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 NUORTEN KESÄTYÖT 2019 

 
 

 
 
Säkylän kunta maksaa säkyläläisille yrityksille ja yksityisille työnantajille 
tukea peruskoulun päättäneiden alle 20-vuotiaiden nuorten kesätyöpaikko-
jen (1.6.–31.8.2019) järjestämiseen seuraavasti: 
 
* työsuhteen kesto 2 viikkoa (10 työpäivää), palkkio 150 euroa 
* työsuhteen kesto 3 viikkoa (15 työpäivää), palkkio 225 euroa 
* työsuhteen kesto 4 viikkoa (20 työpäivää), palkkio 300 euroa 
 
Hakemukset tulee toimittaa 10.5.2019 klo 15 mennessä Säkylän kunnanvi-
raston neuvontaan. Tarkempia tietoja tuen myöntämisperusteista sekä 
hakemuslomakkeita saa kunnanviraston neuvonnasta puh. 02-83281 ja 
Säkylän kotisivuilta www.sakyla.fi. 
 
Säkylä 7.2.2019 
Kunnanhallitus 

 



HAKEMUS PALAUTETTAVA VIIMEISTÄÄN 

 10.5.2019 KLO 15.00 mennessä 

 

tuen saamiseksi peruskoulun päättäneen alle 20–vuotiaan 

nuoren kesätyöpaikan järjestämiseen 2019 

 _______________________________________________________________________  

 

Työnantajaa koskevat tiedot 

Työnantajan nimi       _________________________________________  

 toimiala       _________________________________________  

 osoite       _________________________________________  

 puhelin       _________________________________________  

Yhteyshenkilön nimi       _________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Työllistettävää nuorta koskevat tiedot 

Työntekijän nimi       ______________________________________  

 syntymäaika       ______________________________________  

 opiskelupaikka       ______________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Tiedot kesätyöstä 

Työtehtävät       _________________________________________  

Työsuhteen kesto       _________________________________________  

Työaika/päivä       _________________________________________  

Palkka       _________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Säkylässä,      päivänä      kuuta 2019  

 

 _____________________________________  

Työnantajan allekirjoitus 

***********************************************************

************ 

KUNTA TÄYTTÄÄ 

Tukihakemus hyväksytty ( ) hylätty ( ) 

Perustelu:   ___________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Säkylässä,       päivänä      kuuta 2019  

 

 ____________________________________  

Aino-Liisa Jalonen, talous- ja hallintojohtaja 



 

 
 
 
 
 

YRITYKSILLE JA YKSITYISILLE TYÖNANTAJILLE MAKSETTAVA TUKI 

NUORTEN TYÖPAIKKOJEN JÄRJESTÄMISEEN KESÄKAUTENA 2019 
 
 
 
Tuen hakemisessa, myöntämisessä ja maksamisessa noudatetaan seu-
raavia periaatteita: 
 
 - Säkylän kunta maksaa säkyläläisille yrityksille ja 

yksityisille työnantajille tukea peruskoulun päättä-
neiden alle 20-vuotiaiden nuorten kesätyöpaikkojen 
(1.6.-31.8.2019) järjestämiseen seuraavasti: 

 
  * työsuhteen kesto 2 viikkoa (10 työpäivää), palkkio 

150 euroa 
  * työsuhteen kesto 3 viikkoa (15 työpäivää), palkkio 

225 euroa 
  * työsuhteen kesto 4 viikkoa (20 työpäivää), palkkio 

300 euroa 
 
  Työajan tulee olla vähintään 6 tuntia/päivä ja palkan 

vähintään 4,50 euroa/tunti. Tukea ei myönnetä 
omien perheenjäsenten työllistämiseen. 

 
 - Työnantaja hakee tukea kunnalta tarkoitusta varten 

laaditulla lomakkeella 10.5.2019 klo 15 mennessä 
 
 - Talous- ja hallintojohtaja päättää tukien myöntämi-

sestä toukokuussa 2019  
 
 - Tuet maksetaan työnantajille jälkikäteen työllistä-

misehtojen täytyttyä 
 
 
 
 Yhteystiedot: 
 
 Säkylän kunta 
 Rantatie 268 
 27800 Säkylä 
 
 puh. (02) 8328 192 
 fax. (02) 8328 316 
 s-posti kirjaamo@sakyla.fi 
 www.sakyla.fi 
 
 

mailto:kirjaamo@sakyla.fi

