PALKKAA TYÖNTEKIJÄ –
HAE TUKEA
VANTAAN KAUPUNGIN
VAMMAISTEN TYÖVALMENNUS
ON LINKKI TYÖNANTAJIEN
JA TYÖNHAKIJOIDEN VÄLILLÄ.

TYÖNANTAJAN TUET TYÖNTEKIJÄN
PALKKAAMISEEN
Palkkatuki
•

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea
työttömän henkilön palkkauskustannuksiin.

•

Palkkatuki voi määräytyä myös tuella palkattavan henkilön vamman tai sairauden perusteella, jos ne olennaisesti ja pysyväisluonteisesti alentavat tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä.

Tukijakso enintään 24 kk kerrallaan, tuen määrä 50 % palkkauskustannuksista. Työsuhde voi alkaa heti, kun TE-palvelut on myöntänyt
palkkatuen.

Valtti – työllistämisen lisätuki yrityksille
•

•

Vantaan kaupungin myöntämä työllistämisen lisätuki yrityksille on 500 euroa kuukaudessa. Valtti-tuella halutaan parantaa
yritysten edellytyksiä palkata vantaalaisia pitkäaikaistyöttömiä.
Tuen hakeminen on helppoa, ota yhteyttä, niin opastamme
alkuun.
Valttia voivat saada yritykset, jotka työllistävät sellaisen vantaalaisen työttömän, jolle työvoimatoimisto on myöntänyt työttömien palkkaamisen käytettävää valtion palkkatukea.

Työolosuhteiden järjestelytuki
•

TE-palvelut voi edistää osatyökykyisen työntekoa työolosuhteiden järjestelytuella.

•

Työvälineiden hankintaan tai työpaikan muutostöihin tukea voi
saada enintään 4 000 euroa henkilöä kohden.

•

Korvausta toisen työntekijän antamasta avusta voi saada enintään 20 työtunnille kuukaudessa, enintään 18 kuukauden ajan.
Tukea maksetaan kuukausittain jälkikäteen 20 euroa tunnilta
toteutuneiden työtuntien perusteella.

Työkokeilu
•

Työkokeilun tavoitteena on selvittää vaihtoehtoja ammatinvalinnalle ja uralle tai tukea työntekijän paluuta työmarkkinoille.

•

Ennen työkokeilun aloittamista työkokeiluun osallistuva,
TE-toimisto ja työkokeilun järjestäjä tekevät yhdessä kirjallisen
sopimuksen.

•

Työkokeilu ei ole työsuhde, eikä siitä makseta palkkaa. Samalla
työnantajalla voi kokeilla työtä enintään
6 kuukautta.

Tuettu työtoiminta

•

Valtion palkkatuen ja kaupungin Valtti-tuen kokonaissumma ei
saa ylittää työllistetyn palkkaamisesta aiheutuvia kokonaiskuluja.

•

Tuetun työtoiminnan tavoitteena on toimintaan osallistuvan
henkilön työ- ja työelämätaitojen kehittäminen sekä työllistymisen edistäminen.

•

Mikäli tukien kokonaissumma ylittää kokonaispalkkakulut, Valtti-tukea ei myönnetä lainkaan.

•

Kyseessä ei ole työsuhde, eikä siitä makseta palkkaa.

•

Valtti-tukihakemus on jätettävä kaupungille 30 päivän kuluessa
TE-toimiston palkkatukipäätöksestä, jotta Valttia voidaan myöntää palkkatuen maksamiskauden alusta lähtien.

•

Valtti-tuki maksetaan takautuvasti kuukausittaisten tilitysten
perusteella. Tuen myöntää Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden johtaja.

vantaa.fi/vammaisten_tyovalmennus
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