HAKEMUS LEMPÄÄLÄN KUNNAN
NUORTEN KESÄTYÖRAHASTA 2022
TYÖNTEKIJÄN TIEDOT
Nimi
Osoite
Syntymäaika

Työsuhteen
voimassaoloaika

YRITYKSEN / YHDISTYKSEN TIEDOT
Nimi / osoite
Yhteyshenkilö
Y-tunnus

Puhelin

Sähköposti
Tilinumero tuen
maksamista varten (IBAN)
Tuen määrä on 300 euroa. Tuen maksamista varten työnantajan on työjakson jälkeen toimitettava tämän
hakemuksen liitteenä selvitys maksetuista palkkakustannuksista Lempäälän Kehitykselle. Yrityksen /
yhdistyksen edustaja ja kesätyöntekijä ovat molemmat tietoisia kesätyörahan ehdoista (s.2).
Työntekijä suostuu työsuhdetta koskevien tietojen luovuttamiseen kesätyörahaa haettaessa:

Paikkakunta / päiväys / nimen selvennys / työntekijän allekirjoitus
Työnantaja vastaa lakisääteisistä työntekijämaksuista (tapaturmavakuutukset, sosiaaliturvamaksut yms.)
Allekirjoituksella vakuutan antamani tiedot oikeiksi

Paikkakunta / päiväys / nimen selvennys / työnantajan allekirjoitus
Hakemuslomake allekirjoituksineen toimitetaan Lempäälän Kehitykselle viimeistään 31.10.2022 mennessä
osoitteeseen Lempäälän Kehitys Oy, Manttaalitie 15, 37500 Lempäälä tai sähköpostitse
teija.koskinen@lempaala.fi. Hakemuksen liitteenä on oltava selvitys maksetuista palkkakustannuksista.
300 euron kesätyöraha maksetaan työnantajan ilmoittamalle tilille tämän jälkeen (arvonlisäverolain 79§ 1
momentin mukaan veroton tuki).
Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. Tiedot säilytetään
asianmukaisesti ja luottamuksellisesti, kts. tietosuojaseloste https://www.businesslempaala.fi/lempaalan-kehitysoy/tietosuoja/

HAKEMUS LEMPÄÄLÄN KUNNAN
NUORTEN KESÄTYÖRAHASTA 2022

NUORTEN KESÄTYÖRAHA 2022 / TUKIEHDOT
Kesätyöraha 300 € on Lempäälän kunnan vuonna 2022 maksama tuki työnantajalle, joka on valmis
palkkaamaan 15 - 18 – vuotiaan lempääläläisen nuoren kesätyöpaikkaan. Työnantaja voi olla yritys,
yhdistys tai järjestö, mutta ei yksityistalous.
Ehtoja kesätyörahalle:

-

kesätyörahalla tuetaan nuoren 15 -18 v pääasiassa ensimmäistä kesätyöpaikkaa

-

tuettava työjakso on 15.5. – 31.8.2022

-

vähimmäistyöllistämisaika tuen saamiseksi on 10 työpäivää (vähintään 6 h per päivä)

-

tukea saa pääsääntöisesti yhden nuoren työllistämiseen per työnantaja

-

työnantaja tekee kirjallisen työsopimuksen työllistettävän nuoren kanssa ja kesätyöstä on
maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukainen palkka

-

kesätöihin palkattava nuori ei saa olla ko. yrittäjän/yrityksen omistajan perheenjäsen

-

työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista. Työnantaja
hoitaa työsuhteeseen kuuluvat verot, sosiaali- ja eläkemaksut sekä ansaitut lomakorvaukset.
Nämä vastuut eivät siirry missään tilanteessa Lempäälän kunnalle

-

työsuhteessa noudatetaan säädettyjä turvallisuusmääräyksiä

