
ILMOITUS PALKKATUKIPAIKASTA YRITYKSILLE, YHDISTYKSILLE JA SÄÄTIÖILLE 

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa yhden tai useamman palkkatuetun työpaikan Porvoon 
työllisyyden kuntakokeilulle. Paikat merkitään järjestelmään kaikkien kuntakokeilun 
omavalmentajien nähtäviksi.  

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen 
tuki. Työnantaja, joka palkkaa työttömän työnhakijan, voi saada taloudellista tukea 
palkkatukena 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista 12 kuukauden ajan.  

Palkkatuen ylijäävään osaan voidaan myöntää työllistämisen kuntalisää. Kysy mahdollisuuksista 
omavalmentajilta! 

Täytä alla olevat tiedot ja lähetä tiedot osoitteeseen palkkatuki@porvoo.fi 

1. Yrityksen nimi 
2. Y-tunnus
3. Yhteyshenkilö 
4. Puhelinnumero 
5. Sähköpostiosoite 
6. Paikkojen lukumäärä 

Onko tarve jatkuva?* Kyllä Ei 
7. Tehtävänimike 
8. Viikkotyöaika 
9. Aloitus pvm** 

Päättymis pvm 
10. Bruttopalkka €/kk 
11. Noudatettava TES 
12. Palkkatuen määrän toive*** 30% 40% 50% 
13. Työkokeilumahdollisuus**** Kyllä Ei 

* Toisen työntekijän tarve työllistämisjakson jälkeen.

** Ajankohta voi olla suuntaa antava tai täsmätoive. 

*** Työttömyysajan kesto vaikuttaa myönnettävän palkkatuen määrään. Pystyykö työnantaja kattamaan 70%, 60% vai 50% 
palkkauskustannuksista? Ruksi kaikki, mikäli tällä ei merkitystä. 

**** Työkokeilu voidaan järjestää maks. 6kk yhdellä työnantajalla. Työkokeilu ei ole työsuhde vaan asiakas saa työttömyysetuutta 
sekä 9€/pv. Työkokeilun tarkoitus voi olla työhön paluu tai urasuunnittelu. Työkokeilun myöntää Työllisyyden kuntakokeilu tai TE-
toimisto. Kysy lisää kuntakokeilun omavalmentajilta! 

Vapaamuotoinen tehtäväkuvaus 

https://www.porvoo.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/tyollisyyden-kuntakokeilu/omavalmentajien-yhteystiedot/
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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. 
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