
 
 

 

HAKEMUS / HEINOLAN KAUPUNKI 
Laajennettu, tilapäinen työllisyyden Heinola-lisä ll 
Elvoltk 26.5.2021 § 37 
 

1. HAKIJAN PERUSTIEDOT  
Y-tunnus tai henkilötunnus, jos Y-tunnusta ei ole 
 

Yrityksen nimi 
 

Yrityksen toimitusjohtaja / muu vastuuhenkilö Puhelin 
 

Sähköposti 
 

Henkilötunnus 
 
Postiosoite Postinumero Paikkakunta 

 
2. TYÖNTEKIJÄT, JOILLE TUKEA HAETAAN 

Nimi 
 

Henkilötunnus 
 

Nimi Henkilötunnus 

Nimi Henkilötunnus 

Nimi Henkilötunnus 

Nimi Henkilötunnus 

 
3. HAETTAVAN TUEN MÄÄRÄ, PANKKIYHTEYDET 

EUROA YRITYKSEN PANKKIYHTEYS, IBAN 

  
 
4. ONKO TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAUKSEEN SAATU MUUTA TUKEA? 
☐ Kyllä ☐ Ei 
  
5. HAKEMUKSEN LIITTEET 
Liitteet on toimitettava hakemuksen mukana. 

☐ Verovelkatodistus ☐ Työsopimukset __ kappaletta ☐ Muut liitteet __ kappaletta  
 
6. SELVITYS SIITÄ, MITEN KORONARAJOITUKSET OVAT VAIKUTTANEET  
    YRITYKSEN LIIKETOIMINTAAN JA HENKILÖSTÖÖN 

 
 
7. HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN 
Palauta tämä lomake täytettynä: 
kirjaamo@heinola.fi 
Heinolan kaupunki / Kirjaamo, Rauhankatu 3, 18100 Heinola 
 
Hyväksyn, että päätös toimitetaan minulle sähköpostilla. 

☐ Hyväksyn ☐ En hyväksy 
 

8. ALLEKIRJOITUS 
Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus Nimen selvennys 

   

 
 



   

9. TUEN EHDOT 
Laajennettu tilapäinen Heinola-lisä on suora rahallinen tuki Heinolassa toimiville matkailu- ja ravintola-alan 
ja  muidenkin toimialojen yrityksille, joiden liiketoiminta on supistunut koronaviruspandemiasta aiheutunei-
den  kansallisten rajoitusten vuoksi. Rajoitusten vuoksi on mahdollisesti jouduttu irtisanomisiin, lomautuksiin tai 
uuden henkilöstön palkkauksen lykkäämisiin. Kyseessä oleva tuki tulee kohdentua henkilöstön palkkamenoihin 
1.6.2021 alkaen. Tuki on harkinnanvaraista ja sitä myönnetään määrärahojen puitteissa erillisestä hakemuksesta. 
Tuki on luonteeltaan henkilöstön palkkaamiseen kannustava. 

Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille El-
voltk 26.5.2021 § 37 mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja: 

Tukea voivat saada Heinolassa toimivat matkailu- ja ravintola-alan ja muidenkin toimialojen yritykset, jotka palk-
kaavat kyseiselle toimialalle henkilöstöä palvelukseensa vähintään kolmeksi (3) täydeksi kuukaudeksi sekä vähin-
tään 50 prosentin kokonaistyöajalle työehtosopimuslain mukaisesti. Tukea ei voida myöntää, jos  työllistettävän 
henkilön työllistämiseen saadaan jotain muuta erityisesti palkkaamiseen kohdennettua tukea, esimerkiksi TE-toi-
miston myöntämää palkkatukea. Palkattavan henkilöstön asuinkuntaa ei rajata. Tukea ei myönnetä vuokratyövoi-
man käytöstä aiheutuviin kustannuksiin tai vuokratyövoimatoimialalle. 

Tuen määrä ja kesto 

Tuen määrä on 500 euroa kuukaudessa kokoaikaisesti työllistettävää kohden ja sitä voidaan maksaa enintään 
kolmen (3) kuukauden ajalle täyttä kalenterikuukautta kohti. 

Tuen myöntäminen edellyttää vähintään 50 prosentin työaikaa alan työehtosopimuksen mukaisesta kokonais-
työajasta. Kokonaistyöajan jäädessä kalenterikuukautta kohden 50–70 prosentin välille, tuki on 300 euroa kuu-
kaudessa. 

Tukea voidaan maksaa enintään viiden (5) henkilön palkkaukseen yhtä (1) yritystä kohden. Tukea voidaan myön-
tää 31.8.2021 saakka kuitenkin enimmäismäärä kolme (3) kuukautta huomioiden. 

Hakuaika: 2.8.2021–31.10.2021. Myönnetään määrärahan puitteissa, edellyttäen, että elinvoimalautakunnan 
26.5.2021 päätös on saanut lainvoiman. 

Hakumenettely 

Tuki haetaan aiotulle tukikaudelle kertaluontoisesti oheista hakulomaketta käyttäen. 

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat: 

1. Hakijayrityksen verovelkatodistus tai verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma verojen maksusta tai 
todistus maksujärjestelypyynnön voimassaolosta. 

2. Kopio työntekijän/työntekijöiden työsopimuksista. 
3. Kopiot työntekijöiden toteutuneista työtunneista (työaikaraportti), josta selviää toteutunut työaika suh-

teessa kokonaistyöaikaan. 

Maksatus 

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja tuki maksetaan mahdollisimman pian. Käsittelyä ja maksa-
tusta nopeuttaa huolellisesti täytetty hakemus lisättynä tarvittavilla liitteillä. 

 
1. Kopio työntekijän/työntekijöiden työsopimuksista. 
2. Kopiot työntekijöiden toteutuneista työtunneista (työaikaraportti), josta selviää toteutunut työaika  

suhteessa kokonaistyöaikaan. 
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