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KESÄTYÖHARJOITTELULOMAKE TUUSNIEMELÄISILLE 16 – 21-VUOTIAILLE NUORILLE
Nuori työntekijä täyttää:
Nimi: ___________________________________ Henkilötunnus: ____________________________
Lähiosoite: ________________________________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka: _________________________________________________________
Puh. (oma): ___________________________Puh. (alle 18-v. huoltaja): ________________________
Koulutus (muu kuin peruskoulu): _______________________________________________________
Muuta kerrottavaa, esim. työkokemus, tieto ajokortista / hygieniapassista, tai toivomus työajankohdasta:
__________________________________________________________________________________
Tuusniemi ____ / ___ 2020

työntekijä ___________________________________________

alle 18-vuotiailla huoltaja _____________________________________________
huoltajan nimenselvennys _____________________________________________
Jos sinulla on selvä käsitys, minne tahtoisit kesätyöharjoitteluun, mene tämän lomakkeen kanssa
työpaikalle. Kun saatte sovituksi töistä, työnantaja täyttää seuraavat kohdat.
HUOM! Tämä lomake korvaa erillisen sopimuksen.
Henkilötunnus/
Työnantajan nimi: _______________________________________ Y-tunnus: ___________________
Laskutusosoite: _______________________________________________________________________
Vastuuhenkilö: ____________________________________Puh: _______________________________
Sähköpostiosoite: _____________________________________________________________________
Työharjoitteluaika ja pääasiallinen sisältö: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Työharjoittelupäivien lukumäärä (1-25 päivää): ______________ (kuntaan max. 15, muille max. 25)
Aika, paikka ja vastuuhenkilön allekirjoitus: _______________________________________________

Hyväksyn Tuusniemen kunnan puolesta:

_____________________________________
Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja
KÄÄNNÄ 
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TYÖHARJOITTELUUN LIITTYVIÄ MÄÄRÄYKSIÄ, SOPIMUKSIA JA OHJEITA:
 Työharjoittelijan verotuskunta on oltava Tuusniemi. Työharjoittelupaikka voi olla myös Tuusniemen kunnan
ulkopuolelta. Työharjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti kesä-elokuun 2020 aikana.
 Kunnan toimipaikoissa voi nuori olla max. 15 päivää, muilla työnantajilla max. 25 päivää.
 Työpaikan vastuuhenkilö huolehtii ja vastaa työturvallisuusmääräysten noudattamisesta.
 Palkka on 33 euroa /päivä (alle 18-v.) ja 38 euroa /päivä (yli 18-v.) + 9 % lomakorvaus. Palkanmaksu tapahtuu työn päätyttyä seuraavana palkanmaksupäivänä hyväksyttyä tuntilistaa vastaan. Työsuhteen alussa työntekijän on toimitettava kuntaan verokortti ja tilitiedot erillisen ohjeistuksen mukaisesti.
 Sunnuntai- ja muista pyhätöistä sekä juhannusaatosta maksetaan työharjoittelijalle kaksinkertainen korvaus
ja myös kunta laskuttaa työnantajaa näiltä päiviltä kaksinkertaisesti. Juhannusaatto ei ole työntekijälle palkallinen vapaapäivä.
 Yksi työpäivä on kuusi työtuntia. Työpäivän pituus voi olla myös muu, mikäli työnantaja ja työntekijä näin
yhdessä sopivat, kuitenkin vähintään kolmen tuntia ja korkeintaan lain sallima (laki nuorista työntekijöistä: 2
luvun 6 §, ja työaikalaki). Esimerkki: Tiina Työntekijä voi tehdä joko viisi kuuden tunnin työpäivää, tai kuusi
viiden tunnin työpäivää. HUOM! Ruokatauko ei sisälly työaikaan.
 Työharjoittelupaikan omistaja sitoutuu maksamaan Tuusniemen kunnalle 25 euroa (alle 18-v.) ja
28 euroa (yli 18-v.) harjoittelijan tekemää työpäivää kohti.
 Työharjoittelijaa ei saa työllistää oma perheenjäsen eikä perheenjäsenen omaan yritykseen.
 Työharjoittelijalle ei makseta sairasajalta palkkaa. Työharjoittelija korvaa työpäivän myöhemmin, ellei työnantajan kanssa yhdessä sovita, että työpäivä jää käyttämättä.
 Työharjoittelijan tulee tietää työvuoronsa mielellään viikko, mutta viimeistään kolme päivää etukäteen.
 Työharjoittelua koskevaa sopimusta täytetään tämä yksi kappale, joka toimitetaan kuntaan viimeistään
7.4.2020. Alkuperäinen sopimus säilytetään kunnassa ja kopiot toimitetaan työharjoittelijalle ja työnantajalle.
 Työharjoittelusopimuksen voi purkaa työsopimuslain 8 luvun 1§:n tarkoittamissa tapauksissa.
Tämä lomake on palautettava viimeistään tiistaina 7.4.2020 kunnanvirastolle.
osoite on: Tuusniemen kunta / kesätyöt, Keskitie 22, 71200 Tuusniemi.
Lisätietoja voi kysyä Antti Syrjäläiseltä puh. 040-8457 266
HAKUAJAN JÄLKEEN TULLEITA LOMAKKEITA EI HYVÄKSYTÄ.

