Kesätyötuki yhdistyksille
Kuusamon kaupunki tukee nuorten kesätyöllistämistä osoittamalla yhdistyksille 10 000 euroa nuorten työllistämiseen
kesän 2020 aikana. Tukea hallinnoi Naturpoliksen työllisyyspalvelut.
Tuki kattaa 100% kaikista nuoren työllistämisestä aiheutuneista palkkauskuluista (sis. sivukulut)
Tuen kriteerit
Tukiaika: 2 viikkoa – 1 kuukausi, kesätyö tulee toteuttaa kesä-elokuun aikana.
Työaika: Sopimuksen mukaisesti. Voi olla myös osa-aikainen.
Työntekijä: 15-29-vuotias jonkun oppilaitoksen kirjoilla oleva kuusamolainen nuori (myös peruskoulun päättävät sekä
kevään 2020 ylioppilaat).
Palkkaus: Työehtosopimuksen mukainen tai minimipalkka (1236 eur/kk; 57,49 eur/pvä; 7,19 eur/h). 2 viikon
työsuhteissa voidaan noudattaa Tutustu työelämään ja tienaa -mallin mukaista palkkausta, jos ko. alalla on tehty
malliin liittyvä sopimus.
Muut kriteerit: Työ tulee pystyä toteuttamaan turvallisesti viranomaisten määräyksiä ja suosituksia noudattaen.
Kesätyöntekijälle pitää tarjota tarvittava perehdytys ja ohjaus koko työsuhteen ajan.
Työsuhdevelvoitteet: Työjaksoja koskevat normaalit työsuhdevelvoitteet ja nuorten erityiskohtelu (mm. vakuutus,
valvonta, työsuojelu, työturvallisuus sekä laki nuorista työntekijöistä). Tutustu työelämään ja tienaa mallin-mukaisesta
kesäharjoittelutyöstä on maksettava: työeläke-, tapaturma-, työttömyysvakuutus- ja 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.
Palkansaajalta perittävät maksut: Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu sekä työntekijäin työeläkevakuutusmaksu,
jotka voidaan pidättää palkasta.
Tuen hakeminen
Tuen hakuaika: 11.5. -31.7.2020 tai niin kauan kuin tukea riittää. Tukea myönnetään hakujärjestyksessä kriteereiden
täyttyessä.
Hakemus: Tukea haetaan erillisellä lomakkeella Naturpoliksen työllisyyspalveluista.
Hakemuksen liitteet: Hakemukseen tulee liittää laskelma palkkauskuluista (pyydä tarvittaessa excel-pohja
Naturpoliksesta) sekä työsopimus. Työsopimuksesta tulee käydä ilmi tehtävänkuva, perehdytyksen ja ohjauksen
järjestäminen sekä työn tekemisen paikka.
Hakemuslomakkeet: Hakemuslomakkeita saa Naturpoliksen työllisyyspalveluista.
Huomioitavaa: Tukea tulee hakea ennen työsuhteen aloittamista. Tukea haettaessa tulee olla tiedossa työllistettävä
henkilö.
Tuen maksaminen ja tuen käytön raportointi
Tuki maksetaan yhdistykselle heti päätöksen tekemisen jälkeen. Yhdistys sitoutuu palauttamaan tuen mikäli työsuhde
keskeytyy tai ei toteudu. Tuen käytöstä on raportoitavat Naturpoliksen työllisyyspalveluihin toimittamalla todiste
palkanmaksusta työsuhteen jälkeen kuitenkin viimeistään 31.10.2020 mennessä.
Lisätietoja ja hakemukset
Työllisyyskoordinaattori Mailis Vallioniemi: mailis.vallioniemi@naturpolis.fi, p. 0400 681 574
Projektipäällikkö Elise Ylitalo: elise.ylitalo@naturpolis.fi, p. 0400 174 242
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