JUUAN KUNTA
NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT VUONNA 2021

Juuan kunta tukee juukalaisten nuorten kesätyöpaikkojen järjestämistä vuonna 2021 osallistumalla
työnantajille kesätyön järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin 200 euron suuruisella osuudella.
Työnantajan nuorille maksaman palkan on noudatettava alan kesätyöntekijöihin sovellettavia
sopimuksia.
Muut ehdot tuen saamiselle ovat seuraavat:
1.

Kesätyöpaikkojen piiriin kuuluvat 15 vuotta ennen työsuhteen alkamista täyttäneet
ja enintään 20 vuotiaat juukalaiset koululaiset, lukiolaiset, toisen ja korkea-asteen
opiskelijat. Kesätyösetelin piiriin eivät kuulu keväällä 2021 toiselta asteelta
ammattiin valmistuvat.
Työssäkäynti tapahtuu touko – elokuun 2021 aikana.

2.

Nuoret hakevat omatoimisesti kesätyöpaikkansa ja saavat kunnalta työnantajalle
toimitettavaksi tämän ohjeen ja sen kääntöpuolella olevan lomakkeen eli
kesätyösetelin, jonka työnantaja toimittaa asianmukaisesti täytettynä kunnalle
heti työsuhteen päätyttyä 14 päivän kuluessa ja jota vastaan kunta maksaa
työnantajalle setelin arvon. Setelin arvo on 200 euroa.

3.

Työnantaja voi olla yritys, yhdistys tai yksityinen henkilö, joka ei kuitenkaan saa
olla työntekijän lähisukulainen (oma perhe) ja työkohteen on oltava Juuassa.
Työsuhde nuorella on suoraan työnantajaan, joka myös huolehtii kaikista
työnantajavelvoitteista.

4.

Työjakson pituus on vähintään 2 viikkoa, päivittäinen työaika vähintään 6 tuntia ja
palkkauksen on noudatettava alan kesätyöntekijöihin sovellettavia sopimuksia.

5.

Seteleitä annetaan yksi/henkilö ja yhtä seteliä kohden voi olla vain yksi työsuhde.

6.

Jaettava tuki on määrärahasidonnainen ja jaetaan kesätyöseteleiden
saapumisjärjestyksessä.

Lomake eli kesätyöseteli on palautettava heti työsuhteen päätyttyä 14 päivän kuluessa
osoitteella: Juuan kunta, kirjaamo/kesätyöseteli, Poikolantie 1, 83900 Juuka.
Lisätietoja asiasta antaa kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Marja Kononen p 040 104 2401 tai
marja.kononen@juuka.fi. Lomakkeen palauttamiseen liittyvistä asioista kunnan kirjaamo.

JUUAN KUNNAN KESÄTYÖSETELI / SELVITYS KESÄTYÖN TEKEMISESTÄ
Kaikki kohdat tulee täyttää.
Palautettava heti työsuhteen päätyttyä 14 päivän kuluessa Juuan kuntaan.
Palautunut kuntaan: saapumisnro ______, pvm ___ / ___ 2021 vast otto merkintä _____

TYÖNTEKIJÄ:
Nimi:

______________________________synt aika ______________

Osoite:

____________________________________________________

Puhelin:

__________________ sposti: ___________________________

Koulunkäynti-/opiskelutilanne
(Rasti vaihtoehdon kohdalle)

____ peruskoulu
____ lukiolainen
____ toisen asteen opiskelija

TYÖNANTAJA:
Nimi/yhteyshlö:____________________________________________________
Osoite:

____________________________________________________

Puhelin:

____________________ Y-tunnus (jos on) ________________

Pankkiyhteys: ___________________________________________________

TYÖSSÄOLOTIEDOT:
Työtehtävät: ____________________________________________________
Työjakso:

___/___ 2021 - ___/____2021

Päivittäinen työaika: ______ h/pv
Palkka (mahdollisine ennakonpidätyksineen) työjaksolta :______________€

ALLEKIRJOITUKSET:
Juuassa ___/___ 2021

____________________________
työnantaja
nimen selvennös

________________________
työntekijä
nimen selvennös

