
REKRYTOI 
vaivattomasti!

Yhteystiedot
www.kuopio.fi/tyollisyyspalvelu

Osoite: 
Asemakatu 38–40 A, 3. krs, PL 228 

70101 Kuopio

Anssi Kuikka: 044 718 1858
Eeva Koivisto: 044 718 3635

Sähköposti: 
tyollisyyspalvelu@kuopio.fi

Työllisyyspalvelu somessa: 
 

 
@kuopiontyollisyyspalvelu
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Hyvän työenergian välittäjä 

Kuopion kaupungin työllisyyspal-
velusta saat yhden luukun periaat-
teella yksilöllisen tuen rekrytointiin 
ja erilaisten tukimahdollisuuksien 
kartoittamiseen.

Työnhakijaehdokkaita kartoitetaan 
kriteereidenne mukaan yli 12 kuu-
kautta työttömänä olleista työhön 
haluavista työnhakijoista.

Kehitämme koko ajan myös uusia 
työnantajayhteistyön malleja, jotka 
tuovat uudenlaisia tapoja rekrytoi-
da kannattavasti ja helposti työn-
tekijöitä.



KUMMIYRITYS-TYÖELÄMÄKOKEILU

• Ei palkkasuhteista työtä, vakuutuk-
set hoitaa Kuopion työllisyyspalvelu

• Työnantaja tarjoaa työelämäkokei-
luun soveltuvia työtehtäviä

• Helppo työpaikan kriteereiden 
ilmoittaminen (työpaikkakortti)

• Piilohakumahdollisuus (työnantajan 
nimi ei näy haussa)

• Työntekijällä oma vastuuohjaaja/ 
valmentaja 

APUA ENSIMMÄISEN TYÖNTEKIJÄN 
PALKKAAMISEEN

• Työsuhde toistaiseksi voimassa 
oleva tai määräaikainen

• Helppo työpaikan kriteereiden 
ilmoit taminen (työpaikkakortti)

• Piilohakumahdollisuus (työnantajan 
nimi ei näy haussa)

• Työntekijäehdokkaan esihaastattelu 
ennen varsinaista haastattelua

• Kuopion työllistämistuki/palkkatuki 
enintään 50 % palkkauskustannuk-
sista

• Mestari-kisälli -mallista maksetaan 
ylimääräinen korvaus (työssäval-
mennus)

• Palkkauksen tukea mahdollista saa-
da, kun työtunteja vähintään 18 h/
vko ja työsuhde vähintään 3 kk

Esimerkit: 

Palkka 1 000 €/kk, tuki 500 €/kk + työssä
valmennuksen korvaus 500 € + alv 24 %

Palkka 2 800 €/kk, tuki 600–1 400 €/kk + 
työssä valmennuksen korvaus 500 € +  
alv 24 %

Työkokeilu on mahdollinen työsuhteen 
alkuun (1–3 kk), mikäli työnantaja ja työn-
tekijä sen parhaaksi katsovat 

PERUSREKRYTOINTI

• Työsuhde toistaiseksi voimassa oleva tai 
määräaikainen

• Helppo työpaikan kriteereiden ilmoitta-
minen (työpaikkakortti)

• Piilohakumahdollisuus (työnantajan nimi 
ei näy haussa)

• Työntekijäehdokkaan esihaastattelu 
ennen varsinaista haastattelua

• Kuopion työllistämistuki/palkkatuki 
enintään 50 % palkkauskustannuksista

• Palkkaukseen tukea mahdollista saada, 
kun työtunteja vähintään 18 h/vko ja 
työsuhde vähintään 3 kk

Esimerkit:

Palkka 1 000 €/kk, tuki 500 €/kk + työssä
valmennuksen korvaus 500 € + alv 24 %

Palkka 2 800 €/kk, tuki 600–1 400 €/kk + työssä-
valmennuksen korvaus 500 € + alv 24 %

Työkokeilu on mahdollinen työsuhteen alkuun 
(1–3 kk), mikäli työnantaja ja työntekijä sen 
parhaaksi katsovat 

LISÄKÄSIÄ AVUSTAVIIN  
TYÖTEHTÄVIIN

• Työsuhde toistaiseksi voimassa oleva tai 
määräaikainen

• Helppo työpaikan kriteereiden ilmoitta-
minen (työpaikkakortti)

• Piilohakumahdollisuus (työnantajan nimi 
ei näy haussa)

• Työntekijäehdokkaan esihaastattelu 
ennen varsinaista haastattelua

• Kuopion työllistämistuki/palkkatuki 
enintään 50 % palkkauskustannuksista

• Palkkaukseen tukea mahdollista saada, 
kun työtunteja vähintään 18 h/vko ja 
työsuhde vähintään 3 kk

Esimerkit:

Palkka 1 000 €/kk, tuki 500 €/kk + työssä
valmennuksen korvaus 500 € + alv 24 %

Työkokeilu on mahdollinen työsuhteen alkuun 
(1–3 kk), mikäli työnantaja ja työntekijä sen par-
haaksi katsovat 


