Tulosta lomake

Tyhjennä lomake
Viranomainen täyttää

Dnro

HAKEMUS RAVITSEMISALAN UUDELLEEN TYÖLLISTÄMISEN TUKEMISESTA
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) myöntää ja maksaa hakemuksesta
ravitsemusalan yrityksille tukea uudelleentyöllistämiseen. Avustuksia voivat hakea vain yritykset, joiden toimintaa on rajoitettu
väliaikaisesti majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 3 a §:n 1 momentin nojalla. Tukea ei myönnetä
henkilöstöravintoloille.
Uudelleentyöllistämisen tuella tuetaan ravitsemisyritysten valmiutta ja kykyä työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa
edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen. Tuen suuruus on 1 000 euroa
työntekijästä, jolle yritys maksaa palkkaa vähintään 2500 euroa rajoitusvelvoitteen päättymisen jälkeiseltä kolmen kuukauden
ajanjaksolta. Lisäksi tukea voidaan maksaa vuokratyönä/alihankintana teetetyn työn osalta, kutakin tuen piiriin luettavaa
työntekijää kohden 1000 euroa. Tukea maksetaan tällöin työntekijästä, jota kohden tehdystä työstä on laskutettu vähintään
4500 euroa kolmen kuukauden ajalta. Tukea on mahdollista saada enintään siitä työntekijämäärästä, joka yrityksellä oli
laskennallisesti kokoaikaisessa työsuhteessa helmikuussa 2020. Lisäksi huomioidaan yrityksen laskennallisesti teettämä
vuokratyönä/alihankintana hankitun työn määrä tuen määrää korottavana. Yritykselle tai konsernille myönnettävän tuen
enimmäismäärä on 800 000 euroa. Tuen myöntäminen perustuu lakiin ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen
tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä (L 403/2020).
Edellytyksen toteutumista seurataan satunnaisotantaan perustuvalla jälkivalvonnalla. Yrityksellä on velvoite palauttaa liikaa
maksettua tukea, mikäli se ei työllistä myöntöpäätöksen mukaista määrää henkilöitä tai näille ei kerry maksettavia palkkoja
vaadittua määrää. Velvoitteen laiminlyönnistä seuraa viivästyskoron maksuvelvoite liikaa maksettua tukea takaisin perittäessä.

1. Hakija

Yrityksen/hakijan nimi

Y-tunnus/henkilötunnus

Osoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Yhteyshenkilön nimi
Puhelin

Sähköposti

IBAN-tilinumero

Pankin BIC-koodi

2. Haettava tuki
Yritys sitoutuu työllistämään ajalle 1.6.2020-31.8.2020 henkilöitä, joille maksetaan palkkaa em. jaksolta vähintään 2500 euroa/
uudelleentyöllistettävä.
Henkilöä
Uudelleentyöllistettävät kokoaikaiset työntekijät yhteensä
joista palkkatuella työllistetty
Yritys voi hakea uudelleentyöllistämisen tukea vain työntekijöistä, joiden palkkaukseen ei ole saatu samalle ajanjaksolle
kohdistuvaa muuta julkista tukea, mm. palkkatukea.
Uudelleen työllistettävät, joiden työllistämiseen ei ole saatu muuta tukea yhteensä
(Uudelleentyöllistämisen tuki 1000,00 euroa / henkilö)
Lisäksi yritys hankkii ajalle 1.6.2020 – 31.8.2020 vuokratyöntekijöitä tai alihankintana hankittua työtä, minkä osalta laskutus on
vähintään 4500 euroa / työllistetty henkilö.
Vuokratyövoimana tai alihankintana työllistettävät kokoaikaiset henkilöt yhteensä
Haettava tuki on yhteensä

työllistettävästä henkilöstä.

Yritys on hakenut ajalla 16.3.-8.6.2020 kehittämisavustusta Business Finlandilta tai ELY-keskukselta
Kyllä
Ei
(Mikäli yritys on hakenut em. tukea, mutta saanut hakemukseen kielteisen päätöksen, eikä yritys ole hakenut päätökseen
oikaisua, voi yritys valita vastausvaihtoehdoksi ”ei”)
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3. Allekirjoitus
Vakuutan hakemuksessa annetut tiedot oikeiksi, ja että yritys / yrittäjä sitoutuu maksamaan ilmoitetulle työntekijämäärälle
palkkaa rajoitusvelvoitteen päättymisen jälkeisen, hakemuksessa ilmoitetun kolmen kuukauden ajalta vähintään 2500 euroa
jokaista uudelleentyöllistettävää kohden ja maksaa vähintään 4 500 euroa henkilöä kohden ilmoitetusta määrästä vuokratyönä
tai alihankintana hankittua työtä samalta ajanjaksolta. Annan suostumuksen siihen, että KEHA-keskus valvoo jälkikäteen
toteutuneen uudelleentyöllistämisen.
Vakuutan, että tukea hakeva yritys ei ole ollut 31.12.2019 EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa
tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys.
Paikka ja päiväys

Asema organisaatiossa

Allekirjoitus

Nimenselvennys

4. Liitteet
Liitteet: Hakemuksen liitteeksi on lisättävä ote helmikuun 2020 palkkakirjanpidosta, mikäli yritys ei ole alv-kuukausiilmoittamisen piirissä. Mikäli yritys hakee tukea vuokratyöntekijöiden tai alihankintana hankitun työvoiman osalta, liittäkää
hakemukseen jäljennös ko. työvoimaa koskevasta laskutuksesta helmikuulta 2020. Voitte lisätä mukaan liitteenä myös esim.
tarvittavat valtakirjat.
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