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Kuntalisän 
hakeminen 

Kuntalisää haetaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 työllistetyn palkkakuluihin, palkkatukioikeus   
 työllistetyn palkkakuluihin, ei palkkausoikeutta 
 oppisopimusopiskelijan palkkakuluihin 

Yrityksen tiedot Nimi 
 

Osoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

Y-tunnus 

Sähköpostiosoite Verkkosivujen osoite 

Henkilökunnan määrä 

IBAN-pankkitilinumero 

Toimiala 

Yrityksen 
yhteyshenkilö 

Nimi Toimenkuva yrityksessä 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Työntekijän 
tiedot 

Nimi 

Kotipaikkakunta 

Työsuhteen 
ehdot 

Tehtävänimike 

Työllistämisaika 

Työaika (t/vko) 

Palkka (kk) 

http://www.tem.fi/kuluttajat-ja-markkinat, https://tem.fi/eu-n-valtiontukisaantely, https://tem.fi/valtiontukisaannot, 
https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki 
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Kuntalisän 
maksamisen 
ehdot 

1. Työllistävä yritys on Konneveden kunnan työssäkäyntialueella. 
2. Yritys työllistää Konnevetisen 
3. Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on vähintään 85%:n työaika, ja että työllistettävälle 

maksetaan vähintään kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista 
palkkaa, tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa 
kyseisestä työstä. Kuntalisä tulee käyttää työntekijän palkkakulujen ja lakisääteisten 
työnantajakulujen kattamiseen. 

4. Kuntalisää koskeva hakemus on tehtävä Konneveden kunnan työllisyyspalveluille kunnan 
kotisivuilla (www.konnevesi.fi) olevalla lomakkeella yhden kuukauden kuluessa työsuhteen 
alkamisesta. Hakemus liitteineen toimitetaan Konneveden Kunta, Työllisyyspalvelut Kauppatie 
25 44300 Konnevesi tai lähetä osoitteella osmo.makarainen@konnevesi.fi  

5. Kuntalisän määrä on 300,00€/kk/työntekijä jos työllistetyllä ei ole palkkatukioikeutta ja sitä 
maksetaan työsuhteen voimassaoloajalta, kuitenkin enintään yhdeksältä kuukaudelta. 
Kuntalisän määrä on 400,00€/kk/työntekijä jos hänellä on palkkatukioikeus ja sitä maksetaan 
enintään 10 kuukauden ajalta, paitsi oppisopimustyösuhteessa enintään kolmen vuoden ajalta. 
Kuntalisän myönnössä noudatetaan EU:n valtiotukiin liittyviä säännöksiä. 

6. Mikäli työsuhde puretaan ennen työsopimuksen sovittua päättymispäivää tai henkilöllä on 
palkaton työnteon keskeytys, tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, joilta henkilölle on maksettu 
palkkaa. 

7. Palkanmaksun keskeytymisestä tai muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi Konneveden Kunnan 
työllisyyspalveluihin ja myös Keski-Suomen TE-toimistoon silloin, kun yritys saa työllistämiseen 
palkkatukea. Mahdollisesti liikaa maksettu tuki peritään takaisin. 

8. Kuntalisä maksetaan 1kk:n tai 3kk:n jaksoissa. Maksatusta varten yrityksen on toimitettava 
kunnalle kuntalisää koskeva palkkakuitti tai lasku, jonka liitteenä on selvitys maksetuista 
palkoista lakisääteisine sivukuluineen. 

9. Oppisopimustyösuhteessa olevan opintojen päätyttyä toimitetaan tutkintotodistus 
työllisyyspalveluihin. 

Liitteet  
 kopio työntekijän työsopimuksesta 
 kopio oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta 
 kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä, jos yritys saa palkkatukea 
 TE-toimiston todistus työntekijän työttömänä työnhakijana olosta 

 
Allekirjoitus Paikka ja aika 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Hakijayrityksen kuntalisä hakemuksessa ilmoittama tietoja käytetään vain kuntalisän käsittelyyn. Tietoja säilytetään lain 
velvoittama aika. 
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