
HAKUOHJE KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISTÄMISTUELLE VUODELLE 2020 

Kuhmon kaupungin työllistämistuen tarkoituksena on ehkäistä rakenteellista työttömyyttä, tukea Kuhmon 
työnantajia työllistettävien henkilöiden osaamisen kehittämisessä, sekä edesauttaa  Kuhmon alueen 
välityömarkkinoiden toimivuutta. Myöntämällä työllistämistukea Kuhmon kaupunki tukee työnantajaa, kun 
työnantaja työllistää henkilön jonka työttömyys on pitkittynyt. Ensisijaisesti tukea pyritään myöntämään 
sellaisten henkilöiden työllistämiseen, jotka ovat olleet työttöminä yli 300 päivää. Tukea saavalta 
työnantajalta edellytetään työllistettävän henkilön aktiivista ohjausta tukemista,  työllistettävän henkilön 
osaamisen kehittämistä,  sekä henkilön perehdyttämistään työtehtäviin. 

Huomioitavaa on, että Kuhmon kaupungin työllistämistuen myöntämisen perusteena ovat  työllistettävän 
henkilön työssä tapahtuvasta ohjaamisesta (työnantajan käyttämä työaika), työllistettävän henkilön 
mahdollisesta kouluttamisesta ja hänen työtehtäviensä räätälöinnistä (esim. työnantajaorganisaation 
toiminnan muutokset, työvälineet, työtehtävien opinnollistaminen jne). muodostuvat kulut. Kuhmon 
kaupungin työllistämistuen hakulomake löytyy Kuhmon kaupungin lomakkeiden joukosta Kuhmon 
kaupungin kotisivulta, osoitteesta www.kuhmo.fi . (Valitse: ”Työ ja yrittäminen” -> ”Lomakkeet”). 
Hakemuksen allekirjoittajalla tulee olla edustamansa organisaation nimenkirjoitusoikeus (kauppa- tai 
yhdistysrekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeus). Tehty tukipäätös annetaan kirjallisesti tiedoksi tukea 
hakeneelle organisaatiolle. Kuhmon kaupunki maksaa työllistämistuen kuukausittain tehtävää tilitystä 
vastaan. 

Kuhmon kaupungin työllistämistuesta tehtävä tilitys tulee toimittaa viimeistään kuukauden kuluttua 
tilitysjakson päättymisestä. Tilityksen liitteenä on toimitettava todistus palkan maksamisesta, esim. kopio 
palkkalaskelmasta. Työllistämistuen tilityslomake löytyy em. Kuhmon kaupungin lomakkeiden joukosta. 
Tilitys toimitetaan Kuhmon kaupungin taloushallintoon paperipostina tai sähköisessä muodossa, seuraavin 
yhteystiedoin: Kuhmon kaupunki (Sirpa Seppänen), PL 15, 88901 Kuhmo, tai vaihtoehtoisesti 
sirpa.seppanen@kuhmo.fi .Tarvittaessa esim. työllisyyspalvelujen henkilöstö antaa neuvoja hakemuksen ja 
tilityksen täyttämisessä. Kuhmon kaupungin työllistämistukea voidaan myöntää rekisteröidyille 
kuhmolaisille yhdistyksille sekä Kuhmossa toimiville yrityksille ja säätiöille. Tukea voidaan myöntää myös 
niille Kuhmon kotitalouksille, jotka palkkaavat pitkään työttömänä olleen henkilön palvelukseensa. Tukea 
voidaan myöntää kerralla enintään vuoden pituiseksi ajaksi. Tuki voidaan myöntää tapauskohtaisesti 300 - 
800 € suuruisena kuukaudessa.  Tukea ei voi hakea takautuvasti, vaan tukihakemus tulee laittaa vireille 
ennen työllistettävän henkilön työsuhteen aloittamista. Tukea myönnettäessä kiinnitetään huomiota mm. 
siihen onko tuen hakija saanut aiemmin tai saako parhaillaan taloudellista tukea Kuhmon kaupungilta. Tuki 
on harkinnanvarainen ja kaupunki pidättää itsellään oikeuden myöntää tai olla myöntämättä sitä. Tuen 
myöntämisestä päättää Kuhmon kaupungin hallinto- tai talousjohtaja.


