Kesätyötiedote 2019
KUUSAMOLAISET YRITTÄJÄT JA YHDISTYKSET

Kesätyötä kuusamolaisille koululaisille!
Peruskoulun yläkoululaisten, lukiolaisten sekä II-asteen opiskelijoiden omakohtainen
kokemus ja tutustuminen työelämään parantavat mm. mielikuvaa ja tiedontasoa
yritystoiminnasta ja työelämästä, sekä helpottavat koulutus- ja uravalintoja.
Kuusamon kaupunki tukee koululaisten kesätyötä 30 000 eurolla.
Noin 170 nuorta saa kesätyötä yhteistoimin.





Kuusamolaiset vuonna 2001-2004 syntyneet (15-18 v.) peruskoulun
yläluokkalaiset, peruskoulun päättävät sekä keskiasteen opiskelijat, joilla on
koulu kesken.
Palkka vähintään 350 €/2 viikkoa (sisältää lomakorvauksen).
Työaika 30 h/viikko.
Kaupunki korvaa yritykselle tai yhdistykselle palkkakuluja 175 €/hlö kahden
viikon kesätyöjaksolta.

Kuusamolaiset vuonna 2000 ja aikaisemmin syntyneet (19 v.-) opiskelijat, jotka
ovat oppilaitoksen kirjoilla (myös v. 2019 ylioppilaat).
Kaupunki korvaa yritykselle/yhdistykselle työehtosopimuksen mukaisesta palkasta
87,50 €/viikko, enintään 350 €/kk. Työn tulee olla kokoaikatyö.
Palkka maksettava alan työehtosopimuksen mukaisesti.
Kesätyöt toteutetaan kesän 2019 aikana ajalla 1.6.- 31.8.2019.
Yritys tai yhdistys hakee kesätyötukea kaupungilta 18.4.2019 mennessä.
Kesätukiesite ja hakemukset ovat Kuusamon kaupungin www-sivuilla,
www.kuusamo.fi, Työ ja yrittäminen/Kesätyötä kuusamolaisille koululaisille.
Työnantaja voi hakea kesätyötukea tarvitsemilleen kesätyöntekijöille liitteenä olevalla
Kesätyötukihakemuksella (sivu 3) 18.4.2019 mennessä. Kesätyötuen maksatus
haetaan erikseen lomakkeella Kesätyötuen hakeminen (sivu 4) 31.10.2019
mennessä.

Toivomme yrityksen/yhdistyksen suhtautuvan myönteisesti
harjoittelupaikkojen järjestämiseen nuorille.

Kesätuen hakuohje 2019

KUUSAMOLAISET YRITTÄJÄT JA YHDISTYKSET
TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA -MALLI
Kaupunki tukee kesäharjoittelua 175,00 €/hlö/2 vk v. 2001-2004 syntyneistä (15-18 v)
kuusamolaisista koululaisista seuraavasti:
 Tutustu työelämään ja tienaa -mallissa on kahden viikon kesätyömahdollisuus
peruskoulun yläluokkalaisille ja peruskoulun lopettaville, lukiolaisille sekä muiden
oppilaitosten opiskelijoille, joilla on koulu kesken.
 Mikäli työnantaja on järjestänyt työpaikkaruokailun suosittelemme, että nuorille
järjestetään ilmainen ruokailu.
 Kahden viikon työjaksosta maksetaan vähintään 350 € palkkaa, joka sisältää
lomakorvauksen. Yrittäjälle/yhdistykselle kaupunki korvaa 175 €/2 viikkoa
 Kesätyöjaksoa koskevat normaalit työsuhdemaksut ja velvoitteet sekä nuorten
erityiskohtelu (mm. Laki nuorista työntekijöistä).
 Työaika on 30 h viikossa.
Kaupunki tukee kesätyötä 87,50 €/vk - 350,00 €/kk/hlö (enintään 1 kuukauden ajalta) v. 2000 ja
aikaisemmin syntyneistä (19 v.-) kuusamolaisista opiskelijoista, joilla on koulu kesken
(myös v. 2019 ylioppilaat).



Palkkaus alan työehtosopimuksen mukainen nuorten/ harjoittelijoiden/
kesätyöntekijöiden kk- tai tuntipalkka.
Kokoaikatyö (alan työehtosopimuksen mukainen)



Nuorten työjaksot sijoitetaan 1.6. - 31.8.2019 väliseen aikaan.

Tukihakemuksia edellä esitettyihin paikkoihin saa kaupungin
yhteispalvelupisteestä 2 krs, internetistä sivulta www.kuusamo.fi palvelut  työ ja
yrittäminen  kesätyötä kuusamolaisille koululaisille tai täytä vapaamuotoinen hakemus
josta tulee ilmetä: hakijan nimi, osoite, työvoimantarve ja työtehtävät.
Hakemukset palautetaan 18.4.2019 mennessä postitse os. Kuusamon
kaupunki, Askel/kesätyö, Suvi Kurtti, PL 9, 93601 Kuusamo tai hakemuksen voi tuoda
kaupungintalon yhteispalvelupisteeseen 2. krs. tai Askeleeseen, Airotie 2b, 1. krs.
Päätökset harjoittelupaikoista yrityksille/yhdistyksille tehdään 3.5.2019 mennessä.
Päätökset ja tuen maksatuslomake postitetaan työnantajalle välittömästi päätöksenteon
jälkeen.
Kaupungille toimitetuista kesätyöharjoittelusta tai -työjaksosta kaupunki tilittää
palkanmaksutositteita vastaan vain yhden kerran samasta kuusamolaisesta henkilöstä.
Kesätyötukien maksatuslomakkeiden viimeinen palautuspäivä on 31.10.2019.
Tilittäminen aloitetaan 1.9.2019 ja päättyy 31.10.2019. Mikäli työnantaja ei maksa
ehtojen mukaista minimipalkkaa, ei tukea makseta. Kesätyöntekijän opiskelupaikka täytyy
ilmoittaa tilityslomakkeella. Peruskoulun lopettaneista ilmoitetaan mihin koulutukseen
ovat hakeneet.
Lisätietoja: Suvi Kurtti puh. 0400 681 574, suvi.kurtti@kuusamo.fi
Erja Multasniemi puh. 040 860 8047, erja.multasniemi@kuusamo.fi

Kesätyötukihakemus 2019
Viimeinen hakupäivä 18.4.2019
Hakijan
tiedot

Yrityksen/yhdistyksen nimi:

Y-tunnus:

Puhelin:

________________________________________

________

____________

Osoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

_________________________________________________________________
Vakituisessa työsuhteessa olevien määrä: _______________________________

Työvoiman
tarve

Kesäharjoittelu: 2 vk/hlö22

2 viikon työhön (v. 01-04 synt.)
Työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa vähintään 350 €.

henkilöä

1 kuukauden työhön (v 00 tai aiemmin synt.) Työehtosopimuksen
mukainen palkka (1 vk-1 kk)

henkilöä

Työnantaja on velvollinen maksamaan alalla noudatettavan Tes:n mukaista palkkaa.
Työtehtävät

Työsuhdevelvoitteet:
- työnantaja

- palkansaajalta
perittävät
maksut
Hakijan
allekirjoitus

Harjoittelujaksoja koskevat normaalit työsuhdevelvoitteet ja nuorten erityiskohtelu
(mm. vakuutus, valvonta, työsuojelu, työturvallisuus sekä laki nuorista työntekijöistä)
Kesäharjoittelutyöstä on maksettava: työeläke-, tapaturma-, työttömyysvakuutusja sosiaaliturvamaksut. Lomakorvaus sisältyy palkkaan. Työaika 30 h viikossa.
TES:n (työehtosopimuksen) mukaisesta palkasta on maksettava: työeläke-,
tapaturma-, työttömyysvakuutus- ja sosiaaliturvamaksut, sekä muut lakisääteiset
maksut ja lomaraha. Työaika määräytyy alan Tes:n mukaan.
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu sekä työntekijäin työeläkevakuutusmaksu, jotka
voidaan pidättää palkasta.
Yrityksen tai yhdistyksen edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Kuusamo

/

2019 _________________________________

Kuusamon kaupunki korvaa yrittäjälle/yhdistykselle palkanmaksukuluja seuraavasti:

Kaupungin

Työnantajaa pyydetään ilmoittamaan muutoksista välittömästi.

merkintöjä

2 viikon harjoittelusta 175,00 €/hlö

hlöstä

TES:n mukaisesta palkasta 87,50 €/vk - 350,00 €/kk/hlö

PÄÄTÖS §

YHTEENSÄ
Kuusamo

hlöstä
/

€
hlöstä

€

€.

2019

Hyväksyn

Yhdyskuntatekniikka/Askel

KUUSAMON KAUPUNKI

Työllistäminen

Keskuskuja 6/PL 9, 93601 KUUSAMO

Puhelin 0400 681 574

Kesätyötuen hakeminen (yritys/yhdistys)
Viimeinen hakupäivä on 31.10.2019
Kuusamon kaupunki korvaa kuusamolaisille yrityksille/yhdistyksille 1.6.-31.8.2019 välisenä aikana toteutuneista työsuhteista:
Korvaus
Palkka
Harjoittelu v. 01-04 syntyneet
175 €/2 vk
Vähintään 350 €/2 vk
Harjoittelu v. 00 ja aikaisemmin syntyneet
87,50 €/vk - 350 €/kk
Alan työehtosopimuksen mukainen
Alalla noudatettava Tes:_______________________________________________________________
Alan kuukausipalkka:___________________________________
HARJOITTELURAHAN HAKEMINEN
Työnantajat ovat sitoutuneet Tutustu työelämään ja tienaa –kesätyömallin ehtoihin hakiessaan harjoittelurahaa.
Mikäli tuen edellytykset eivät täyty, tukea ei makseta.
Suosittelemme ilmaista työpaikkaruokailua nuorille (v. -01-04), mikäli se on mahdollista järjestää.
Kesätuen tilittäminen/maksaminen hakijoille aloitetaan 1.9.2019. Tilityslomakkeet tulee toimittaa 31.10.2019 mennessä.
Yrityksen/yhdistyksen nimi ja Y-tunnus

Osoite

Pankkiyhteystiedot

Puh.

Harjoittelijan nimi ja osoite

Syntymäaika

Opiskelupaikka/haettu opiskelupaikka

Liitteet: Palkanmaksutodistus (jäljennös palkka-ajosta, tilisiirtolomake, palkansaajan hyväksymä todistus tms.).
Hakemus palautetaan 31.10.2019 mennessä os. Kuusamon kaupunki, ASKEL/Työllistäminen, Airotie 2b/PL 9,
93601 Kuusamo tai kaupungintalon yhteispalvelupisteeseen 2 krs.
Täytä lomakkeesta kaikki kohdat.
Lisätietoja: Suvi Kurtti, puh. 0400 681 574, suvi.kurtti@kuusamo.fi tai Erja Multasniemi, puh. 040 860 8047, erja.multasniemi@kuusamo.fi

