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HAKUOHJE SOTKAMON KUNNAN KUNTALISÄLLE 

 
Sotkamolaiset yhdistykset, yritykset ja kotitaloudet voivat hakea Sotkamon kunnalta kuntalisää 

pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen liittyviin ohjauskustannuksiin. Kuntalisää pyritään myöntämään sellaisten 

henkilöiden työllistämiseen, jotka ovat olleet työttöminä yli 300 päivää. Perusteina kuntalisän myöntämiselle 

on pitkään työttömänä ollen työnhakijan ohjaamisesta hänet työllistävälle organisaatiolle syntyvät 

kustannukset. 

 
Kuntalisää saavalta työnantajalta edellytetään työllistettävän henkilön aktiivista ohjausta, tukemista ja 

hänen perehdyttämistään työtehtäviin. Kuntalisän myöntämisen perusteena ovat siis työllistettävän 

henkilön työssä tapahtuvasta ohjaamisesta (työnantajan käyttämä aika), työllistettävän henkilön 

mahdollisesta kouluttamisesta ja hänen työtehtäviensä räätälöimisestä (esim. työnantajaorganisaation 

toiminnan muutokset, työvälineet jne.) muodostuvat kustannukset. Kuntalisää ei makseta työntekijän 

palkkaamisesta syntyviin kustannuksiin eikä niihin käytettäväksi, joten kuntalisä ei kasaannu yhteen TE 

hallinnon palkkatuen kanssa. 

 
Sotkamon kunnan kuntalisää voidaan myöntää rekisteröidyille sotkamolaisille yhdistyksille sekä Sotkamossa 

toimiville yrityksille ja säätiöille. Kuntalisää voidaan myöntää myös niille sotkamolaisille kotitalouksille, jotka 

palkkaavat pitkään työttömänä olleen henkilön palvelukseensa. Kuntalisää ei voi hakea takautuvasti vaan 

kuntalisähakemus on laitettava vireille ennen työllistettävän henkilön työsuhteen aloittamista. Kuntalisä on 

harkinnanvarainen ja kunta pidättää itsellään oikeuden myöntää tai olla myöntämättä kuntalisää. 

 
Sotkamon kunta myöntää kuntalisää 600 €/kk per työllistettävä henkilö, kuitenkin siten, että vuotuinen 

tukikatto on 3 600 €/hlö (6 kk x 600 €/kk). 

 
Sotkamon kunnan kuntalisän hakulomake löytyy kunnan kotisivulta osoitteesta: www.sotkamo.fi -> Työ ja 

yrittäminen -> Työllisyysasiat -> Lomakkeet. Hakemuksen allekirjoittajalla tulee olla edustamansa 

organisaation nimenkirjoitusoikeus (kauppa- tai yhdistysrekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeus). Tehty 

tukipäätös annetaan kirjallisesti tiedoksi kuntalisää hakeneelle. 

 
Sotkamon kunta maksaa kuntalisän kuukausittain tehtävää tilitystä vastaan. Tilitys tulee toimittaa 

viimeistään kuukauden kuluttua tilitysjakson päättymisestä. Tilityksen liitteenä tulee toimittaa todistus 

palkan maksamisesta, esimerkiksi kopio palkkalaskelmasta. Tilityslomake löytyy kunnan kotisivulta 

osoitteesta:www.sotkamo.fi -> Työ ja yrittäminen -> Työllisyysasiat-> Lomakkeet. Tilitys toimitetaan 

Sotkamon kunnan keskushallinnon toimistoon paperi- tai sähköisessä muodossa osoitteella: Sotkamon 

kunta, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo tai anita.moilanen@sotkamo.fi. 

 
Lisätietoja kuntalisästä ja sen hakemisesta antaa Sotkamon kunnan talousjohtaja Heidi Pyykkönen, 

puh. 044-750 2870 tai heidi.pyykkonen@sotkamo.fi. 

http://www.sotkamo.fi/
http://www.sotkamo.fi/
mailto:anita.moilanen@sotkamo.fi
mailto:heidi.pyykkonen@sotkamo.fi

