Projekti F21492

KASVUA KANSAINVÄLISISTÄ OSAAJISTA -ASETTAUTUMISPALVELUN TILAUS PK-YRITYKSELLE
PK-YRITYKSEN MÄÄRITELMÄ:

Pk-yritys on yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa, tai taseen loppusumma on
enintään 43 miljoonaa euroa. Yritystä, jonka pääomasta tai äänimäärästä vähintään 25 prosenttia on yhden tai useamman yksin tai yhdessä toimivan julkisyhteisön tai -laitoksen hallinnassa ei pidetä pk-yrityksenä.

Yrityksen tiedot:

Yrityksemme on PK yritys:
Kyllä
Ei

Yrityksen nimi:

Y-tunnus:

Katuosoite:

Yrityksen kotipaikka:

Postinumero ja postitoimipaikka:

Yrityksen henkilöstömäärä:

Yhteyshenkilö:

Yhteyshenkilön puhelinnumero:

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite:

Palkattavan työntekijän
tiedot:

Henkilön nimi:

Syntymäaika:

Sähköpostiosoite:

Puhelinnumero:

Kansalaisuus:

Mukana muuttaa:

Puoliso
Maa, josta työtekijä muuttaa:
Oleskeluluvan myöntämispäivä:

Työsuhteen tiedot:

Työsuhteen alkupäivä:

Lapsi, alle 13-vuotias,
lasten lukumäärä
Lapsi, 13–17-vuotias,
lasten lukumäärä

.
.

Työsuhteen tyyppi:

Toistaiseksi voimassa oleva
Työsopimuksen allekirjoituspäivä:

Määräaikainen
Kesto
Muu, mikä
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Tilattavat palvelut:
1. Maahantulon
ensivaiheen
asettautumisen
palvelut

Palveluntuottaja auttaa osaajaa, perhettä ja yritystä seuraavissa
maahantuloon liittyvissä asioissa:
• Neuvonta muuttokysymyksissä (esim. asumisen perustietopaketti, lemmikkien
tuonti, yleinen info harrastusmahdollisuuksista).
• Tarvittavat viranomaisrekisteröinnit (väestötietojärjestelmään rekisteröityminen) ja
suomalainen henkilötunnus.
• Avustaminen Suomen sosiaaliturvan piiriin liittymisessä.
• Verotus ja verokortin hakeminen.
• Ohjaus julkisten palveluiden piiriin (esim. TE-toimisto, Kela, kaupunkien infopisteet,
terveydenhuolto).
• Pankkitilin avaaminen.
• Suomessa ajo-oikeuteen oikeuttavan ajokortin hakeminen.
• Paikallisen julkisen liikenteen matkakortin hakeminen.
• Internetin ja puhelinliittymän hankinnassa avustaminen.
• Tilapäismajoitusvaihtoehtojen esittely ja majoituksen järjestämisessä avustaminen.
• Lasten koulu- ja päiväkotipaikkojen hakeminen, mikäli perheessä on lapsia. Koulutai päivähoitopaikka voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. Perheen
toiveet tulee kuitenkin huomioida koulu- ja päiväkotipaikan hakemisessa.

Yllä olevien asettautumispalveluiden tilaus.
Palvelun kokonaishinta 2500 € + alv*

Tilattavat palvelut:

Asunnon hankinta -palvelu sisältää:

2. Asunnon hankinta
-palvelu

1. Vähintään kolmen asumisvaihtoehdon esittelyä per osaaja/perhe. Esittelyt voivat
tapahtua joko asunnolla tai digitaalisesti verkon välityksellä. Osaajan toiveet tulee
huomioida asuntovaihtoehdoissa ja asuntojen esittelyssä.
2. Vuokra-asunnon järjestelyiden hoitamisessa avustamista (kuten vuokrasopimus,
vuokravakuus, sähkö- ja vesisopimus, kotivakuutus).
Asunnon hankinta -palvelun tilaus. Palvelun kokonaishinta 2 500 € + alv*

Tilattavat palvelut:

Puolison uraohjaus -palvelu sisältää:

3. Puolison uraohjaus

1. uraohjaus osaajan puolisolle.
2. puolison cv:n päivitys suomalaisille työmarkkinoille soveltuvaksi
3. yleisinfo suomalaisesta työkulttuurista, työnhakemisesta ja
työhaastattelukäytännöistä sekä
4. yleisinfo opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksista Suomessa
Palvelun sisältää yhteensä vähintään 6 tuntia yksilömentorointia. Palvelun tulee alkaa
viimeistään kuukauden sisällä henkilön maahantulosta.
Puolison uraohjaus -palvelun tilaus. Palvelun kokonaishinta 1 500 € + alv*
Henkilön nimi:

Syntymäaika:

Sähköpostiosoite:

Puhelinnumero:

Kansalaisuus:

Maa, josta henkilö muuttaa:

Oleskeluluvan myöntämispäivä:

Suomeen saapumisen päivämäärä:
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Yrityksen aikaisemmin
saamat julkiset tuet:

Vakuutamme, että yrityksemme ei ole saanut viimeisen kahden vuoden aikana
rahallista tukea julkisilta toimijoilta työntekijöiden asettautumisen tukemiseen.

Tilauslomakkeen liitteeksi täytetään lomake yrityksen saamista de minimis
-tuista.
Tilauksen yhteenveto:

Tilaamme ylle merkityt asettautumispalvelut.
* Yrityksemme vastaa palvelun kustannuksista 20 % osuudella, kuitenkin
niin, että yritys vastaa kaikista 5000 € + alv. ylittävistä kustannuksista.
Tämä tilaus edellyttää erikseen solmittavaa kolmikantasopimusta, jossa
määritetään tarkemmin yrityksen ja Kokka -hankkeen maksuosuudet.

Allekirjoitus

(yrityksen nimenkirjoitus
oikeuden omaavan henkilön
allekirjoitus)

Nimen selvennys:

Paikka ja aika:

