Nuorten työllistäminen kesällä 2017/ 400 € / 18 - 29-v. ammatillisesta koulutuksesta
vastavalmistuneet

Mynämäen kunnan yritystuki on tarkoitettu tueksi työnantajalle nuoren kesätyöllistämiseen
kesäkaudella 1.5.–30.9.2017. Yritystukeen on varattu 4000 € määräraha.
Mynämäen kunta myöntää tukea 400 € keväällä 2017 ammatillisista opinnoista vastavalmistuneen 18 - 29vuotiaan nuoren työllistämiseen.
Ohjeet työnantajalle:
•
•
•
•
•
•
•
•

Yritystuen summa tulee käyttää kokonaisuudessa nuoren palkkakustannuksiin.
Työnantajalle voi jäädä palkkakustannuksissa omavastuuosuutta.
Työnantaja voi käyttää yritystukea saman nuoren palkkaukseen vain yhden kerran kesän 2017
aikana.
Työnantajalla tulee olla Y-tunnus.
Yksityishenkilö ei voi palkata yritystuella.
Palkattava nuori ei saa olla työnantajan oma tai puolison lapsi.
Työnantajana voi toimia myös yhdistys, järjestö, säätiö tai seura.
Yritystukihakemus löytyy Mynämäen kunnan www-sivuilta kohdasta verkkoasiointi.

Nuoreen sovelletaan työnantajan noudattamaa työehtosopimusta. Yritystuella tuettu työ kestää vähintään
kaksi viikkoa 30 h/viikko tai yhteensä 60 h kesäkauden aikana (1.5.–30.9.2017). Suoritetusta työstä
toimitetaan Mynämäen kunnalle työaikaseuranta, josta selviää toteutuneet työtunnit. Nuori täyttää
työaikaseurannan jo työssäoloaikana.
Työnantajalle maksetaan korvaus sen jälkeen kun työ on tehty ja palkka maksettu. On tärkeää, että nuoret
saavat palkan ajoissa työsuhteen päättyessä.
Tuki maksetaan seuraavien dokumenttikopioiden ja yritystuen hakulomakkeen perusteella:
•
•
•
•

Työsopimus molempien allekirjoituksella.
Työaikaseuranta (toteutuneet työtunnit).
Virallinen tosite palkanmaksusta (esim. verkkopankin tai palkkajärjestelmän kautta tulostettu kuitti
maksetusta palkasta.) Käsintehtyjä kuitteja ei hyväksytä.
Keväällä ammatillisista opinnoista valmistuneen nuoren päättötodistuskopio.

Työnantajan tulee palauttaa pyydetyt dokumentit 31.10.2017 mennessä. Tämän jälkeen palautettuja
hakemuksia ei käsitellä. Palautusosoite on Mynämäen kunta, liikunta- ja nuorisotoimi, Keskuskatu 21, 23100
Mynämäki.

Työllistämistukihakemus

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN YRITYKSISSÄ, SEUROISSA, JÄRJESTÖISSÄ
TAI SÄÄTIÖISSÄ 2017
18 - 29-vuotiaat ammatillisesta koulutuksesta vastavalmistuneet nuoret
Työllistävän yrityksen/järjestön, seuran, säätiön tiedot:
Yrityksen tai ym. nimi ja kotipaikka: __________________________________________
__________________________________________
Yhteystiedot:

__________________________________________
__________________________________________

Pankkiyhteys (IBAN):

__________________________________________

Työllistettävän nuoren tiedot:
__________________________________________
Nimi:
Syntymäaika:

__________________________________________

Työllistämisaika:

__________________________________________

Valmistunut ammatillisesta koulutuksesta 2017,
mistä:___________________________________________________________________

Lomake palautettava 31.10.2017 mennessä liitteiden kanssa osoitteella:
Mynämäen kunta, vapaa-aikatoimi
Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki
tai anna.salminen@mynamaki.fi
Myöhässä tulleita hakemuksia emme käsittele.

