Yritystukisopimus 2021
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Työntekijä
Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna)

Huom!

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin

Kotikunta

Oppilaitos missä opiskelet parhaillaan sekä luokka tai linja (pakollinen tieto)
Valmistutko ammatillisesta oppilaitoksesta keväällä 2021?

Kyllä

Ei

Mahdollinen aikaisempi suoritettu tutkinto ja suorituspäivämäärä
Muu tämän hetken tilanteesi, jos et ole minkään oppilaitoksen kirjoilla

Työnantaja
Yritys
Yrityksen toimipaikka

Y-tunnus

Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puh.

Yhteyshenkilö

Sähköposti
Työsuhteen kesto ______/______ - ______/______ 2021 (Yhteensä kesto oltava 4 viikkoa.)
Työtehtävä
Työaika
Palkkaus

______ tuntia/viikko

(Työtunnit yhteensä neljältä viikolta oltava vähintään 80 h.)

Työntekijälle tulee maksaa vähintään alan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa.

__________ €/tunti.
Työntekijään sovellettava työehtosopimus _______________________________
Allekirjoitukset

Olemme tutustuneet tähän yritystukisopimukseen sekä sen ehtoihin sivulla 2

ja sitoudumme noudattamaan niitä.
Tätä sopimusta on tehty kolme (3) samansisältöistä kappaletta, yksi kpl kaikille sopijapuolille.

Uudessakaupungissa _____/_____ 2021

Työntekijän allekirjoitus ja nimen selvennys

Työnantajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Uudenkaupungin kaupunki tukee uusikaupunkilaisia yrityksiä ja maatalousyrittäjiä, jotka tarjoavat
nuorille kesätyöpaikkoja Uudessakaupungissa seuraavin ehdoin:
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1) Hakukaika yritystukipaikkoihin on 8.3. - 7.6.2021.
2) Palkattava nuori on syntynyt 1.1.2001 - 31.12.2005 välisenä aikana ja nuoren kotikunta on Uusikaupunki.
3) Työllistettävä nuori ei saa olla oma tai puolison lapsi.
4) Nuori on koululainen tai opiskelija, yritystukikelpoisia eivät ole nuoret, jotka valmistuvat ammatillisesta oppilaitoksesta keväällä 2021 tai työttömät.
5) Tukea ei myönnetä nuoresta, joka vuonna 2021 on toisessa kaupungin tukemassa yritystukipaikassa tai Uudenkaupungin kaupungin palveluksessa.
6) Yritystukikelpoisen yrityksen on oltava uusikaupunkilainen, yrityksen henkilöstömäärän on oltava
alle 120 hlöä ja yrityksen toimipaikan tulee sijaita Uudessakaupungisssa.
7) Tuettavan kesätyön on sijoituttava 1.6. - 31.8.2021 väliselle ajalle.
8) Nuorelle on maksettava vähintään alan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa. Kesätyön pelisääntöjä
ja tietoja nuorista kesätyöntekijöistä löytyy työsuojeluhallinnon sivuilta
http://www.tyosuojelu.fi/fi/nuoret_tyontekijat
9) Työsuojeluhallinto palvelee myös työsuojeluasioissa mm. työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa.
Aluehallintoviraston vaihde puh. 020 636 1060 klo 9.00 - 15.00.
10) Kaupunki maksaa yritykselle tukea neljältä (4) viikolta, työajan on oltava neljän viikon jaksolta yhteensä
vähintään 80 tuntia ja enintään 120 tuntia. Tuettavan työjakson keston on oltava ehdottomasti
yhteensä neljä viikkoa, että tukea voidaan maksaa. Neljän viikon työjakson ei tarvitse kuitenkaan olla yhtäjaksoinen. Työnantaja voi tehdä työsopimuksen pidemmäksikin aikaa
tai suuremmasta tuntimäärästä, mutta ylittävältä ajalta yritys ei saa enää kaupungin maksamaa
tukea.
11) Tuen määrä yritykselle on 52% nuoren bruttopalkasta, kuitenkin enintään 300 euroa. Työnantajan sivukuluja
ei oteta huomioon.
12) Yritys voi saada tukea useammasta kesätyöntekijästä. Tuista päätetään hakujärjestyksessä määrärahojen
puitteissa.
13) Ensisijaisesti nuoret hakevat itse yritystukipaikkansa. Yrittäjät ja maatalousyrittäjät voivat halutessaan ilmoittaa haettavana olevista paikoista sähköpostitse anne.ruotsalainen@uusikaupunki.fi
14) Yritystukisopimus laaditaan kolmena (3) kappaleena: Yksi kappale jää työntekijälle, yksi kappale jää
yrittäjälle ja yksi kappale tulee palauttaa Uudenkaupungin kaupunki/Henkilöstöpalvelut.
15) Yritystukisopimukset voi tulostaa 8.3. alkaen Uudenkaupungin kaupungin nettisivuilta. Lomakkeita saa
lisäksi Palvelupiste Passarista Rauhankatu 10 (puh. 050 420 5260), avoinna ma - pe 9.00 -15.00.
16) Yritystukisopimuksen kaupungin kappale tulee palauttaa viimeistään 7.6.2021 mennessä sähköpostin
liitteenä anne.ruotsalainen@uusikaupunki.fi tai sen voi palauttaa Palvelupiste Passariin (sisäpihan puolella
ulko-oven vieressä on lukollinen postilaatikko, jossa lukee Passari, johon postilaatikkoon voi toimittaa
lomakkeet Passarin aukioloaikojen ulkopuolella).
17) Yritykselle, joka täyttää yritystuesta annetut ehdot ja palkkaa tuen ehdot täyttävän nuoren, maksetaan yritystuki jälkikäteen yritystukihakemuksia vastaan. Yritykselle toimitetaan varsinainen
tukihakemus sen jälkeen, kun yritys on toimittanut yritystukisopimuksesta yhden kappaleen
kaupungille. Mikäli tuelle annetut ehdot eivät täyty, ilmoitetaan siitä erikseen yritykselle/nuorelle.
18) Varsinaiseen tukihakemukseen on liitettävä palkkatodistukset maksetuista palkoista sekä mahdollisista
kesänuoren sairauspoissaoloista terveydenhoitajan/lääkärintodistus.
19) Varsinaiset tukihakemukset liitteineen toimitetaan Uudenkaupungin kaupungille työsuhteen päätyttyä,
Lisätiedot
Sähköposti:
Internet:

kuitenkin viimeistään 5.10.2021 mennessä.
Lisätietoja saa henkilöstöpalveluista Anne Ruotsalaiselta puh. 050 561 3746.
anne.ruotsalainen@uusikaupunki.fi
https://uusikaupunki.fi

