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1. Kuntalisää haetaan
Kuntalisää haetaan palkkatuettuun työsuhteeseen, jossa

Työvoimaviranomaisen palkkatuki on 100 % aina 65 % työaikaan 
saakka  

Työvoimaviranomaisen palkkatuki on 50 % palkkauskustannuk-
sista

Työllistetty on osatyökykyinen

työllistetty on kotoutumislain alainen työtön maahanmuut-
taja

työllistetty on saanut 300 pvää työmarkkinatukea (Kelan asi-
ointipalvelun tosite)

työllistetty on saanut 1000 pvää työmarkkinatukea (Kelan 
asiointipalvelun tosite

Kuntalisää haetaan palkkatuettuun oppisopimuskoulutustyösuhteeseen, jossa 
ammatillista tutkintoa vailla oleva on alle 30-vuotias

Työvoimaviranomaisen palkkatuki on vähintään 40 % palkkauskustannuksista

työllistetty on kotoutumislain alainen työtön maahanmuuttaja

työllistetty on osatyökykyinen

Työvoimaviranomaisen palkkatuki vähintään 30%, ei ammatillista tutkintoa

2. Yhdistys/Säätiö
Nimi

Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka

Puhelinnumero Y-tunnus Henkilökunnan määrä

Sähköpostiosoite

IBAN BIC

Toimiala

3. Yhteyshenkilö

Lupa päätöksen lähettämiseen Suomi.fi viestit-palvelun kautta

Sukunimi Etunimet

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

4. Tuella palkattu
Sukunimi Etunimet

Kotipaikkakunta Syntymäaika (pv/kk/v)

Liitteet  Kopiot työvoimaviranomaisen palkkatukipäätöksestä ja työsopimuksesta sekä Kelan asiointipalvelun tosite (tarvittaessa). Oppisopimuskuntalisää haettaessa 
myös kopio oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta.

Postiosoite
Business Oulu -liikelaitos
Työllisyyspalvelut/Kuntalisä
PL 22, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Hallituskatu 36 A, 3. krs
90100 Oulu

Sähköposti
kuntalisa@businessoulu.com

www.ouka.fi

PK_001_2.4



Hakemus
Kuntalisä palkkatuella työntekijän työllistävälle 
yhteisölle

2 (2)

5. Työsuhteen ehdot
Tehtävänimike

Työllistämisaika Työaika (t/vko)

Bruttopalkka ilman työnantajakuluja (€/kk) Lomaraha ilman työnantajakuluja (€/kk)

Lakisääteiset työnantajakulut (%)

6. Päiväys ja allekirjoitus
Paikka ja aika Allekirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus ja nimenselvennys

Postiosoite
Business Oulu -liikelaitos
Työllisyyspalvelut/Kuntalisä
PL 22, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Hallituskatu 36 A, 3. krs
90100 Oulu

Sähköposti
kuntalisa@businessoulu.com

www.ouka.fi

PK_001_2.4

Liitteet  Kopiot työvoimaviranomaisen palkkatukipäätöksestä ja työsopimuksesta sekä Kelan asiointipalvelun tosite (tarvittaessa). Oppisopimuskuntalisää haettaessa 
myös kopio oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta.
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