Kesätyöllistäminen vuonna 2015
1. Kesätyöllistämistuki 2015
Työllistämistuelle varattu 48 800 euron määräraha on tarkoitettu Tuusulassa toimiville yrityksille, yhdistyksille ja järjestöille, jotka palkkaavat
kesätöihin tuusulalaisia 15–25 -vuotiaita nuoria. Työllistämisaika oli toukokuu–syyskuu. Kesätyöllistämistuki oli haettavana 31.3.2015 mennessä.
Tukea haki 64 tuusulalaista yritystä, joiden hakema tuki oli yhteensä
59 600 euroa 157 nuoren työllistämiseen ja sitä myönnettiin (Khall §
188/20.4.2015) 32 200 euroa. Kesätyöllistämistukea haki määräaikaan
mennessä lisäksi 9 tuusulalaista yhdistystä ja järjestöä yhteensä 39
nuoren työllistämiseen. Haettu tuki oli yhteensä 22 168 euroa ja sitä
myönnettiin 16 600 euroa.
Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti myönnettävä tuki maksettiin
toteutuneen työajan perusteella seuraavasti:
–

yrityksille maksettiin tukea yhteensä 21 540 euroa ja sillä
työllistettiin yhteensä 98 nuorta.

–

yhdistyksille ja järjestöille maksettiin tukea yhteensä 12 541
euroa ja sillä työllistettiin 39 nuorta.

Kesätyöllistämistukea maksettiin vähemmän kuin sitä myönnettiin sen
vuoksi, että yritykset, yhdistykset ja järjestöt eivät palkanneet kesätyöntekijöitä myönnetyn tuen maksamisen edellyttämällä tavalla tai lainkaan. Tukea jäi maksamatta yhteensä 14 719 euroa.
2. Kesätyöllistäminen kunnan työyksiköihin 2015
Kunnanhallitus varasi 29.950 euron määrärahan yhteensä 55:n 15–19 vuotiaan nuoren kesätyöllistämiseen vuonna 2015. Tästä määrärahasta
osa oli tarkoitettu kolmen vammaisen nuoren palkkaamiseen.
Kesätyöntekijöitä palkkaavat työyksiköt tarjosivat työpaikkoja yhteensä
48 kpl kaikilla kunnan toimialoilla, esimerkiksi ruokapalveluissa, puistoyksikössä, toimistotehtävissä, hoitotyön avustavissa tehtävissä, vanhusten virkistystoiminnassa, uimahallissa ja päiväkodeissa.
Hakuaika kesätyöpaikkoihin kunnan toimipisteisiin oli 16.2.–15.3.2015.
Hakemuksia saapui hakuaikana yhteensä 665, joista kesätyökriteerit
(tuusulalaisuus, ikä, ei aikaisemmin kesätöissä Tuusulassa) täyttäviä
nuoria oli 619. Haastateltavat valittiin arpomalla niin, että jokaista työpaikkaa kohti tarjottiin haastateltavaksi 3-5 hakijaa.
Nuoria kesätyöntekijöitä palkattiin yhteensä 55 kahden viikon tai kuukauden mittaisiin työsuhteisiin. Vammaisia nuoria ei voitu palkata sopivien työpaikkojen ja työnjohdon puutteessa.
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KUULUTUS
Tuusulan kunnan tuki tuusulalaisten nuorten työllistämiseen kesällä 2016
Kunnan talousarviossa on varattu määräraha tuusulalaisille yrityksille, yhdistyksille ja
järjestöille nuorten kesätyöllistämiseen 1.5. - 30.9.2016. Määräraha on suuruudeltaan
48.800 euroa. Työllistämistuesta 2/3 on tarkoitettu käytettäväksi yritysten ja 1/3
yhdistysten ja järjestöjen kesätyöllistämiseen.
1. TYÖLLISTÄMISTUKI YRITYKSILLE
Työllistämistuen ehdot ovat:
-

tuki koskee Tuusulassa toimivia yrityksiä, joilla on Y-tunnus
työllistäminen koskee tuusulalaisia 15 - 25 -vuotiaita nuoria
työllistämisaika on touko-syyskuussa
tuki on 400 euroa työllistettävää kohden vähintään kuukauden pituiselta
työsuhteelta ja 200 euroa vähintään kahden viikon pituiselta työsuhteelta,
kuitenkin enintään 70 % työllistettävän bruttopalkasta
tukea maksetaan korkeintaan yhden kuukauden ajalta yhtä työllistettävää
kohden
sama yritys voi saada tukea enintään viiden nuoren työllistämiseen
työllistämistuki maksetaan palvelusajan jälkeen kunnan tekemän
työllistämistukipäätöksen mukaisesti
tukea ei myönnetä julkisyhteisöille eikä tuen piiriin kuulu esim. asuntoosakeyhtiöt

2. TYÖLLISTÄMISTUKI JÄRJESTÖILLE JA YHDISTYKSILLE
Työllistämistuen ehdot ovat:
-

yhteisön on oltava tuusulalainen
työllistäminen koskee tuusulalaisia 15 - 25 -vuotiaita nuoria
työllistämisaika on touko-syyskuussa
avustus on enintään 70 % bruttopalkasta, kuitenkin enintään 730 euroa
kuukaudessa tai 365 euroa kahden viikon työssäoloajalta
tukea maksetaan korkeintaan yhden kuukauden ajalta yhtä työllistettävää
kohden, työsuhteen keston tulee olla kuitenkin vähintään kaksi viikkoa
sama yhdistys voi saada tukea enintään 6 nuoren työllistämiseen
työllistämistuki maksetaan palvelusajan jälkeen kunnan tekemän
työllistämistukipäätöksen mukaisesti
työllistämistukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, johon kunta myöntää
muuta avustusta

Hakemukset tulee jättää torstaihin 31.3.2016 klo 16.00 mennessä Tuusulan kuntaan,
PL 60, 04301 Tuusula. Kunnanhallitus tekee työllistämistukipäätökset huhtikuussa.
Päätöksestä tiedotetaan jokaiselle hakijalle erikseen. Hakemuslomakkeita saa kunnantalon
neuvonnasta, Tuusulan kirjastoista ja kunnan nettisivuilta www.tuusula.fi. Lisätietoja
antavat työllisyysasiamies Laura Smolander, puh. 040 314 3050 ja elinkeino- ja
matkailusihteeri Seija Lahtinen, puh. 040 314 3054.

