa te-toimiston myöntämään palkkatukeen. 
• Yrityksille maksettava kuntalisä rajataan koskemaan 17–29 vuotiaita, 
• ilman ammatillista tutkintoa olevia työttömiä tai 6 kk työttömänä olleita, ammatillisen tutkinnon 

suorittaneita nuoria, joiden työllistämiseen 
• te-toimisto myöntää 30 %:n tai 40 % tuen palkkauskustannuksista. 
• Kuntalisää haetaan kirjallisesti hakulomakkeella, jonka liitteinä tulee olla palkkatukipäätös ja kopio 

työsopimuksesta. 
• Työajan tulee olla vähintään 85% alan normaalista täydestä työajasta. 
• Työllistämisen kuntalisää yrityksille maksetaan enintään 6 kk:n ajan 300 €/kk. Tuki maksetaan kuukausittain 

jälkikäteen laskutuksen perusteella. Laskuun tulee liittää kopio työllistettävän palkkalaskelmasta. Mikäli yritys 
solmii työllistettävän kanssa oppisopimuksen, voidaan kuntalisää maksaa 10 kk:n ajan. 

 
 


	NimiSökandes namn: 
	OsoiteAdress: 
	YTunnusFOnummer: 
	TilinumeroKontonummer: 
	NimiNamn: 
	PuhelinnumeroTelefonnummer: 
	SähköpostiEpost: 
	NimiNams: 
	HenkilötunnusPersonbeteckning: 
	TehtävänimikeUppgiftbenämning: 
	TyöllistämisaikaSysselsättningstid: 
	Työaika hvkoArbetstid tvecka: 
	undefined: 


