Siuntion kunta

Sjundeå kommun

Kesätyötuki 2017 Hakemus
Tukea myönnetään yrityksille, järjestöille tai yksityishenkilöille, jotka työllistävät siuntiolaisia nuoria 1.6.- 18.8. välisenä aikana joko vähintään kahden viikon ajan tai neljän viikon ajan yhtäjaksoisesti. Tukea ei makseta perheen
sisällä. Työllistettävällä nuorella tulee olla edellä mainitulla aikavälillä tehtyjä työtunteja vähintään 50 tuntia kahden
viikon tuen osalta tai vähintään 100 tehtyä tuntia neljän viikon tuen osalta. Työtuntimäärät on pystyttävä toteamaan
työtodistuksesta.
Tukea maksetaan 150 euroa / kahdeksi viikoksi tai 300 euroa/neljäksi viikoksi työllistetty 15 - 22-vuotias siuntiolainen nuori. Työnantaja vastaa kaikista sosiaaliturva-, tapaturma- ja muista maksuista sekä velvoitteista.
Tuen hakuaika päättyy 16.6.2017. Tuki maksetaan jälkikäteen, kun työnantaja on esittänyt luotettavan selvityksen
työsuhteesta ja palkanmaksusta (kopiot työsopimuksesta, palkkalaskelma ja työtodistuksesta). Lisäselvitys on toimitettava Siuntion kunnan kirjaamoon 01.09.2017 mennessä. Hakemus katsotaan rauenneeksi ilman määräaikaan
mennessä toimitettua lisäselvitystä. Hakemus ja myöhemmin esitettävä lisäselvitys on toimitettava joko sähköpostitse siuntio@siuntio.fi tai postitse Siuntion kunnantalolle taloussuunnittelupäällikölle osoitettuna ja otsikolla ”kesätyötuki”.
Taloussuunnittelupäällikkö ja henkilöstöpäällikkö käsittelevät hakemukset ja tuki myönnetään taloussuunnittelupäällikön viranhaltijapäätöksellä.
Kunnan myöntämä kesätyötuen määräraha on 6 600 euroa ja kesätyötukea myönnetään niin kauan kuin määrärahaa riittää. Tukea myönnetään ensisijaisesti hakemusten saapumisjärjestyksessä. Jos hakemuksien määrä ylittää
jaettavan kesätyötuen määrärahan, pyritään varmistamaan, että myönnetyt tuet jakautuisivat mahdollisimman monen työnantajan kesken (maksimissaan kolme tukea per työnantaja).

Työnantaja
(Työnantajan tai yrityksen täydellinen nimi)
Osoite

Y-tunnus
(henkilötunnus, jos esim. kotitalous)
Pankki

Tilinumero
(iban muodossa)

BIC/ SWIFT ___________________________________
Yhteyshenkilö
Puhelin

Onko yrityksellä lomautuksia/ irtisanomisia aikana, johon tuki kohdistuu

Puistopolku 1 – Parkstigen 1
02580 Siuntio – 02580 Sjundeå

Puh. – Tel. (09) 260 611
Fax (09) 256 2417

Kyllä ___

Ei ___

sähköpostios.: etunimi.sukunimi@siuntio.fi
e-postadr.:
förnamn.efternamn@siuntio.fi

Siuntion kunta

Sjundeå kommun

Työntekijän ja työtehtävän tiedot
Työntekijän nimi

Henkilötunnus

Työntekijän osoite

puh nro

Tehtävän kuvaus

Palkan määrä

Päivittäinen työaika

tuntia, mistä mihin ____________________________

Työn kesto ____________päivää

Päiväys

/

2017

Aika______.______.-______.______2017

Allekirjoitus ja nimen selvennys__________________________________________

(Käsittelijä täyttää)
Päätös:
Tukea myönnetään ajalle

/

-

/

2017

euroa

Tukea ei myönnetä, perustelu _______________________________________________
________________________________________________________________________
Päiväys ________________

Allekirjoitus
____________________

Maksu:
Maksuun tarvittavat liitteet on toimitettu:_____________________________________________

Puistopolku 1 – Parkstigen 1
02580 Siuntio – 02580 Sjundeå

Puh. – Tel. (09) 260 611
Fax (09) 256 2417

sähköpostios.: etunimi.sukunimi@siuntio.fi
e-postadr.:
förnamn.efternamn@siuntio.fi

