Vuoden 2018 talousarviossa on varattu nuorten kesätyöllistämiseen 22 000 euron määräraha. Määrärahalla saadaan
työllistettyä vähintään 55 sonkajärveläistä nuorta. Kesätyöllistämistuki (vähintään 200 € / nuori, enintään 400 €/nuori)
maksetaan työnantajalle, joka työllistää sonkajärveläisen nuoren. Kunnanhallitus on vuosittain päättänyt työllistämiseen
liittyvistä ehdoista.
Nuorten kesätyöllistämisen ehdot vuonna 2018 ovat seuraavat:
Tuki koskee 15 - 22 – vuotiaan sonkajärveläisen nuoren työllistämistä. Nuoren tulee olla hakemuksen jättöhetkellä
henkikirjoitettu Sonkajärvellä sekä iältään 15–22 –vuotias työsuhteen alkaessa. Nuorten kesätyöllistämisessä tulee
noudattaa voimassa olevaa työlainsäädäntöä. Työnantajan on ennen työsuhteen alkamista otettava tapaturmavakuutus.
Kunnan avustus ei koske aviopuolison/avopuolison, oman lapsen, aviopuolison/avopuolison tai kihlatun lapsen tai
sisarusten työllistämistä. Omaan perheeseen voi työllistää vain jos työnantajalla on Y-tunnus. Avustus ei myöskään koske
työnantajaa, joka saa valtion työllistämis- tai muuta tukea työntekijän palkkaamiseen.
Työnantaja voi hakea avustusta useamman kesätyöntekijän palkkaamiseen. Sama nuori ei kuitenkaan voi saada tukea kuin
yhden kerran (enintään 400 euroa/nuori).
Työsuhteessa tulee noudattaa normaaleja alan työsopimusehtoja ja huomioitava alle 18-vuotiasta nuorta työntekijää
koskevat ohjeistukset ja lainsäädäntö. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, niin tuntipalkan on oltava vähintään 6,91€.
Kesätyötukea myönnetään työsuhteeseen, jossa kesto on vähintään 10 työpäivää ja enintään 20 työpäivää. Kesätyö voi olla
tukijaksoa pidempi. Työajan on oltava vähintään 6 h/päivä ja vähintään 30h/viikko. Työnantajalle maksettava tuki on 20
€/päivä.
Kesätyöllistämisen tulee tapahtua 1.5.2018 – 30.9.2018 välisenä aikana.
Nuorten kesätyöllistämisavustusta haetaan hakulomakkeella ja hakijat kirjataan hakulomakkeen palauttamisjärjestyksessä.
Kunnan avustus maksetaan erillisen maksatushakemuksen perusteella, kun työllistäminen on toteutunut ja kaikki kulut on
maksettu.
Maksatushakemukseen on liitettävä tosite tai tilitoimiston antama selvitys palkanmaksusta. Itse tehty kuitti ei riitä
selvitykseksi palkanmaksusta. Maksatushakemuksessa on oltava liitteenä myös tositteet suoritetuista työnantajan
sivukuluista. Maksatushakemus on toimitettava kuntaan mahdollisimman pian työsuhteen päättymisen jälkeen, kuitenkin
viimeistään 30.11.2018. Tämän jälkeen saapuneita maksatushakemuksia ei käsitellä.
Mikäli edellä mainitut ehdot eivät toteudu, avustusta ei makseta. Ellei työllistyminen toteudu, on siitä ilmoitettava kuntaan
viipymättä, jotta avustus voidaan myöntää seuraavalle hakijalle.
Nuorten kesätyöllistämiseen varatun määrärahan hakuaika alkaa 7.2.2018 ja kestää 31.8.2018 saakka. Määräraha
myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Päätöksen kesätyöllistämiseen varatun määrärahan myöntämisestä tekee
työllisyyssihteeri.
Hakemuslomakkeita ohjeineen saa kunnan kotisivuilta www.sonkajarvi.fi, Sonkajärven ja Sukevan yhteispalvelupisteistä
sekä Lyseotien koululta (koulusihteerit). Hakemus tulee palauttaa Sonkajärven tai Sukevan yhteispalvelupisteeseen.
Lisätietoja: Työllisyyssihteeri Teija Roth-Rönkkö, teija.roth-ronkko@sonkajarvi.fi
puh. 040 675 0038

