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Kesätyöseteli 2021

Palautusosoite

Lisätietoja

Iisalmen kaupungin kirjaamo
kirjaamo@iisalmi.fi
PL 10 / Pohjolankatu 14
74101 IISALMI
tai lähetä lomake sähköisesti
https://www.suomi.fi/viestit

Iisalmen kaupungin työllisyyspalveluiden
kesätyöseteli työnantajalle iisalmelaisen nuoren
lyhytkestoisen kesätyön tukemiseen

Työnantajan
tiedot

Lisätietoja Maarit Tikkanen puh 040 642 8996
tai sähköpostitse: tyollisyyspalvelut@iisalmi.fi

Työpaikka / työnantajan, yrityksen, kotitalouden jne. nimi

Y-tunnus tai yksityistyönantajan henkilötunnus

Osoite

Sähköposti / päätös postitetaan tähän osoitteeseen

Työpaikan yhdyshenkilö

Puhelin yhdyshenkilölle

Tilinumero (IBAN -numero)

Puhelin tilityksen yhteyshenkilölle
Henkilötunnus

Kesätyöntekijän Nimi
tiedot

Puhelin

Osoite

Kesätyöntekijän taustatilanne
Opintojen kesätauko

Työnhakija

Valmistunut

Muu, mikä?

Oppilaitos:

Työsopimuksen
tiedot

Työsopimuksen kesto (mistä – mihin, pvm:t)

Tehtävänimike
Säännöllinen työaika

Maksettava palkka

€/h

Noudatettava työehtosopimus

€ / kk

Työsopimus, jonka perusteella kesätyötukea haetaan

Setelin liitteet

Selvitys de minimis -tuista / kahden viimeisen verovuoden ajalta, jos myönnetty
Työnantajalle ei ole myönnetty De minimis -tukea

Allekirjoitus

Allekirjoittamalla kesätyösetelin vakuutan, että
-

-

-

irtisanomisia, lomautuksia tai työajan lyhennyksiä eikä YT-neuvotteluita, jotka voivat johtaa em.
henkilöstövähennyksiin myös tuotannollisista ja taloudellisista syistä, ei ole käynnistymässä eikä
käynnistynyt viimeisen 12 kk:n aikana tai; em. ajankohtana käynnistetyt työajanvähennykset
ovat päättyneet työsopimuslain edellyttämällä tavalla ja antamani tiedot ovat oikeita,
työntekijän palkkaus, työehdot ja vakuutukset ovat työehtosopimuksen mukaiset.
olen lukenut ja hyväksyn tuen saamisen ehdot.
ilmoitan välittömästi, mikäli työsuhde peruuntuu tai purkautuu.

Paikka ja aika

Allekirjoitus
Nimenselvennys

Iisalmen kaupunki /
Työllisyyspalvelut
Riistakatu 5A (4.krs) 74100 Iisalmi
Puh. (017) 272 31
www.iisalmi.fi/tyollisyyspalvelut
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Kesätyösetelin ehdot

Iisalmen kaupunki tukee kesätyösetelillä työnantajia, jotka työllistävät iisalmelaisen nuoren
lyhytkestoiseen kesätyöhön. Kesätyösetelillä voidaan tukea yhtä kesätyöjaksoa nuorta kohti kerran
kesäkaudelle 2021. Samalla työnantajalla voi olla monia kesätyöntekijöitä.
Kesätyösetelin tuen määrä
- kesätyötuen suuruus yhtä nuorta ja yhtä työsopimusta kohti on enintään 400 € eli 20 pv x 20€
- työpäiväksi lasketaan vähintään kuuden tunnin työjakso. Yhden päivän tuki on 20€.
- mikäli säännöllinen työaika on lyhyempi, voidaan siitä kerryttää kuuden tunnin tuettavia
kokonaisuuksia enintään 20 kappaletta.
Kesätyösetelin ehdot työnantajalle
- työnantajan tulee noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä ja ohjeistuksia
- tuotannollis-taloudelliset henkilövähennykset estävät kesätyötuen saannin
- työnantaja on ilmoitusvelvollinen työsuhteessa tapahtuvien muutosten osalta
- työsuhteen päättymisen jälkeen työnantaja kirjoittaa kesätyöntekijälle työtodistuksen.
Kesätyösetelin ehdot työllistettävälle nuorelle
- nuori on iisalmelainen tai Iisalmessa kesäkauden asuva nuori, joka joko
- päättää peruskoulun (pääsee 9. luokalta) 5.6.2021 tai
- on opiskelija tai työnhakija, joka on syntynyt vv. 1996 – 2005
- nuoreen ei kohdistu muuta Iisalmen kaupungin työllistämisen tukea, mukaan lukien aiemmin
myönnetty toinen kesätyöseteli jakso tai kesäajan miniyrittäjätuki.
Kesätyösetelin ehdot kesätyösopimukselle
- työsopimus on työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuslain mukainen
(kotitaloustyönantajat) sekä täyttää lait ja erityislait työsuhteen ja nuoren työntekijän osalta
- tukeen oikeuttava aika on opiskelijoilla koulujen loma-aikana, muutoin välillä 1.5.-30.9.2021
- maksettava palkka on vähintään v. 2021 minimipalkan suuruinen 7,28 e/h
https://www.kela.fi/mika-on-tyossaoloehto?inheritRedirect=true
Kesätyösetelin toimittaminen, päätös ja maksatus
- kesätyöseteliä haetaan viimeistään 31.8.2021
- työnantaja toimittaa huolellisesti täytetyn kesätyösetelin liitteineen ohjeen mukaisesti
- päätös kesätyösetelin toimitetaan setelissä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen
- päätöksen ollessa myönteinen maksetaan tuki ilmoitetulle pankkitilille
- työnantaja on velvollinen ilmoittamaan työsopimuksen toteutumisen muutoksista
Kesätyösetelin takaisin periminen
- mikäli kesätyösetelillä tuettu jakso peruuntuu, keskeytyy, tai työnantajan ilmoittamat tiedot
osoittautuvat virheellisiksi, voidaan kesätyösetelituki tai osia siitä periä takaisin tuen saajalta.

Iisalmen kaupunki /
Työllisyyspalvelut
Riistakatu 5A (4.krs) 74100 Iisalmi
Puh. (017) 272 31
www.iisalmi.fi/tyollisyyspalvelut

