POSION KUNTA
NUORTEN TYÖHARJOITTELUTUKI 2012

Tuen sisältö:
Samasta henkilöstä voi saada vain yhden 2-4 viikon tukijakson. Yrittäjä voi tästä huolimatta
solmia pidemmänkin työsopimuksen työllistettävän nuoren kanssa.
Vuodesta 2003 lähtien tuki on porrastettu kolmeen ryhmään seuraavasti:
Oppilaitos, jossa
opiskelija opiskelee

Tukiaika
viikkoina

Kunnan tuki
tuki €/vk

Työnantajan
palkan osuus
€ /vk vähintään

Maksettava
yhteensä €/vk
vähintään

Peruskoulu

2 vk

80 €

50 €

130 €

Ammatillinen koulutus/
Lukio

3 vk

90 €

65 €

155 €

Korkeakoulu

4 vk

110 €

100 €

210 €

Ehdot:
1. Tuen piiriin kuuluvat henkilöt
Tukea maksetaan 15 vuotta täyttäneen opiskelijan tai koululaisen tai vuonna 2012 koulunsa
päättäneen nuoren työllistämisestä.
Työllistettävällä henkilöllä tulee olla kotipaikka Posion kunnassa. Työllistettävä henkilö ei saa
olla työnantajan rintaperillinen.

2. Tuen piiriin kuuluvat työt
Nuoria voidaan palkata yrityksissä, maatiloilla, kotitalouksissa, järjestöissä ja yhteisöissä
tehtäviin töihin. Työnantaja voi olla myös ulkopaikkakuntalainen.

3. Työaika
Tukea maksetaan ajalla 01.06. - 31.08. 2012 työllistetyistä nuorista. Tukea voidaan maksaa
aikaisintaan lukukauden päättymisen jälkeen ja enintään siihen saakka, kun uusi lukukausi
alkaa. Päivittäisen työajan työnantaja ja työllistettävä voivat sopia keskenään, työllistettävän iästä riippuen. Tukeen oikeuttavan työajan on oltava vähintään 30 tuntia viikossa.

4. Tuen hakeminen (lomake 1)
Tukihakemuskaavakkeita saa Posion kunnanvirastosta ja työvoimatoimistosta. Hakemukset
tulee palauttaa viimeistään perjantaihin 27.04.2012 klo 16.00 mennessä kunnanvirastoon. Muualla kuin Posiolla opiskelevien on liitettävä opiskelutodistus huhtikuulta 2012
hakemuksen mukaan. Hakijan (työnantajan) on saatava myönteinen kirjallinen päätös, ennen
kuin palkkaa nuoren töihin!

Jos hakijana on jokin järjestö tai yhdistys, hakemukseen tulee liittää virallinen pöytäkirjanote,
päätöksestä palkata nuori!

5. Tuen maksaminen (lomake 2)
Tuki maksetaan nuoren työllistäneelle yrittäjälle tai yksityishenkilölle hakemuksesta jälkikäteen. Maksatushakemus tulee palauttaa heti työsuhteen päätyttyä, täydellisesti täytettynä
(mm. työtunnit merkitään päivittäin).
Molempien allekirjoitukset tulee olla maksatushakemuksessa!

Huom! Jäljennös

palkanmaksukuitista liitteeksi.

Maksatushakemukset tulee palauttaa kuntaan viimeistään perjantaihin 21.09.2012,
JONKA JÄLKEEN TULEVIA MAKSATUSHAKEMUKSIA EI LAITETA MAKSATUKSEEN ! !

Tuki on saajalle veronalaista t u l o a ! ! !

PALKAN SIVUKUSTANNUKSET 2012

Opiskelijoita kesällä työllistävät yksityiset/yhteisöt joutuvat suorittamaan palkanmaksun lisäksi lakisääteisiä maksuja ja vakuutusmaksuja seuraavasti:

1.

Sotu-maksu on 2,12 %.

2.

TyEL-vakuutusmaksu; bruttopalkasta 23,3 %, (18-67 v.), josta työntekijän osuus 5,15 % alle
53-vuotiaat ja 6,5 % yli 53-vuotiaat.
- vakuutusmaksu suoritetaan kaikista muista ennakonpidätyksen alaisista palkoista paitsi työsuhteen päättyessä maksettavista lomakorvauksista.
- vakuutus otetaan jonkin vakuutusyhtiön kautta!
Esim: Jos työsuhde kestää 2 vk ja bruttopalkka on 260 €
TyEL-maksu yhteensä (23,3 %)
* josta työnantajan osuus (18,15 %)
* ja työntekijän osuus (5,15 %)

60,58 €
47,19 €
13,39 €

3.

Työnantajan täytyy ottaa tapaturmavakuutus, jonka maksu määräytyy toimialan vaarallisuuden
vuoksi. Vakuutus otetaan vakuutusyhtiön kautta!

4.

Lisäksi täytyy ottaa vielä ryhmähenkivakuutus. Vakuutus otetaan vakuutusyhtiön kautta!

5.

Sekä työttömyysvakuutus, 0,80 % työntekijän osuus.
Työttömyysvakuutusmaksua ei peritä alle 17 vuotiaista.
Vakuutus otetaan vakuutusyhtiön kautta!

Vakuutusyhtiön kautta otetaan kohdissa 3, 4 ja 5 mainitut vakuutukset! Maksu suoritetaan vakuutusyhtiön laskun perusteella!

Internetosoitteessa www.palkka.fi työnantaja voi omilla pankkitunnuksilla hoitaa kaiken palkanmaksuun
liittyvät työnantajan velvoitteet ja suorittaa maksun!

