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Työllistämisen Kouvola-lisän soveltamisohjeet 
 

 
Kouvolan kaupunki tukee yritysten, yhdistysten, järjestöjen ja säätiöiden  
(myöh. työnantaja) työllistämistä maksamalla harkintaan perustuen  
työllistämisen Kouvola-lisää 350 €/kk/henkilö. 
 
1. Työllistävä työnantaja on kouvolalainen tai valtakunnallinen, jonka toimipaikka 

tai työllistettävän työtila on Kouvolassa. 
 

2. Työllistämisen Kouvola-lisää ei makseta sellaisesta työllistettävästä, jonka 
työllistämisestä kunta maksaa muuta tukea. 

 
3. Työllistämisen Kouvola-lisää maksetaan kaupungin harkintaan perustuvana 

kouvolalaisen henkilön työllistämisen edistämiseksi vähintään puoli vuotta 
kestävään työsuhteeseen. 

 
4. Työtä pitää olla vähintään 18 tuntia viikossa ja työstä tulee maksaa työehto-

sopimuksen mukainen palkka. 
 

5. Kun työnantaja palkkaa työntekijän työsuhteeseen, on seuraavien ehtojen  
täytyttävä: 

 

 Työllistettävä on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella  
vähintään 300 päivää tai 

 Työllistettävä on nuorisotakuun piiriin kuuluva nuori tai 

 Henkilö, jonka vamma tai sairaus olennaisesti vaikeuttaa työllistymistä tai 

 Työllistettävä on edelleen sijoitettu 
 
6. Hakemus on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.  

 
7. Työllistämisen Kouvola-lisää maksetaan työsuhteen voimassaoloajalta vuosit-

taisten määrärahojen puitteissa. Mikäli työsuhde puretaan aikaisemmin kuin 
työsopimuksessa on mainittu, niin Työllistämisen Kouvola-lisää maksetaan 
vain työsuhteen purkamista edeltäviltä täysiltä kuukausilta.  

 
8. Lisän voi saada työnantaja, jolla ei ole esteitä työllistämiselle (esim. irtisanomi-

nen tai lomautus), koska Työllistämisen Kouvola-lisän tarkoituksena ei ole kor-
vata vakinaista työvoimaa. 
 

9. Palkanmaksun keskeytymisestä tai muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi 
sekä Kouvolan kaupungin Työllistämisen edistämisen palveluyksikköön.  
Liikaa maksettu tuki peritään takaisin. 

 
10. Kouvolan kaupungilla on oikeus periä tuki takaisin, mikäli yllä mainitut ehdot 

eivät toteudu. 
 

11. Maksu tapahtuu kolmen kuukauden jaksoina. Ensimmäinen tuki kolmelta en-
simmäiseltä työssäolokuukaudelta maksetaan sen jälkeen, kun työnantaja on 
toimittanut hakemuksen liitteineen Kouvolan kaupungin Työllisyyden edistämi-
sen palveluyksikköön. Työsuhteen jatkuessa maksetaan tuki kolmen kuukau-
den välein.  
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Hakeminen: 

 Työnantaja hakee Työllistämisen Kouvola-lisää hakemuslomakkeella

Työnantajat toimittavat alkuperäiset hakemukset liitteineen Kouvolan 
kaupungin työllisyyden edistämisen palveluyksikköön: 

Kouvolan kaupunki  
Työllisyyden edistäminen  
Kouvola-lisä 
Työllisyyskoordinaattori
Torikatu 10, 45100 Kouvola

Hakemuksen liitteet: 

 Kopio työntekijän työsopimuksesta


