KAMPANJAN SÄÄNNÖT 2021
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Työharjoittelupaikan järjestäjänä voivat olla ISOJOKISET
työnantajat (myös maatalousyrittäjät), yksityiset,
yritykset ja yhdistykset sekä kunta, seurakunta ja LLKY.
Nuorta ei voi työllistää oman perheen yrityksessä.
Sama työnantaja voi palkata useampia nuoria.
Nuoren tulee olla kirjoilla Isojoella (vuoden 2021 alusta) tai isojokilaislähtöinen nuori, joka on
opintojen vuoksi kirjoilla muualla ja töiden aikana iältään 15 - 24 – vuotias.
Sopimus tehdään työharjoittelupaikan järjestäjän, harjoittelijan ja kampanjatoimiston kesken.
TYÖT SAA ALOITTAA VASTA KAMPANJATOIMISTON VAHVISTETTUA SOPIMUKSEN!
Sopimuksia vahvistetaan käytettävissä olevien varojen puitteissa maanantaisin ajalla
26.4. - 28.6.2021 sekä 2.8.-27.9.2021.

TUEN MÄÄRÄ JA KESTO
•

•
•
•

Kesätyön pituus on 10- 20 päivää (70 -140 tuntia). Osa-aikatyö on myös mahdollista, tällöin tuki
kuitenkin pienenee vastaavassa suhteessa. Työaika on yleensä 7h/pvä. Mahdollisista lauantain ja
sunnuntain työaikahyvityksistä on sovittava erikseen, suositus lauantaityössä +20 % ja
sunnuntaina +100%, hyvityksestä laitetaan maininta harjoittelusopimukseen. Juhannusaatto ei
ole palkallinen vapaapäivä, mikä tulee huomioida sopimuksessa (4 tai 5 työpäivää viikolla 25).
Nuorelle ei makseta sairausajalta palkkaa (pl. työtapaturma). Mahdolliset sairaslomapäivät voi
tehdä myöhemmin työnantajan kanssa sovittavina päivinä. Sairaslomasta on esitettävä
terveydenhoitajan tai lääkärin todistus.
Työharjoittelijalle maksettava tuki ja työantajan osuus on porrastettu opiskelun/iän/koulutuksen
mukaan. Lisäksi maksetaan lomakorvaus (9 %).
Työharjoittelijalla ruokailumahdollisuus keskuskeittiöllä henkilökunta hintaan (henkilöstölounas
6,05€ ja kevyt ateria 4,38€) Huom. seuraa ilmoittelua keskuskeittiön aukiolosta.
❖ Peruskoululainen (8-9lk) tuki nuorelle 36€ / pv, palkka kahden viikon työstä 360e +
lomakorvaus 9%
✓ Työnantajan osuus kuluista 26€ / pv.
OPISKELIJAT HUOM! ikä määräytyy työsopimuksen päättymishetken mukaan!
❖ Alle 18 v. tuki nuorelle 42€ / pv, palkka kahden viikon työstä 420e + lomakorvaus 9%
✓ Työnantajan osuus kuluista 32€ / pv.
❖ Alle 18 v. OMAN ALAN TYÖSSÄ tuki 46€ / pv, palkka kahden viikon työstä 460e +
lomakorvaus 9%.
✓ Työnantajan osuus kuluista 38€ / pv.
❖ 18 v. täyttänyt tuki 48€ / pv, palkka kahden viikon työstä 480e + lomakorvaus 9%.
✓ Työnantajan osuus kuluista 47€ / pv.
❖ 18 v. täyttänyt OMAN ALAN TÖISSÄ tuki 52€ / pv, palkka kahden viikon työstä 520e +
lomakorvaus 9%.
✓ Työnantajan osuus kuluista 53€ / pv.

❖ AMMATTIIN VALMISTUNEET OMAN ALAN TÖISSÄ 56€ / pv, palkka kahden viikon
työstä 560e + lomakorvaus 9%.
✓ Työnantajan osuus kuluista 61€ / pv.
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Tuki maksetaan jälkikäteen, kun nuori toimittaa verokortin sekä työnantajan kuittaaman
Ilmoitus työharjoittelun päättymisestä -lomakkeen kampanjatoimistoon.
Työnantaja maksaa osuutensa kampanjatilille viikon kuluessa työharjoittelun päättymisestä.
Työnantajan kulut esim. 2 viikon työjaksosta ovat 260€ / 320€ / 380€ / 470€ / 530€ / 610€
nuoren iästä ja koulutuksesta riippuen. Mitään muita oheiskuluja ei työnantajalle tule.
Kampanjatoimistossa hoidetaan palkanmaksu, ryhmätapaturmavakuutukset sekä palkkaan
liittyvät oheiskulut.
17- vuotta täyttäneen palkasta vähennetään lakisääteinen työntekijän työeläkemaksu 7.15%
ja työttömyysvakuutusmaksu 1.40%

TIEDOTTAMINEN HARJOITTELUPAIKOISTA
•
•

Työnantajat ja nuoret ilmoittautuvat kampanjatoimistoon, joka tiedottaa vapaista paikoista ja
työnhaluisista nuorista.
Harjoittelupaikasta voi sopia myös suoraan nuoren kanssa. Tällöin kampanjaan ei tarvitse
erikseen ilmoittautua vaan työntekijän ja työnantajan allekirjoittama työsopimus toimitetaan
vapaa-aikatoimistoon vahvistettavaksi. Nuoret voivat itse ottaa yhteyttä haluamaansa
työpaikkaan.

NUORET:
OMA AKTIIVISUUS ON EDUKSI TÖITÄ ETSITTÄESSÄ!
❖
TYÖT VOI ALOITTAA VASTA KUN TYÖSOPIMUS ON VAHVISTETTU!

LISÄTIETOJA
Maija puh. 040 6674242, email: maija.luomaniemi@isojoki.fi
Merja puh. 040 1990367, email: merja.valiviita@isojoki.fi

