
IITIN KUNTA

HAKEMUS HAKEMUS (Y(Yritys/yhdistys täyttää)ritys/yhdistys täyttää)

IITTILÄISEN NUOREN 
KESÄTYÖLLISTÄMISTÄ KOSKEVA 

HAKEMUS
Yrityksen/yhdistyksen nimiYrityksen/yhdistyksen nimi

Tukea haetaan nuorten työllistämiseen seuraavastiTukea haetaan nuorten työllistämiseen seuraavasti /hlö/hlö

Alan säännöllinen päivittäinen työaikaAlan säännöllinen päivittäinen työaika h/pvh/pv

LähiosoiteLähiosoite

Postinumero ja -toimipaikkaPostinumero ja -toimipaikka

SähköpostiosoiteSähköpostiosoite

PankkiyhteysPankkiyhteys  IBAN-muodossa 18 merkkiäIBAN-muodossa 18 merkkiä

Y-tunnusY-tunnus

Alan vähimmäispalkka kesätyöntekijälleAlan vähimmäispalkka kesätyöntekijälle e/kke/kk

Tehtävä / nimike Työllistämisaika Päivittäinen työaika Työllistettävän nimi ja synty-
mäaika

Työnantaja ei saa em. tehtäviin muuta tukea.Työnantaja ei saa em. tehtäviin muuta tukea.
Työnantaja noudattaa alansa työehtosopimuksia.Työnantaja noudattaa alansa työehtosopimuksia.
Työnantajalle kuuluvista velvoitteista (tapaturmavakuutukset, sosiaaliturvamaksut yms.) vastaa yritys. Työnantajalle kuuluvista velvoitteista (tapaturmavakuutukset, sosiaaliturvamaksut yms.) vastaa yritys. 

Yrittäjä palauttaa lomakkeen viimeistään 31.5.2021 ja tilinauhat 30.9.2021 mennessä. Lomakkeen voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen Yrittäjä palauttaa lomakkeen viimeistään 31.5.2021 ja tilinauhat 30.9.2021 mennessä. Lomakkeen voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen 
hanna.luukka@iitti.fi tai postitse osoitteeseen Iitin kunta / palkkatoimisto PL 32 47401 KAUSALA.hanna.luukka@iitti.fi tai postitse osoitteeseen Iitin kunta / palkkatoimisto PL 32 47401 KAUSALA.

Lisätiedot: puh. 040 483 3746, Hanna Luukka       Ohjeet sivulla 2Lisätiedot: puh. 040 483 3746, Hanna Luukka       Ohjeet sivulla 2
  

Yrityksen/yhdistyksen yhteyshenkilö  (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)Yrityksen/yhdistyksen yhteyshenkilö  (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

Allekirjoitus ja nimenselvennysAllekirjoitus ja nimenselvennys

                                     /                            21                                     /                            21



Kunta myöntää tukea iittiläisille yrityksille ja yhdistyksille, jotka työllistävät 17-29 vuotiaita iittiläisiä 
nuoria, koululaisia, opiskelijoita tai koulunsa päättäneitä nuoria. Työajan on oltava keskimäärin 
vähintään 30h/vko. Jos tuntimäärä ei täyty, tukea ei makseta kyseiseltä viikolta. Tuen suuruus on 
60,-/vko ja tukea on mahdollista saada kuuteen viikkoon asti eli 360,-.

Työnantaja hakee tukea etukäteen. Lomakkeita saa kunnan kirjastosta sen aukioloaikoina tai sen 
voi tulostaa Iitin kunnan internetsivuilta ajankohtaiset osiosta. Lomake tulee palauttaa viimeistään 
31.5.2021. sähköisesti tai postitse. Lisäksi työnantajan tulee toimittaa tilinauha maksetusta palkas-
ta 30.9.2021 mennessä osoitteeseen Iitin kunta/palkat PL 32 47401 Kausala tai sähköisesti Hanna 
Luukalle. Takarajat ylittäneitä hakemuksia/tilinauhoja ei huomioida. 

NUORTEN TYÖLLISTÄMISEEN TARKOITETTU 
KUNNAN TUKI IITTILÄISILLE YRITYKSILLE
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