
MEDDELANDE FÖR FÖRETAG, FÖRENINGAR OCH STIFTELSER OM 
LÖNESUBVENTIONERADARBETSPLATS 

 
 
 

  
  
Med denna blankett kan du meddela om en eller flera lönesubventionerade arbetsplatser till 
kommunförsöket med anknytning till sysselsättning i Borgå.  Arbetsplatserna skrivs in i systemet så alla 
jobbcoacher inom kommunförsöket kan se dem.   

Lönesubvention är en behovsprövad ersättning avsedd för att främja sysselsättningen av en arbetslös 
arbetssökande. En arbetsgivare som anställer en arbetslös arbetssökande kan under 12 månader få 
ekonomiskt stöd i form av en lönesubvention som är 30, 40 eller 50 procent av lönekostnaderna.  

Kommuntillägg för sysselsättning kan beviljas för den överskridande delen av lönekostnaderna. Fråga 
jobbcoacherna mer om möjligheterna! 

Fyll i uppgifterna nedan och skicka dem till palkkatuki@porvoo.fi 

1. Företagets namn  
2. FO-nummer  
3. Kontaktperson  
4. Telefonnummer  
5. E-post  
6. Antalet arbetsplatser  
 Är behovet bestående? * Ja Nej  
7. Yrkesbenämning  
8. Veckoarbetstid  
9. Datum för inledning**  
 Datum för upphörande  
10. Bruttolön €/mån  
11. Kollektivavtal som tillämpas  
12. Önskemål om lönesubvention*** 30% 40% 50%  
13. Möjlighet till arbetsprövning**** Ja Nej  

 

* Behov av en ytterligare arbetstagare efter anställningsperioden. 

** Tidpunkten kan vara riktgivande eller exakt.  

*** Arbetslöshetsperiodens längd påverkar storleken på det lönesubvention som beviljas. Om arbetsgivaren kan täcka 70, 60 eller 50 
% av lönekostnaderna. Kryssa i alla rutor om detta inte är relevant. 

**** En arbetsgivare kan anordna arbetsprövning på maximalt 6 månader. Arbetsprövning är inte ett anställningsförhållande utan 
klienten får för tiden arbetslöshetsförmån och 9 euro/ dag. Målet med arbetsprövningen kan vara återgång till arbetet eller 
karriärplanering. Arbetsprövning beviljas av Kommunförsöket med sysselsättning eller Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Fråga mer 
av jobbcoacherna inom kommunförsöket! 

 
Fritt formulerad uppgiftsbeskrivning 

 

https://www.porvoo.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/tyollisyyden-kuntakokeilu/omavalmentajien-yhteystiedot/
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ANVISNINGAR FÖR ATT SÖKA KOMMUNTILLÄGG 

 
Föreningar, organisationer och stiftelser beviljas kommuntillägg för sysselsättning på följande villkor: 

• Den sysselsättande föreningen eller organisationen ska vara registrerad. 
• De sysselsatta ska vara Borgåbor och berättigade till lönesubvention som är 50 % av anställningskostnaderna. 
• Kommuntillägg ska sökas skriftligt och det är bundet till TE-byråns beslut om lönesubvention. 
• Kommuntillägg kan utbetalas för samma tid som TE-byrån beviljar lönesubvention, dvs. högst 12 månader. 
• Med kommuntillägg som betalas till sysselsättare i tredje sektorn täcks skillnaden mellan 

anställningskostnader och lönesubvention, högst 300 €/månad. 
• Om det anslag som reserverats för TE-byråns 100-procentiga lönesubvention till föreningar har tagit slut, kan 

staden enligt prövning och inom ramen för det för ändamålet reserverade anslaget bevilja stöd oberoende 
det ovan nämnda villkoret, att stödets maximibelopp är 300 €/månad. 

 
Till företag beviljar Borgå stad kommuntillägg för sysselsättning på följande villkor: 

• De sysselsatta ska vara bosatta i Borgå. 
• Kommuntillägg till företag är bundet till den lönesubvention som TE-byrån beviljar. 
• Kommuntillägg till företag gäller endast 17–29 åriga 
• Arbetslösa utan yrkesexamen eller unga med yrkesexamen som varit arbetslösa i 6 månader, för vilkas 

sysselsättning TE-byrån beviljar subvention på 30 % eller 40 % av avlöningskostnaderna. 
• Kommuntillägg ska sökas skriftligt med en ansökningsblankett, till vilken bifogas beslutet om lönesubvention 

och en kopia av arbetsavtalet. 
• Arbetstiden ska vara minst 85% av en normal heltidsanställning i branschen. 
• Till företag betalas kommuntillägg för sysselsättning högst i 6 månader, 300 €/månad. Stödet utbetalas 

månatligen i efterskott enligt faktura. Till fakturan ska fogas en kopia av den sysselsatta personens 
lönespecifikation. Om företaget ingår ett läroavtal med den sysselsatta, kan kommuntillägg betalas för 10 
månader. 
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