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Työntekijä        
  Sukunimi ja etunimet (allev. puhuttelunimi) Henkilötunnus 

 
        
  Osoite 

 
        
  Puhelin   Kotikunta 

 
 

Työnantaja       
  Yritys 

 
        
  Osoite   Y-tunnus 

 
        
  Yhteyshenkilö   Puhelin 

 
        
  Sähköposti 

 
 

Työsuhteen kesto          /          -          /           2018 

  (keston oltava yhteensä vähintään neljä viikkoa) 
 

Työtehtävä       

 

Työaika    tuntia/viikko 

(työtuntien oltava yhteensä neljältä viikolta vähintään 80 h) 
 

Palkkaus    €/tunti 

 Työntekijälle tulee maksaa vähintään alan työehtosopimuksen mukaista 
minimipalkkaa. 

 Työntekijään sovellettava työehtosopimus    
 
 

Allekirjoitukset Olemme tutustuneet tähän yritystukisopimukseen sekä sen ehtoihin sivulla 2 

ja sitoudumme noudattamaan niitä. 
 
 Laitila          /          2018 
 
       
 Työntekijän allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
       
 Työnantajan allekirjoitus ja nimenselvennys 



       2/2 
 
 Laitilan kaupunki tukee laitilalaisia yrityksiä ja maatalousyrittäjiä, jotka tarjoavat nuorille 

kesätyöpaikkoja Laitilassa seuraavasti: 
 

1. Yritystuen hakuaika on 31.5.2018 saakka. 
2. Palkattava nuori on syntynyt 1.1.1999-31.12.2002 välisenä aikana ja nuoren kotikunta on 

Laitila. 
3. Työllistettävä nuori ei saa olla oma tai puolison lapsi. 
4. Tukea ei myönnetä nuoresta, joka vuonna 2018 on toisessa kaupungin tukemassa 

yritystukipaikassa tai Laitilan kaupungin palveluksessa. 
5. Yritystukikelpoisen yrityksen tulee sijaita Laitilassa. 
6. Tuettavan kesätyön on sijoituttava 1.6.-31.8.2018 väliselle ajalle. 
7. Nuorelle on maksettava vähintään alan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa. 
8. Kaupunki maksaa yritykselle tukea vähintään neljän viikon työjaksosta, jonka työaika on 

vähintään 80 h. Neljän viikon työjakson ei tarvitse olla yhtäjaksoinen. 
9. Tuen määrä yritykselle on 300 €/nuori. 
10. Yritys voi saada tukea useammasta kesätyöntekijästä. Tuet myönnetään 

hakujärjestyksessä enintään 50 yritykselle vuonna 2018. 
11. Yritystukisopimus laaditaan kolmena kappaleena: yksi työntekijälle, yksi työnantajalle ja 

yksi kaupungille. 
12. Yritystukisopimuksen voi tulostaa Laitilan kaupungin nettisivuilta. Lomakkeita saa lisäksi 

kaupunginviraston Avituksesta. 
13. Yritystukisopimuksen kaupungin kappale tulee palauttaa viimeistään 31.5.2018 

hallintosihteeri Jaana Suomiselle. 
14. Yritykselle, joka täyttää yritystuesta annetut ehdot ja palkkaa tuen ehdot täyttävän 

nuoren, maksetaan jälkikäteen yritystuki tukihakemuksia vastaan. Yritykselle toimitetaan 
varsinainen tukihakemus sen jälkeen, kun yritys on toimittanut yritystukisopimuksesta 
yhden kappaleen kaupungille. Mikäli annetut ehdot eivät täyty, ilmoitetaan siitä erikseen 
yritykselle/nuorelle. 

15. Tukihakemukseen on liitettävä palkkatodistukset maksetuista palkoista. Myös 
mahdollisista nuoren sairauspoissaoloista tulee olla luotettava selvitys. 

16. Tukihakemukset liitteineen toimitetaan Laitilan kaupungille hallintosihteeri Jaana 
Suomiselle työsuhteen päätyttyä, kuitenkin viimeistään 28.9.2018 mennessä. 

 
Lisätiedot: hallintosihteeri Jaana Suominen, puh. 040 662 0922, sähköposti 
jaana.suominen@laitila.fi 

 
 Asiakirjojen palautus: kaupunginviraston Avitukseen tai postitse osoitteella Laitilan 

kaupunki, Kesänuorten yritystuki, PL 25, 23801 Laitila 
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