KESÄTYÖSETELI 2019
Hakuaika 1.2.-5.4.2019

KESÄTYÖSETELIN NUORI PALAUTTAA TÄYTETTYNÄ VIIMEISTÄÄN
perjantaina 5.4.2019 klo 15.00 Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen tai postitse
osoitteeseen: Iin kunta/Työllistämisen palvelut, PL 24, 91101 Ii.
Vastaa Iin kunnan rekrysivulla olevaan paras kesätyöpaikka -kampanjaan, niin
osallistut palkinnon arvontaan!
HAKEMUS / SITOUMUS (Yritykset ja rekisteröidyt yhdistykset)

Nuori täyttää
Henkilötiedot

Sukunimi

Etunimet

Syntymäaika
Osoite
Puh.

Koulutus

Sähköpostiosoite

Peruskoulun päättymisvuosi
Lukio: luokka/aloitusvuosi ja arvioitu päättymisvuosi
Muu koulutusala, missä opiskelet tai mihin olet hakenut kevään yhteishaussa.
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Allekirjoitus

KESÄTYÖSETELI
Työnantaja täyttää
Yritys tai yhdistys
Toimiala
Osoite
Puhelin

Kotikunta

Yhteyshenkilö
Sitoumus

Yritys työllistää ko. nuoren kesätöihin 2 viikon ajaksi liitteenä olevien ehtojen
mukaisesti. (Liitteenä on nuoren kesätyöllistämiseen liittyvät
vähimmäisehdot.)
Paikka ja pvm

Allekirjoitus

Tämä kpl jää
kesänuorelle

IIN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN/KESÄTYÖSETELI
2019

KESÄTYÖPAIKKATUEN EHDOT
(tiedoksi työnantajalle ja työntekijälle)
♦Kesätyösetelijärjestelmä koskee iiläisiä vuonna 2000-2003 syntyneitä nuoria (ei koske
nuorta, joka on työttömänä työnhakijana, esim. kevään 2019 ylioppilaat ja
ammattikoulutusta valmistuneet.)
♦Kunnan maksaman tuen määrä on 180 € / 2 viikkoa / kesänuori.
♦Työaika on kaksi viikkoa, yhteensä 60 työtuntia (esim. 30h/viikko).
♦Kesätöihin palkattava nuori ei saa olla yrittäjän/yrityksen omistajan perheenjäsen tai
kotitalouden perheenjäsen.
♦Työllistettävästä nuoresta voi saada tukea vain 2 viikon ajalta (työnantaja voi omalla
kustannuksellaan työllistää myös pitempään).
♦Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen.
♦Työnantajan tulee maksaa ensisijaisesti kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan
työehtosopimuksen mukaista koululaisen/kesätyöntekijän palkkaa tai vähintään
valtakunnallisen Tutustu työelämään ja tienaa- ohjelman mukaisesti 345€/2vkoa. Tietyt
alat ovat voineet sopia korkeammasta korvauksesta. Voit pyytää työnantajaa kysymään
lisätietoja
Tutustu
työelämään
ja
tienaaohjelmasta
omasta
liitostaan.
YRITYS/YHDISTYS VASTAA ITSE KAIKISTA TYÖNANTAJAMAKSUISTA (sis. myös
vakuutukset)
♦15–18–vuotiaan työntekijän työaika on pääsääntöisesti sama kuin 18 vuotta täyttäneillä,
kuitenkin enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 48 tuntia viikossa. Työaika on
sijoitettava klo 6 – 22 väliseen aikaan.
♦Työsuojelulaki on otettava huomioon nuorten työntekijäin osalta (mm. koneiden käyttö,
työolosuhteet yms.). Nuoria työntekijöitä koskevaa asiaa löytyy työsuojeluhallinnon
nettisivujen lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön nettisivuilta www.tem.fi/tyo polulta
työlainsäädäntö -> työsopimus ja työsuhde->nuoret työntekijät.
♦Nuori voi olla vain yhdessä kesätyösetelijärjestelmän piirissä olevassa työpaikassa kesän
aikana.
♦Tukea maksetaan ajalla 1.6.-11.8.2019 työllistetyistä nuorista.
♦Tukea ei makseta, jos yritys saa muuta julkista tukea työllistämänsä nuoren
palkkauskustannuksiin.
♦Tuki koskee myös ei-iiläisiä yrityksiä, yhdistyksiä ja toimivia maatiloja.

KESÄTYÖSETELIN KÄYTTÖ
♦Kunta antaa ehdot täyttävälle nuorelle kesätyösetelin, jonka yritys/yhdistys täyttää ja
allekirjoittaa. Kesätyösetelilomake on saatavilla myös kunnan www-sivuilta 1.2.2019
alkaen.
♦Em. kesätyösetelin nuori palauttaa 5.4.2019 klo 15.00 mennessä täytettynä ja
allekirjoitettuna kunnanviraston neuvontaan tai postitse osoitteeseen: Iin
kunta/Työllistämisen palvelut, PL 24, 91101 Ii.

♦Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen työnantajan täyttämän tilityslomakkeen ja
palkanmaksutositteiden perusteella. Kesätyöpaikkatuen tilityslomakkeet toimitetaan
työnantajille elokuussa 2019.
♦TUKIPÄÄTÖKSET TEKEE IIN KUNTA

KESÄSETELIHAKEMUS 2019
Hakuaika 1.2.-5.4.2019

KESÄTYÖSETELIN NUORI PALAUTTAA TÄYTETTYNÄ VIIMEISTÄÄN
perjantaina 5.4.2019 klo 15.00 Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen tai postitse
osoitteeseen: Iin kunta/Työllistämisen palvelut, PL 24, 91101 Ii.

HAKEMUS / SITOUMUS (Yritykset ja rekisteröidyt yhdistykset)

Nuori täyttää
Henkilötiedot

Sukunimi

Etunimet

Syntymäaika
Osoite
Puh.

Koulutus

Sähköpostiosoite

Peruskoulun päättymisvuosi
Lukio: luokka/aloitusvuosi ja arvioitu päättymisvuosi
Muu koulutusala, missä opiskelet tai mihin olet hakenut kevään yhteishaussa.
Ajokortti (mopokortti/traktorikortti/ajokortti)
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Allekirjoitus

KESÄTYÖSETELI
Työnantaja täyttää
Yritys tai yhdistys
Toimiala
Osoite
Puhelin

Kotikunta

Yhteyshenkilö
Sitoumus

Yritys työllistää ko. nuoren kesätöihin 2 viikon ajaksi liitteenä olevien ehtojen
mukaisesti. (Liitteenä on nuoren kesätyöllistämiseen liittyvät
vähimmäisehdot.)
Paikka ja pvm

Allekirjoitus

Tämä kpl jää
työnantajalle

IIN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN/KESÄTYÖSETELI
2019

KESÄTYÖPAIKKATUEN EHDOT
(tiedoksi työnantajalle ja työntekijälle)
♦Kesätyösetelijärjestelmä koskee iiläisiä vuonna 2000-2003 syntyneitä nuoria (ei koske
nuorta, joka on työttömänä työnhakijana, esim. kevään 2019 ylioppilaat ja
ammattikoulutusta valmistuneet.)
♦Kunnan maksaman tuen määrä on 180 € / 2 viikkoa / kesänuori.
♦Työaika on kaksi viikkoa, yhteensä 60 työtuntia (esim. 30h/viikko).
♦Kesätöihin palkattava nuori ei saa olla yrittäjän/yrityksen omistajan perheenjäsen tai
kotitalouden perheenjäsen.
♦Työllistettävästä nuoresta voi saada tukea vain 2 viikon ajalta (työnantaja voi omalla
kustannuksellaan työllistää myös pitempään).
♦Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen.
♦Työnantajan tulee maksaa ensisijaisesti kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan
työehtosopimuksen mukaista koululaisen/kesätyöntekijän palkkaa tai vähintään
valtakunnallisen Tutustu työelämään ja tienaa- ohjelman mukaisesti 345€/2vkoa. Tietyt
alat ovat voineet sopia korkeammasta korvauksesta. Voit pyytää työnantajaa kysymään
lisätietoja
Tutustu
työelämään
ja
tienaaohjelmasta
omasta
liitostaan.
YRITYS/YHDISTYS VASTAA ITSE KAIKISTA TYÖNANTAJAMAKSUISTA (sis. myös
vakuutukset)
♦15–18–vuotiaan työntekijän työaika on pääsääntöisesti sama kuin 18 vuotta täyttäneillä,
kuitenkin enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 48 tuntia viikossa. Työaika on
sijoitettava klo 6 – 22 väliseen aikaan.
♦Työsuojelulaki on otettava huomioon nuorten työntekijäin osalta (mm. koneiden käyttö,
työolosuhteet yms.). Nuoria työntekijöitä koskevaa asiaa löytyy työsuojeluhallinnon
nettisivujen lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön nettisivuilta www.tem.fi/tyo polulta
työlainsäädäntö -> työsopimus ja työsuhde->nuoret työntekijät.
♦Nuori voi olla vain yhdessä kesätyösetelijärjestelmän piirissä olevassa työpaikassa kesän
aikana.
♦Tukea maksetaan ajalla 1.6.-11.8.2019 työllistetyistä nuorista.
♦Tukea ei makseta, jos yritys saa muuta julkista tukea työllistämänsä nuoren
palkkauskustannuksiin.
♦Tuki koskee myös ei-iiläisiä yrityksiä, yhdistyksiä ja toimivia maatiloja.

KESÄTYÖSETELIN KÄYTTÖ
♦Kunta antaa ehdot täyttävälle nuorelle kesätyösetelin, jonka yritys/yhdistys täyttää ja
allekirjoittaa. Kesätyösetelilomake on saatavilla myös kunnan www-sivuilta 1.2.2019
alkaen.
♦Em. kesätyösetelin nuori palauttaa 5.4.2018 klo 15.00 mennessä täytettynä ja
allekirjoitettuna kunnanviraston neuvontaan tai postitse osoitteeseen: Iin
kunta/Työllistämisen palvelut, PL 24, 91101 Ii.

♦Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen työnantajan täyttämän tilityslomakkeen ja
palkanmaksutositteiden perusteella. Kesätyöpaikkatuen tilityslomakkeet toimitetaan
työnantajille elokuussa 2019.
♦TUKIPÄÄTÖKSET TEKEE IIN KUNTA

Hakuaika 1.2.-5.4.2019

KESÄTYÖSETELIN NUORI PALAUTTAA TÄYTETTYNÄ VIIMEISTÄÄN
perjantaina 5.4.2019 klo 15.00 Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen tai postitse
osoitteeseen: Iin kunta/Työllistämisen palvelut, PL 24, 91101 Ii.

HAKEMUS / SITOUMUS (Yritykset ja rekisteröidyt yhdistykset)

Nuori täyttää
Henkilötiedot

Sukunimi

Etunimet

Syntymäaika
Osoite
Puh.

Koulutus

Sähköpostiosoite

Peruskoulun päättymisvuosi
Lukio: luokka/aloitusvuosi ja arvioitu päättymisvuosi
Muu koulutusala, missä opiskelet tai mihin olet hakenut kevään yhteishaussa.
Ajokortti (mopokortti/traktorikortti/ajokortti)
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Allekirjoitus

KESÄTYÖSETELI
Työnantaja täyttää
Yritys tai yhdistys
Toimiala
Osoite
Puhelin

Kotikunta

Yhteyshenkilö
Sitoumus

Yritys työllistää ko. nuoren kesätöihin 2 viikon ajaksi liitteenä olevien ehtojen
mukaisesti. (Liitteenä on nuoren kesätyöllistämiseen liittyvät
vähimmäisehdot.)
Paikka ja pvm

Allekirjoitus

Tämä kpl palautetaan
kuntaan

IIN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN/KESÄTYÖSETELI
2019

KESÄTYÖPAIKKATUEN EHDOT
(tiedoksi työnantajalle ja työntekijälle)
♦Kesätyösetelijärjestelmä koskee iiläisiä vuonna 2000-2003 syntyneitä nuoria (ei koske
nuorta, joka on työttömänä työnhakijana, esim. kevään 2019 ylioppilaat ja
ammattikoulutusta valmistuneet.)
♦Kunnan maksaman tuen määrä on 180 € / 2 viikkoa / kesänuori.
♦Työaika on kaksi viikkoa, yhteensä 60 työtuntia (esim. 30h/viikko).
♦Kesätöihin palkattava nuori ei saa olla yrittäjän/yrityksen omistajan perheenjäsen tai
kotitalouden perheenjäsen.
♦Työllistettävästä nuoresta voi saada tukea vain 2 viikon ajalta (työnantaja voi omalla
kustannuksellaan työllistää myös pitempään).
♦Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen.
♦Työnantajan tulee maksaa ensisijaisesti kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan
työehtosopimuksen mukaista koululaisen/kesätyöntekijän palkkaa tai vähintään
valtakunnallisen Tutustu työelämään ja tienaa- ohjelman mukaisesti 345€/2vkoa. Tietyt
alat ovat voineet sopia korkeammasta korvauksesta. Voit pyytää työnantajaa kysymään
lisätietoja
Tutustu
työelämään
ja
tienaaohjelmasta
omasta
liitostaan.
YRITYS/YHDISTYS VASTAA ITSE KAIKISTA TYÖNANTAJAMAKSUISTA (sis. myös
vakuutukset)
♦15–18–vuotiaan työntekijän työaika on pääsääntöisesti sama kuin 18 vuotta täyttäneillä,
kuitenkin enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 48 tuntia viikossa. Työaika on
sijoitettava klo 6 – 22 väliseen aikaan.
♦Työsuojelulaki on otettava huomioon nuorten työntekijäin osalta (mm. koneiden käyttö,
työolosuhteet yms.). Nuoria työntekijöitä koskevaa asiaa löytyy työsuojeluhallinnon
nettisivujen lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön nettisivuilta www.tem.fi/tyo polulta
työlainsäädäntö -> työsopimus ja työsuhde->nuoret työntekijät.
♦Nuori voi olla vain yhdessä kesätyösetelijärjestelmän piirissä olevassa työpaikassa kesän
aikana.
♦Tukea maksetaan ajalla 1.6.-11.8.2019 työllistetyistä nuorista.
♦Tukea ei makseta, jos yritys saa muuta julkista tukea työllistämänsä nuoren
palkkauskustannuksiin.
♦Tuki koskee myös ei-iiläisiä yrityksiä, yhdistyksiä ja toimivia maatiloja.

KESÄTYÖSETELIN KÄYTTÖ
♦Kunta antaa ehdot täyttävälle nuorelle kesätyösetelin, jonka yritys/yhdistys täyttää ja
allekirjoittaa. Kesätyösetelilomake on saatavilla myös kunnan www-sivuilta 1.2.2019
alkaen.
♦Em. kesätyösetelin nuori palauttaa 5.4.2018 klo 15.00 mennessä täytettynä ja
allekirjoitettuna kunnanviraston neuvontaan tai postitse osoitteeseen: Iin
kunta/Työllistämisen palvelut, PL 24, 91101 Ii.

♦Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen työnantajan täyttämän tilityslomakkeen ja
palkanmaksutositteiden perusteella. Kesätyöpaikkatuen tilityslomakkeet toimitetaan
työnantajille elokuussa 2019.
♦TUKIPÄÄTÖKSET TEKEE IIN KUNTA

