
  

   

 

      

  

        

 

   

 

  

 

Korotetun Turku-lisän hakemus
1 (2) 

1 Työpaikan tiedot


Yhteyshenkilö ja yhdistyksen nimi Ohjaaja työpaikalla 

Sähköpostiosoite Työpaikan osoite 

Palkattavan työtehtävät 

2 Palkattavan henkilön tiedot 

Etunimi Sukunimi Henkilötunnus 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Palkattava on kirjoilla Turussa 

Työmarkkinatukikertymä Vähintään 300 pv Vähintään 1000 pv 

Palkattavan viimeisen 28 kk aikana olleet työsuhteet ajanjaksoineen: (Mainitse palkkatuettu työ erikseen PTT) 

Viikkotyöaika (min. 20h/vk) Palkkakustannukset (brutto) Sivukulut 

Sovellettava työehtosopimus 

3 Tukien tiedot 

Mille ajalle tukea haetaan? 
Lisää päivämäärät (pp.kk.vvvv) 

Uusi työsuhde (8 kk, yhteensä 35 vk) 

alkaen ma ______________, päättyen su ______________. 

Jatkotyösuhde (kesto yht. 35 vk aiemman työsuhteen alusta) 

alkaen ______________, päättyen su ______________. 

Palkkatukea on 

ajalle ______________ – ______________. 

Haettu 

Myönnetty 

ajalle ______________ – ______________. 

Määrä: ____ % 
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Onko tuella palkattava henkilö tarkoitus siirtää toisen työnantajan tehtäviin? Minne? 

Kyllä ______________________________________ Ei En osaa sanoa 

Sitoudumme antamaan palkattavalle tarvittavaa osaamisen kartoitusta ja 
ohjausta hänen työelämävalmiuksiensa parantamiseksi. 

Kyllä Ei 

Tarjoamme valmennusta palkattavan jatkotyöllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi. 

EiKyllä Mitä? ___________________________________________________ 

Harjoittaako yhdistyksenne/säätiönne taloudellista toimintaa? 

Kyllä Ei 

Onko yritys/yhdistyksenne saanut De minimis -tukia? 

Kyllä Ei 

Hakijan saamat De minimis tuet: Tukien summa ko. vuonnaVuosi 

(edellisvuosi) 

(viime vuosi) 

___________ (tänä vuonna) _______________________________________________________ _______________________ 
Summa 

4 Liitteet 

Työsopimus 

Palkkatukipäätös 

Palkattavalta henkilöltä on pyydetty suostumus tietojen käsittelemiseen.

Työllisyyspalvelukeskus voi tarvittaessa tarkistaa suostumuksen. pvm:_________________
 

Lisätiedot: 

Allekirjoitus (nimenkirjoitusoikeus vaaditaan) Nimenselvennys ja asema yhdistyksessä 
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