Viranhaltijapäätös
Yleinen päätös
Työllisyyspalveluvastaava

§ 2/11.1.2019

651/09.090/2018
Huolto- ja konepalvelu Kiiskinen OY:n hakemus työllisyyden kuntalisästä
Asianosainen

Huolto- ja konepalvelu Kiiskinen OY

Selostus

Huolto- ja konepalvelu Kiiskinen Oy on hakenut yhden työttömän
työnhakijan palkkaamiseen työllisyyden kuntalisää ajalle:
20.11.2018 - 19.07.2019.
Hakemus liitteenä, ei päätöksen liite.

Päätös

Päätän myöntää työllisyyden kuntalisää seuraavasti
20.11.2018 - 19.07.2019:
20.11.
20.12.
20.01.
20.02.
20.03.
20.04.
20.05.
20.06.

-

19.12.2018
19.01.2019
19.02.2019
19.03.2019
19.04.2019
19.05.2019
19.06.2019
19.07.2019

Yhteensä

350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00

€
€
€
€
€
€
€
€

2800,00 €

(Mikäli työ kestää vajaan kuukauden tai päättyy kesken, maksetaan
korvaus/työpäivä/16,28 €. Laskukaava 350 €:21,5=16,28 €)
Maksatus edellyttää, että lisän hakija toimittaa maksetuista palkoista
palkkalaskelman ja palakanmaksutositteet. Tiedot toimitetaan
Lieksan kaupunki/Työllisyyspalvelut, PL 41, 81701 LIEKSA.
Työllisyyden kuntalisä on de minimis tukea, ns.vähämerkityksinen
julkinen tuki, Komission asetus (EU) N:o1407/2013. Tuen saajan on
seurattavajulkisten tukien kautta saatujen de minimis-tukien
yhteismääriä ja etteivät ne ylitä asetettuja raja-arvoja.
Toimivallan peruste

Lieksan kaupunginhallitus 22.1.2018 § 28 ja Lieksan kaupungin
hallintosääntö § 31 Viranhaltijoiden tehtävät ja erityinen toimivalta.

Nähtävilläolo

Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa 11.01.2019.

Varpu Honkanen
vs.Työllisyyspalveluvastaava

Jakelu

Kaupunginhallitus
Huolto- ja konepalvelu Kiiskinen Oy

Lisätietoja

vs.työllisyyspalveluvastaava Varpu Honkanen, p.040 1044 312.
sähköposti varpu.honkanen@lieksa.fi

Lieksan kaupunki
Työllisyyspalveluvastaava

Viranhaltijapäätös
§ 2/11.1.2019

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen
ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Kaupunginhallitus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Sähköposti
Kirjaamon aukioloaika

PL 41, 81701 Lieksa
Pielisentie 3, krs. 3
04010 44000
kirjaamo@lieksa.fi
ma-pe klo 9:00 - 15:00

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Lieksan kaupungin kirjaamoon
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

määräajan

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen
merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on
Lähetetty tiedoksi kirjeellä ja annettu postin kuljetettavaksi
Luovutettu asianosaiselle
x Lähetetty tiedoksi sähköpostilla
Asianosaiset:

Huolto- ja konepalvelu Kiiskinen Oy

Paikka, päivämäärä ja tiedoksiantajan allekirjoitus
Lieksa 11.01.2019
Vastaanottajan allekirjoitus, jos luovutettu

