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HARKITSETKO TYÖNTEKIJÄN 
PALKKAAMISTA?

Tiesitkö, että Kirkkonummen kunta
tukee työllistämistä eri keinoin - 

autamme työtarpeittesi    
 kartoittamisessa ja annamme

rahanarvoista tukea työllistämiseen.

Työkokeilu?
 

Palkkatuki?
 

Oppisopimus?

Kerromme näistä kaikista lisää ja voimme
esitellä yrityksellesi sopivia ehdokkaita. 
Ja kun sopiva ehdokas löytyy, autamme
rekrytoinnin tukien hakuprosessissa!

KIRKKONUMMEN KUNNAN
TYÖLLISTÄMISEN

 JÄRJESTELYTUKI
Kirkkonummen kunnan järjestelytuki on luotu

edesauttamaan yrittäjien
työllistämismahdollisuuksia, kohdistuen pitkään

työtä vailla oleviin kirkkonummelaisiin. 

Listoiltamme löytyy eri alojen
ammattilaisia, jotka ovat innokkaita

pääsemään takaisin työelämään!

Järjestelytuki on enintään 500 €/kk ja sitä voidaan
myöntää yhteensä 6-12 kuukaudelle.
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TYÖKOKEILU

PALKKATUKI

OPPISOPIMUSKOULUTUS

Työllistävän yrityksen koti- ja/tai toimipaikka  
 voi olla myös Kirkkonummen ulkopuolella.



KIRKKONUMMELAINEN
TYÖNHAKIJA!

 

Intoa olisi, mutta työtä ei vaan löydy?
Jos tilanteesi on jo pitkittynyt (väh. 200
päivää työmarkkinatuella työttömyyden

perusteella tai 12 kk työttömyyttä) ja olet
oikeutettu palkkatukeen, sinut palkkaava

yritys tai yhteisö voi olla oikeutettu
Kirkkonummen kunnan järjestelytukeen.
Tuki tällöin on enintään 500 €/kk ja sitä

voidaan myöntää 6-12 kk työsuhteen
alussa.  

Jos olet saanut 200 päivää työmarkkinatukea
työttömyyden perusteella tai olet ollut 12 kk
työttömänä, eikä palkkatukioikeutta synny,
myös tällöin sinut palkkaavalla yrityksellä

voi olla oikeus järjestelytukeen.
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MISTÄ ALOITTAA?  
SELVITÄ TE-TOIMISTOLTA

PALKKATUKIOIKEUTESI JA HANKI
PALKKATUKIKORTTI  

Vai olisiko sinulle sopivampi vaihtoehto
TYÖKOKEILU tai OPPISOPIMUSKOULUTUS? 
Ota yhteyttä, keskustellaan tilanteestasi!

https://www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija/palkkatuki/palkkatuki-kortti

AUTAMME SINUA TYÖN ETSIMISESSÄ!

TYÖNHAKIJAPALVELUITA
KIRKKONUMMELLA

TYÖLLISTYMISPALVELUT TOIMARI
Toimari auttaa työtä vailla olevan henkilön tilanteen
kartoituksessa sekä tarjoaa työpajatoimintaa.
www.kirkkonummi.fi/toimari 

OHJAAMO KIRKKONUMMI
Ohjaamot ovat ympäri Suomea sijaitsevia paikkoja,
joista kaikki alle 30-vuotiaat saavat maksutonta
apua ja tukea monenlaisiin asioihin, esimerkiksi
opiskelu- tai työpaikan hakemiseen.
www.kirkkonummi.fi/ohjaamo

VAUHDITTAMO KIRKKONUMMI
Kirkkonummen Vauhdittamo on matalan kynnyksen
palvelupiste, josta yli 30-vuotiaat asiakkaat saavat
tietoa ja valmennusta työelämään ja koulutukseen
liittyvissä asioissa. 
www.kirkkonummi.fi/vauhdittamo

LUCKAN
Luckan tarjoaa työnhakuneuvontaa esim. nuorille ja
maahanmuuttajille.
www.kyrkslatt.luckan.fi

Avoimia työpaikkoja: 
te-palvelut.fi | kuntarekry.fi | valtiolle.fi


