Yritykselle - 2/2019

KorkoOsaaja-paketti
- oikea tekijä ja taloudellinen tuki samassa paketissa!
Korko-hankkeessa mukana olevat korkeakoulutetut ja kokeneet osaajat ovat pääsääntöisesti olleet
työnhakijoina vähintään 12 kuukauden ajan. Heidän rekrytointinsa voi olla yritykselle taloudellisesti
erityisen edullista erilaisten tarjolla olevien työllistämisen tukien ansiosta. Tärkeimmät 1/2019
tarjolla olevat toisiaan tukevat tuen muodot ovat valtion palkkatuki ja työllistämispalkkio sekä
kaupunkien omat työllistämisen lisätuet.

Palkkatuki
Valtio kannustaa yrityksiä rekrytoimaan
työttömiä tarjoamalla palkkakustannusten
korvaamiseen tarkoitettua palkkatukea.
• Tuen määrä ja kesto on työnhakija- ja
työnantajakohtainen. Tuen
enimmäismäärä on 1400 euroa/kk
enintään vuoden ajan.
• Tukea haetaan TE-toimistosta etukäteen,
ennen työsopimuksen tekemistä ja työn
aloittamista.

Kaupunkien työllistämisen lisätuet
Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeilla
on työttömien rekrytointiin tarkoitettuja
lisätukia, joita haetaan työnhakijan
kotikaupungilta.
Helsinki-lisä (max. 10kk + mahdollinen
rekrytointipalkkio 16kk jälkeen):
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-jahallinto/yritykset/tyollisyys-yrittajat/helsinkilisa/helsinki-lisan-hakuohjeet/

Lisätietoja TE-palveluiden sivuilta:
http://www.tepalvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekij
a/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html

Työllistämisen Espoo-lisä (max. 12kk):
https://www.espoo.fi/fiFI/Tyo_ja_yrittaminen/Tyonantajalle/Taloude
llinen_tuki

4000 euron työllistämispalkkio

Vantaan Valtti – Työllistämisen lisätuki
yrityksille (max. 12kk):
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo
_ja_elinkeinot/tyollistamispalvelut_tyonantaj
ille/valtti_-_tyollistamisen_lisatuki_yrityksille

Valtio kokeilee 1.1.-30.6.2019 välisenä aikana
4000 euron suuruista työllistämispalkkiota
(kertakorvaus). Se myönnetään yritykselle,
joka palkkaa pitkäaikaistyöttömän
työnhakijan toistaiseksi voimassa olevaan
palkkatuettuun työsuhteeseen.
Lisätietoja: http://www.tepalvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekij
a/tukea_rekrytointiin/tyollistamispalkkio/ind
ex.html

HUOM!
• Tukien määrät ja kestot varmistuvat
vasta päätösten yhteydessä!
• Varmista ettei työ ja työsuhde ala
ennen palkkatukipäätöksen saamista.
Palkkatukea ei voida myöntää jo
alkaneeseen työsuhteeseen.
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Yrityksille tarjolla olevia työllistämisen tukia*
Tuki
Valtion palkkatuki

Kuka hakee,
koska

Tuen
myöntäjä

Tuen
enimmäiskesto**

Tuen
enimmäismäärä**

Yritys tai yhteisö,
ennen työsuhteen
alkamista

TE-toimisto

12 kk

Max 1400 € /kk

TE-toimisto

Kertakorvaus

4000 €

10 kk

500 € /kk

Kertakorvaus

Palkkio 1500 €

12 kk

500 €/kk

6 kk

800 €/kk

12 kk

500 €/kk

Yritys,
Valtion
työllistämispalkkio palkkatuetun
ajalla 1.1. –
30.6.2019

työsuhteen oltava
toistaiseksi
voimassa

Kaupunkien työllistämisen lisätuet***
Yritys tai yhteisö hakee tukea työnhakijan kotikaupungilta

Helsinki-lisä Helsinki-lisä rekrytointitukena
palkkauksen oheiskustannuksiin
Mahdollinen rekrytointipalkkio 16kk
työllistämisen jälkeen

Espoo Työllistämisen Espoo-lisä
(edellytyksenä palkkatuki)
Espoon rekrytointituki (niille, jotka
eivät saa palkkatukea)

Vantaa Valtti -työllistämisen lisätuki
(edellytyksenä palkkatuki)

*Tiedot tammikuu 2019. Tarkista tukien tiedot ja ehdot tuen myöntäjältä.
**Tuen määrä ja kesto voivat tapauksesta riippuen olla myös selvästi enimmäismäärää pienempiä.
*** Työnhakijan on asuttava kaupungissa, Helsinki-lisässä työnantajan sijaittava Helsingin
työssäkäyntialueella.
Huomioi myös, että tukimuotoihin saattaa liittyä viikkotyöaikaa koskevia vähimmäisvaatimuksia.

Lisätietoja Korko-hankkeesta ja KorkoOsaaja-paketista sähköpostilla osoitteesta
korkoinfo@espoo.fi tai hankkeen yrityskoordinaattoreilta:
Lauri Movall, lauri.movall@espoo.fi, +358 (0)43 827 1138
Jouni Kivelä, jouni.kivela@espoo.fi, +358 (0)43 827 1140
Pekka Kalenius, pekka.kalenius@espoo.fi, +358 (0)43 827 1137
Sven Björkqvist, sven.bjorkqvist@espoo.fi, +358 (0)43 827 1141
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