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Palkkatuki Hämeessä vuonna 2018
Leipää ja kulttuuria -työllistämishankkeen jokseenkin kansantajuinen ohjeistus työnantajille .
Jos olet yrityksen edustaja, lue vain tämä ensimmäinen sivu. Jos olet yhdistyksestä, säätiöstä tai vastaavasta
ja aiot hakea 100 % palkkatukea, lue myös kääntöpuoli. Tarkemmat sepostukset: te-palvelut.fi/palkkatuki.
Perusjutut
Palkkatuki on työttömän työllistymistä edistävä tuki. TE-toimisto maksaa sen työnantajalle (ei siis työntekijälle). Tukea maksetaan siksi, että työnantaja saattaa joutua käyttämään tavallista enemmän aikaa työttömänä aiemmin olleen työntekijän työnohjaukseen.
Kuka sitä saa?
Palkkatukea voi saada kaikenlaiset työnantajat. TES:n mukaista tai muuten tavanomaista
palkkaa pitää maksaa. Tiettyjä rajoituksia on, esimerkiksi epäselvyydet palkanmaksussa
tai myyntiprovisioon perustuvat työt voivat estää palkkatukihaaveet. Tänä vuonna Hämeen TE-toimiston alueella palkkatukea painotetaan yrityksiin, mutta muillekin riittää.
Kenet sillä voi työllistää?
Palkkatuella voi työllistää työttömän työnhakijan, eli ilman työtä olevan ja työttömyysetuuteen oikeutetun henkilön. Kaikkia työttömiä ei ole mahdollista työllistää. Palkkatuki on sitä mahdollisempi ja suurempi, mitä pidempään henkilö on ollut työtön. Työttömyyden lisäksi työnhakijan vamma tai sairaus voi oikeuttaa tukeen.
TE-toimisto harkitsee, kenen työllistämiseen tukea voi saada ja kenen ei. Harkinnassa huomioidaan henkilön osaamisen puutteet ja pitkäaikaistyöttömyyden riski.
Paljonko sitä saa?
Tuki kattaa tietyn prosenttiosuuden henkilön palkkauskustannuksista (eli palkka + sivukulut). Alle puoli vuotta työttömänä olleiden palkkatuki on 30 %, yli vuoden olleilla 40 % ja
yli kaksi vuotta olleilla 50 %. Työllistettävän asuinkunta voi maksaa vielä tämän päälle tietyn summan työllistämisen kuntalisää.
Palkkatuen enimmäismäärä on 1 400 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi maksetaan palkkatukiprosentin mukainen lomaraha. Työllistettävän palkka voi olla vaikka kymppitonnin
kuussa, mutta tuota enempää ei palkkatukea tule.
Kauanko sitä saa?
Palkkatuen enimmäiskesto on 12 kuukautta. Jos palkattava on ollut työtön alle vuoden,
maksimikesto on 6 kuukautta. Järjestösektorin työnantajat voivat Hämeen TE-toimiston
alueella saada palkkatukea pääsääntöisesti enintään 6 kuukauden ajan.
Huomioitavaa!
Älä koskaan kirjoita työsopimusta suunniteltuun palkkatuettuun työsuhteeseen ennen
kuin palkkatuesta on varmasti tehty myönteinen päätös. Valitettavan hankala moka. Jos
haluat välttää kaikki sudenkuopat, anna Leipää ja kulttuuria -hankkeen hoitaa hommat.
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Yhdistysten 100 % palkkatuki
Kolmannen sektorin työnantaja voi saada palkkatukea samalla tavoin kuin yritys. Järjestötyönantajilla on lisäksi yrityksistä poiketen mahdollisuus työllistää työtön myös 100 %
palkkatuella. Tällöin palkkatuki kattaa sananmukaisesti 100 % palkkauskustannuksista.
Kolmannen sektorin 100 % palkkatuen saajien määrää rajoitetaan TE-toimistokohtaisilla
kiintiöillä.
Kuka 100 % palkkatukea saa?
Yhdistykset, järjestöt, säätiöt ja muut kolmannen sektorin toimijat. Tiettyjä työnantajan
toimintaan liittyviä rajoituksia, joihin edellissivullakin viitattiin, on olemassa. Hämeen TEtoimisto on linjannut, että 100 % palkkatukea voi vuonna 2018 saada ainoastaan silloin,
kun on järjestetty ammattimainen työnjohto ja jatkotyöllistymistä tukevat toimet tai työllistämisessä on mukana työvoimapoliittinen hanke (vaikkapa Leipää ja kulttuuria -hanke).
Tuen edellytyksenä on puskuriraha. Palkkatuki maksetaan jälkikäteen, joten työnantajalla
oltava vähintään yhden kuukauden palkkausrahat käytettävissään ensimmäisen kuukauden palkkakuluihin. Karkeasti sanoen tilillä on oltava 2 000 euroa, jos työnantaja haluaa
työllistää 100 % tuella yhden henkilön.
Kenet 100 % palkkatuella voi työllistää?
Palkkatukea voidaan 100 % tukena käyttää vähintään kaksi vuotta työttömänä olleen henkilön palkkaamiseen. Vamma tai sairaus ei ole soveltuva peruste, vain pitkä työttömyys.
Paljonko 100 % palkkatukea saa?
Palkkatukea saa 100 % tukena enintään 1800 euroa kuukaudessa, eli palkkauskustannukset voivat olla enintään tuon verran. Tämän lisäksi maksetaan lomaraha. Työllistetyn kuukausipalkka on tällöin suunnilleen 1 400 euroa.
Palkkatuki on 100 % aina 65 %:een työaikaan saakka, eli 40 tuntisella viikkotyöajalla työaika olisi 26 tuntia viikossa. Työaika voi olla tätä pidempikin, mutta ylimenevän osan
palkka ja muut kulut jää työnantajan maksettavaksi. Työehtosopimuksessa määritetty
viikkotyöaika voi olla myös lyhyempi kuin 40 tuntia.
Kauanko 100 % palkkatukea saa?
Kolmannen sektorin työnantaja voi Hämeen TE-toimiston alueella saada toistaiseksi palkkatukea maksimissaan 6 kuukautta. Tämän jälkeen (asiakkaan palkkatukioikeudesta riippuen), työllistetty voi jatkaa palkkatukityötä yrityksessä 12 kuukauden enimmäiskestoon
saakka.

