VIMPELIN KUNTA
OPISKELIJOIDEN TUKITYÖLLISTÄMISEHDOT v. 2019
1.
Tukea myönnetään yritykselle, yhdistykselle tai yksityiselle, joka ei saa ko. työllistämiseen
muuta yhteiskunnan tukea.
2.
Nuorelta edellytetään päätoiminen opiskelu jossakin toisen asteen (lukio/ammattioppilaitos)
tai sitä korkeammassa oppilaitoksessa tai tieto siitä, että hän on pyrkinyt
johonkin yllä määriteltyyn oppilaitokseen jatkaakseen opiskelua syksyllä 2019.
3.
Tukea ei myönnetä 25 vuotta ennen 1.1.2019 täyttäneen opiskelijan työllistämiseen.
Opiskelijan tulee olla kirjoilla Vimpelissä.
4.
Tukea myönnetään maatiloille, teollisille ja palvelualan yrityksille, yhteisöille ja yksityisille.
Tukea ei myönnetä yhteisöille, jotka saavat rahoituksen verovaroista.
5.
Yritysten työllistämistä tuensaajista voi yksi olla myös oman perheen jäsen.
Yksityishenkilö ei voi palkata omaa perheenjäsentään tuen turvin.
6.
Tukea jaetaan kunnanhallituksen hyväksymän vuosittaisen määrärahan rajoissa.
7.
Yksityisen työnantajan saama tuki on 180 euroa työllistettyä kohden.
työn on kestettävä 2 viikkoa. Työaika vähintään 6 h / pvä.
8.
Tuki suoritetaan jälkikäteen pankin tai tilitoimiston palkanmaksutositetta vastaan.
Kunnan tuki ei saa ylittää kokonaispalkan määrää.
Yritysten ym. toivotaan maksavan kesätyöläiselle väh.saman palkan kuin kunta
eli 340 € / 2 viikkoa.
Yrityksen ym. on tehtävä työntekijän kanssa kirjallinen työsopimus,
josta toinen kpl toimitettava kuntaan viim. kesätyötuen tilityslomakkeen liitteenä..
9.
Tukea ei saa käyttää vakinaisten työntekijöiden tai lomautettujen korvaamiseksi.
Tuki on yrityksille veronalaista tuloa.
10.
Tukea voidaan käyttää myös kunnan omiin töihin.
Kunnan maksama palkka nuorelle on 340 euroa.
11.
Tukea on haettava pe 29.3.2019 klo 15.00 mennessä
kunnanvirastolta saatavalla lomakkeella.
12.
Tuen myöntää Vimpelin kunta.

VIMPELIN KUNTA
KESÄTYÖTUKIHAKEMUS v. 2019
(YRITYS, YHDISTYS, YKSITYINEN)
Työnantajan nimi:
Toimiala:
Osoite:
Puhelinnumero:
Yhteyshenkilö:
Yrityksen pankkiyhteys ja IBAN tilinumero:
Yrityksen vakinaisten työntekijöiden määrä:
Yritys työllistää opiskelijoita v. 2019 yhteensä kpl:

Täytä tiedot työllistettävistä ( jos on tiedossa hakuhetkellä ) :
Nimi:

Syntymäaika:

Opiskelupaikka:

Työllistämisjakso:

Lisätiedot: Paula Jaakkola, puh. 06 2412 6312 tai 040 481 0119.

HUOM !

Päiväys:

TYÖLLISTETTÄVÄN OPISKELIJAN OLTAVA KIRJOILLA VIMPELISSÄ !

_________________________________________

Hakijan allekirjoitus:_________________________________________

Hakemus palautettava kunnanvirastoon
viimeistään pe 29.3.2019 klo 15.00

