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Jämsä-lisän myöntämisen ehdot
Jämsä-lisän tavoitteena on tukea jämsäläisten työttömien työllistymistä. Jämsän kaupunki voi
maksaa Jämsä-lisää vuosittain myönnettyjen määrärahojen puitteissa Jämsän seudulla toimivalle
työnantajalle (yritys, yhdistys, säätiö, seurakunta, yksityinen työnantaja), jos työnantaja palkkaa
jämsäläisen työttömän työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen ja TE-toimisto on myöntänyt
tätä varten palkkatukea.
Jämsä-lisää ei kuitenkaan myönnetä yhtiöille, joissa Jämsän kaupunki omistaa yhtiön osakkeita.
Erityisistä syistä pienten yhtiöiden kohdalla em. periaatteesta voidaan poiketa konsernijohdon
luvalla.
Jos TE-toimisto ei myönnä työnantajalle palkkatukea määrärahasyistä, voidaan Jämsä-lisää
myöntää harkinnanvaraisesti.
Jämsä-lisän myöntämisen perusteet:
1. Lisä voidaan myöntää, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
 Työllistettävä on saanut yli 300 päivää työmarkkinatukea
 Työllistettävä on Jämsän kaupungin työllistämisyksikön asiakas
 Työllistettävä katsotaan muutoin jämsäläiseksi pitkäaikaistyöttömäksi
2. Työsuhde kestää vähintään 35 viikkoa
3. Jämsä lisää myönnetään 300 € kuukaudessa, vähintään 35 viikon ajan, harkinnanvaraisesti
enintään 52 viikon ajan. Oppisopimuskoulutukseen enintään 52 viikon ajan.
4. Työllistettävälle henkilölle edellytetään maksettavan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa
työehtosopimuksen mukaista palkkaa, tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole
tavanomaista tai kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä. Bruttopalkan tulee olla työajasta
riippumatta vähintään 1300 €/kk.
5. Valtion palkkatuen ja Jämsä-lisän kokonaissumma ei saa ylittää työllistetyn palkkaamisesta
aiheutuvia kokonaiskuluja. Mikäli tukien kokonaissumma ylittää kokonaispalkkakulut,
Jämsä-lisää ei myönnetä lainkaan.
Jämsä-lisän hakeminen ja myöntäminen
Lisää haetaan kirjallisesti hakulomakkeella ja sitä voidaan myöntää hakemiskuukauden alusta
lukien. Hakemukseen liitetään kopio työsopimuksesta, palkkatukipäätöksestä ja vahvistetusta
oppisopimuksesta ja toimitettava kopio maksetusta palkkalaskelmasta haettavalta ajalta 1 - 3 kk
jaksoissa.
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Tuen maksamisen lakkauttaminen, takaisinperintä ja muut edellytykset
Jämsä-lisän maksaminen voidaan lopettaa, jos tuen saaja ei täytä kaupungin ohjeissa määrättyjä
edellytyksiä. Työsuhteen keskeytymisestä tai päättymisestä on välittömästi ilmoitettava Jämsän
kaupungin työllistämisyksikköön.
Jämsä-lisää saaneet työnantajat ovat tarvittaessa velvollisia esittämään tuen myöntäjälle kaikki ko.
henkilön palkkauskustannuksiin liittyvät tositteet. Jos tarkastuksessa ilmenee, että
palkkauskustannuksia on ollut vähemmän, kuin maksettujen tukien yhteissumma, peritään
maksettu lisä takaisin lisättynä perimis- ja korkokuluilla.

