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HAKUOHJE SOTKAMON KUNNAN TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄLLE 

Työllistäminen työsuhteeseen tai oppisopimukseen

Yritykset, yhdistykset, säätiöt ja yksityiset työnantajat (ml. kotitaloudet) voivat hakea Sotkamon kunnalta 

kuntalisää sotkamolaisen työttömänä työnhakijana olevan henkilön työllistämiseen. Tavoitteena on tukea 

pidemmän aikaa työttömänä olleiden henkilöiden työllistymistä (200pv työttömänä ollut henkilö), mutta tukea 

voidaan harkinnanvaraisesti myöntää myös varhaisemmassa vaiheessa työllistämisen edistämiseksi. 

Kuntalisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin työtila-, työvaate-, perehdyttämis-, ja ohjaus- ja 

työtehtävän hoitamiseen tarvittavien lupakorttien hankkimiskustannuksiin. Kuntalisän  

Sotkamon kunta myöntää kuntalisää enintään 450 €/kk per työllistettävä henkilö, kuitenkin siten, että  

tukikatto on 3 600 €/hlö (8 kk x 450 €/kk). Tuki myönnetään minimissään yhdelle kuukaudelle. 

Viikkotyöajan on oltava vähintään 18 h/vko ja työstä on maksettava työehtosopimuksen mukainen 

palkka. Jos alalla ei ole voimassaolevaa työehtosopimusta, vähimmäispalkan tulee olla sellainen, että 

työttömyysturvalain työssäoloehdon mukainen päivärahaoikeus täyttyy.  

Kuntalisää on mahdollista saada myös sotkamolaisen työttömän henkilön oppisopimustyösuhteeseen 

ammatillisiin opintoihin (perus- tai täydennyskoulutus). Oppisopimuskoulutukseen kuntalisää on mahdollista 

saada kahden (2) vuoden ajalta. Kuntalisän määrä on ensimmäisen vuoden aikana enintään 200 €/kk per 

henkilö ja toisen vuoden aikana enintään 100 €/kk per henkilö, kuitenkin siten, että tukikatto on 3 600 

€/hlö. 

Hakuohjeet ja tilitykset 

Sotkamon kunnan työllistämisen kuntalisän haku- sekä tilityslomakkeet löytyvät kunnan kotisivulta 

osoitteesta: www.sotkamo.fi -> Työ ja yrittäminen -> Työllisyyspalvelut -> Kuntalisä.  

Kuntalisän hakijalla ei saa olla verovelkaa eikä irtisanomisia viimeisen 12 kuukauden aikana. Kuntalisää 

ei voi hakea takautuvasti, vaan hakemus on laitettava vireille ennen työllistettävän henkilön työsuhteen 

aloittamista. Kuntalisä on harkinnanvarainen ja kunta pidättää itsellään oikeuden myöntää tai olla 

myöntämättä kuntalisää. Kuntalisä ei ole este TE -palveluiden palkkatuen saamiselle. Kuntalisä 

myönnetään de minimis -ehdon alaisena eli vähämerkityksisenä tukena. 

Hakemuksen allekirjoittajalla tulee olla edustamansa organisaation nimenkirjoitusoikeus (kauppa- tai 

yhdistysrekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeus). Kuntalisähakemuksen liitteeksi edellytetään kopio 

työsopimuksesta. Lisäksi hakemukseen liitetään mahdollinen TE -palveluiden palkkatukihakemus ja -

päätös. Oppisopimuksen osalta kopio opintosuunnitelmasta tulee myös toimittaa.  

Sotkamon kunta maksaa kuntalisän kuukausittain tehtävää tilitystä vastaan. Kuntalisää maksetaan 

toteutuneilta työpäiviltä. Tilitys tulee toimittaa viimeistään kuukauden kuluttua tilitysjakson 

päättymisestä. Tilityksen liitteenä tulee olla todistus palkan maksamisesta, esimerkiksi kopio 

palkkalaskelmasta. Tilitys osoitetaan Sotkamon kunnan keskushallinnon toimistoon paperi- tai 

sähköisessä muodossa osoitteella: Sotkamon kunta, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo tai 

 tyollisyyspalvelut@sotkamo.fi 

Lisätietoja kuntalisästä ja sen hakemisesta antavat työllisyysasiantuntija Marjo Leinonen (puh. 

044 750 2480, marjo.leinonen@sotkamo.fi) ja työllisyysohjaaja Jonna Juntunen (0447502220, 

jonna.juntunen@sotkamo.fi). 
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