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YRITYSTEN KESÄTYÖPAIKKA
TUKIHAKEMUS
2022

RANUAN KUNTA

Sähköposti

Yhteyshenkilö

Y-tunnus

Puhelinnumero

Haemme kesätyöpaikkatukea työllistääksemme
Työllistämme yhteensä

Työllistämme yhteensä

!
nuorta 2 viikon jaksoissa

nuorta 4 viikon jaksoissa

!
Huomioithan!
Erityisen painavista syistä tukijakso voi olla joko 4 viikkoa, mikäli kyseessä
on toisen asteen tai korkeakouluasteen opiskelija ja työtehtävä on
sellainen, että se vaatii tavanomaista pidemmän harjaantumisen.

Kuvaus tehtävistä

Lisätietoja:
työllisyyskoordinaattori
Veijo Illikainen
Allekirjoitus

Nimen selvennys

Päiväys

veijo.illikainen@ranua.fi
0401849289
Keskustie 34
97700 Ranua

Kesätyöpaikkatuen myöntämisehdot löydät kääntöpuolelta

EHDOT:
Tukea maksetaan 200 euroa (€) kahden viikon
jaksolta, 400 euroa (€) neljän viikon jaksolta.
1.
Tukea voidaan myöntää määrärahan puitteissa
pk- yrityksille sekä sellaisille maatalousyrityksille, jotka
harjoittavat aktiivista
yritystoimintaa (karja- tai peltoviljely). Tukea voidaan
myöntää myös yleishyödyllisille yhdistyksille. Tukea
ei myönnetä yksityistalouksille kotona tapahtuvaan
työhön (esim. siivous ja marjastus).
2.
Tukea voidaan myötää vain yrityksille ja
yleishyödyllisille yhdistyksille, joiden kotipaikka on
Ranua ja joilla on toimintaa Ranualla.
3.
Palkattavalla henkilöllä tulee olla kotipaikka
Ranuan kunnassa myöntämisvuotta edeltäneen
vuoden viimeinen päivä ja tuolloin hänen tulee olla
täyttänyt 14 vuotta. Henkilön kotipaikka tulee olla
Ranua myös työllistämisen aikana.
4.
Päivittäinen työaika tulee olla 6 h/pv ja
työpäiviä 2 viikon jaksossa 10 päivää ja
4 viikon jaksossa 20 päivää.
5.
Tuki maksetaan jälkikäteen maksatushakemuksen
perusteella. Pyydettäessä työnantajan tulee ennen
tuen maksatusta toimittaa tositteet palkan sekä
ennakonpidätys-, sosiaaliturva- ja
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta.
6.
Työajan ja palkan työnantaja ja työntekijä sopivat
ao. alan yleissitovan työehtosopimuksen ja nuoria
työntekijöitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
7.
Kesätyöpaikkatuesta päättää kunnanjohtaja.
8.
Kesätyöpaikkatuen maksatuksen hoitaa
työllisyyskoordinaattori. Tuen maksatus edellyttää,
että yllä mainitut myöntämisehdot täyttyvät.
9.
Tuki on haettava maksuun vuosittain 30.9. mennessä.
Myöhästyneitä maksatushakemuksia ei käsitellä.
Hakemus tulee palauttaa kunnanvirastoon alla olevien
ohjeiden mukaisesti 28.2.2022 klo 15:00 mennessä.

Hakemukset tulee toimittaa
viimeistään:

28.2.2022
15:00

HAKEMUKSIEN
PALAUTTAMINEN
Sähköpostitse:
Sähköpostin liitteen tulee olla
.pdf- muotoinen
Täytä hakemus selaimessa ja tallenna
se laitteellesi. Allekirjoituksen jälkeen
voit liittää sen sähköpostiin.
Jos tulostat hakemuksen, voit
skannata hakemuksen puhelimella
esimerkiksi Adobe Scansovelluksella.
Sähköpostin otsikko:
Yritysten kesätyötukihakemus 2022
Osoitteeseen:
kirjaamo@ranua.fi

Postitse:
Osoitteeseen

Ranuan Kunta
Keskustie 34
97700 Ranua
Voit lähettää hakemuksen
kirjepostina, tai tuoda sen
kunnanviraston postilaatikkoon.
Postilaatikon löydät ylläolevasta
osoitteesta. Laatikko sijaitsee
sisäänkäynnin vasemmalla puolella.
(vihreä laatikko)

