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Kuka voi hakea tuettua kesätyötä
Kesätyön hakijan tulee olla 15–25- vuotias kiuruvetinen koululainen tai opiskelija
(oppilaitoksen kirjoilla ja opiskelu jatkuu syksyllä 2012).
Työttömyysturvaan/työmarkkinatukeen oikeutettu ei voi saada kesätyötukea tämän
kesätyöllistämisprojektin kautta.
Kuka voi työllistää
Työnantajana voi olla yritys, yhdistys, yksityinen henkilö myös koti- tai maatalous.
Omaan perheeseen voi työllistää vain, jos työnantajalla on Y-tunnus. Työpaikan
tulee sijaita Kiuruvedellä.
Palkkaus ja työaika
Palkkauksessa on noudatettava työehtosopimusten mukaista palkkausta
huomioiden nuorten työntekijöiden alakohtainen palkkahinnoittelu

(Työsuojeluviranomaisen ja KELA:n vähimmäispalkkaussuositus 6,56
euroa/tunti).
Työnantajan velvollisuus on suorittaa lakisääteiset sosiaaliturva- sekä
eläkevakuutusmaksut.
Koululaisen tai opiskelijan palkkaava työnantaja saa kesätyötukea 15 euroa /
työpäivä; enintään 20 työpäivältä. Työviikkoon kuuluu enintään viisi työpäivää.
Vapaapäivät voivat olla joko viikonloppuna tai arkena. Työajan on oltava
kesätyötuella palkattaessa vähintään 6 tuntia / päivä tai 30 tuntia / viikko ja
kesätyön tulee ajoittua ajalle 1.6. – 31.8.2010.
Työsuhteen tulee kestää vähintään kaksi viikkoa ja enintään neljä viikkoa tuettuna,
mutta voi kestää pidempäänkin ilman tukea.
Tuettuun kesätyöhön hakeutuminen
Kesätyönhakijoiden on ilmoittauduttava sähköisesti työhallinnon internet- sivuilla
www.mol.fi. Sähköinen asiointi nopeuttaa työnhakijaksi ilmoittautumista ennen
kuin palautatte kesätyöpaikkahakemuksen (löydät Kiuruveden kaupungin sivuilta
www.kiuruvesi.fi) kaupungin työllistämistoimistoon.
ETSI TYÖTÄ, oma aktiivisuus palkitaan. Kun työpaikka on tiedossa, pyydä
työnantajaa täyttämään kesätyötukihakemus, joita saa kaupungin nettisivuilta,
työllistämistoimistosta, kaupungin monipalvelupisteestä sekä työ- ja
elinkeinotoimistosta. Hakemuksessa tulee olla nimesi ja syntymäaikasi. Työnantajan
tulee palauttaa hakemus työllistämistoimistoon 25.5.2012 mennessä.
Kun myönteinen päätös tuen myöntämisestä on tehty, toimitetaan päätös
työnantajalle ja Kiuruveden kaupunki ilmoittaa sinulle löytyneestä paikasta
31.5.2012 mennessä. Tämän takia on tärkeää, että kaikki lomakkeet täytetään
huolella.
Kun kesätyö alkaa
Ennen kuin aloitat työn, tee kirjallinen työsopimus, josta ilmenee työn ajankohta,
päivittäinen työaika, työtehtävät sekä palkka ja palkanmaksutapa. MUISTA, että
allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut sopimuksen ehtoihin, joten LUE SOPIMUS
HUOLELLA ennen allekirjoitusta.

Pyydä oma kappaleesi työsopimuksesta työnantajaltasi. Toimita verokortti
työnantajallesi, vaikka sinulta ei veroa pidätettäisikään. Työnantaja on velvollinen
pidättämään 60 % veroa, jos verokorttia ei ole toimitettu. Palkastasi pidätetään
lisäksi työttömyysvakuutus- ja eläkemaksut.
Jos sairastut, ilmoita viipymättä työnantajallesi.
Kun työ päättyy
Pyydä työtodistus. Varmista, että työnantajasi tekee tarvittavat merkinnät
verokorttiisi.
Maksettu palkka merkitään verokorttiisi, vaikka veroa ei tarvitse pidättää.
Kenelle kesätyötuki maksetaan
Kesätyötuki maksetaan takautuvasti työnantajan tilille, kun tarvittavat tositteet on
toimitettu. Rekisteröity työnantaja toimittaa kopion palkkakortista. Rekisteröimätön
työnantaja toimittaa kopiot palkkakuitista, työeläkemaksusta sekä
sosiaaliturvamaksusta. Kotitalous toimittaa kopion maksetusta palkasta ja
työeläkemaksusta.
Lisätietoja
Lisätietoja saat Kiuruveden kaupungin työllistämistoimistosta 040 5272 132.

