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PÄÄTÖS Myönnetään Rauman kaupungin palkkatuki ajalle: 

HYVÄKSYMINEN 
Paikka ja aika 

Raumalla / 20 

Tulosta Tyhjennä

http://www.rauma.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@rauma.fi
mailto:marko.kerola@rauma.fi
mailto:marko.kerola@rauma.fi


RAUMA-LISÄ HAKEMUS 

RAUMAN KAUPUNKI 
Sosiaali- ja terveysvirasto  
Työvoima- ja sosiaalipalvelut 
PL 59 
26101 RAUMA 
www.rauma.fi

Rauman seudun TYP 
Valtakatu 6 
26100 RAUMA 
neuvonta puh. 044 403 60 77 
etunimi.sukunimi@rauma.fi 

Rauman kaupungin avustus työnantajalle RAUMA-LISÄ 

• Avustuksen kohderyhminä ovat raumalaiset alle 30-vuotiaat palkkatukeen oikeutetut työttömät sekä 
yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet työttömät työnhakijat.

• Rauma-lisää myönnetään maksimissaan 8kk tai niin kauan, että työntekijän työssäoloehto täyttyy.

• Tuen määrä on 300 €/kk. Mikäli työaika on vähemmän kuin 85% työehtosopimuksen mukaisesta 
kokonaistyöajasta, tällöin tuen määrä lasketaan osa-aikaisuusprosentin mukaan.

• Rauma-lisän perusteena pitää olla myönteinen palkkatukipäätös. Mikäli työntekijä on työssä ns. 
edelleen sijoitettuna Rauman kaupungille ja työnantajalle maksetaan työvoiman vuokrauksesta 
korvausta, ei Rauma-lisää myönnetä.

• Työnantajan tulee maksaa työntekijälle oman toimialansa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja 
noudattaa muutenkin työsuhteessa työlainsäädännön ja työehtosopimuksen määräyksiä.

• Työnantajalla ei ole työvoiman vähennyksiä tai lomautuksia, jotka työlainsäädännön tai 
työehtosopimuksen mukaan estävät uuden työvoiman palkkaamisen.

• Tilanteessa, jossa kaupungin tuki johtaisi työnantajalle myönnettyjen muiden palkkatukien 
pienenemiseen (laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 28.12.2012/916) kaupungin tukea 
voidaan maksaa vain se määrä, että työnantajan saamat muut palkkatuet eivät pienene.

• Työnantajan pitää toimittaa kopio allekirjoitetusta työsopimuksesta.

• Rauma-lisä maksetaan hakijalle jälkikäteen laskua vastaan.
Työnantaja voi laskuttaa haluamallaan tavalla, joko kuukausittain tai esimerkiksi vasta koko 
työllistämis-/päätösjakson jälkeen

• Hakemus tulee toimittaa tarvittavine liitteineen työllisyyskoordinaattori Marianne Kivelälle
puh. 044 403 6140, Rauman seudun TYP, Valtakatu 6, PL 59, 26101 Rauma.
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