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Siilinjärvilisän myöntämisperusteet ja toimintaohjeet 1.2.2018 alkaen  

 Siilinjärvilisä on Siilinjärven kunnan työnantajalle maksama tuki, kun työnantaja palkkaa 
siilinjärveläisen vähintään 200 pv työmarkkinatukea saaneen työttömän työnhakijan vähintään 
3 kk:n pituiseen työsuhteeseen.  

 Siilinjärvilisä on käytössä läpi vuoden, niin kauan kuin määrärahaa riittää.  

 Tuki on osa Siilinjärven kunnan työllisyydenhoitoa.  
 
Kenelle Siilinjärvilisää maksetaan ja minkä suuruinen se on?  

 Työnantajana voi olla siilinjärveläinen yritys, yhdistys tai säätiö.  

 Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö.  

 Samalla työnantajalla voi olla palkattuna Siilinjärvilisällä useampia työntekijöitä.  

 Tuen suuruus on maksimissaan 600 €/kk/työntekijä ja tukea maksetaan maksimissaan 6 kk 
(yhteensä kuudelta kuukaudelta maksimissaan 3600 €)  

 Siilinjärvilisää myönnetään harkinnanvaraisesti hakujärjestyksessä, eikä sitä voi varata.  

 Mikäli henkilö lopettaa työsuhteensa kesken sovitun työsopimusjakson, työnantajan tulee 
ottaa välittömästi yhteyttä kunnan työllisyysohjaajaan. Työnantaja on oikeutettu saamaan 
kunnan tuen siltä ajalta, kun henkilö oli työssä.  

 
Siilinjärvilisän myöntämisen edellytykset työnantajalle  

 Työllistävän organisaation palveluksessa tulee olla työnjohdollisissa tehtävissä vähintään yksi 
muutoin kuin palkkatuella palkattu työntekijä.  

 Työtilojen tulee olla asianmukaiset.  

 Työnantajan tulee noudattaa palkkauksessa alan työehtosopimusta.  

 Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1 189 euroa 
kuukaudessa. Viikkotyötuntien tulee olla kuitenkin vähintään 18 h/vko. (Kelan ohje: 
Palkansaajan työssäoloehto.)  

 
Toimintaohje työnantajalle  

 Työnantaja, joka kiinnostuu palkkaamaan työnhakijan, ottaa yhteyttä ENNEN työsopimuksen 
allekirjoittamista Siilinjärven kunnan työllisyyspalvelun työllisyysohjaajaan ja varmentaa, että 
määrärahaa on käytettävissä palkkaukseen.  

 Työnantajalle lisäohjeita ja neuvoja antaa Siilinjärven kunnan työllisyysohjaaja Päivi Kuikka 
(puh. 044 704 1236, paivi.kuikka@siilinjarvi.fi).  

 Siilinjärvilisää on haettava viimeistään kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta netistä 
tulostettavalla lomakkeella.  

 Työllistettävän henkilön tulee olla siilinjärveläinen (kotikunta: Siilinjärvi) ja vähintään 200 pv 
työmarkkinatukea saanut henkilö (työllisyyspalvelun asiantuntija tarkastaa kelpoisuuden).  

 Työnantaja solmii työsopimuksen työnhakijan kanssa ja hoitaa työsuhteeseen liittyvät verot, 
sosiaali- ja eläkemaksut sekä ansaitut lomakorvaukset.  

 Julkista tukea työntekijän palkkaukseen voidaan myöntää enimmillään 50 % 
kokonaispalkkakustannuksista. 
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