HARJAVALLAN KAUPUNKI
Vapaa-aikatoimi
Setelin nro

KESÄTYÖSETELIRAHA
HAKEMUS 2022
Nuori
täyttää

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite
Postinumero ja –toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Yritys
täyttää

Yritys, yhteisö, yhdistys tai ammatinharjoittaja

Y-tunnus

Osoite

Kotikunta ja toimiala

Yhteyshenkilön nimi/puhelin/sähköposti

Täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän kesätyösetelin sitoudumme työllistämään ko. nuoren
vähintään kolmeksi (3) viikoksi tai 60 tunniksi liitteenä olevan nuoren kesätyöllistämiseen liittyvien
vähimmäisehtojen mukaisesti.

_________________________________
Paikka ja päiväys

_________________________________
Työnantajan allekirjoitus

_________________________________
Paikka ja päiväys

_________________________________
Työntekijän allekirjoitus

Kesätyösetelin myöntämisen ehdot 2022
Tietoa sekä nuorelle että työnantajalle
Nuori
 olet harjavaltalainen nuori ja syntynyt vuosina 2004-2006
 työnantaja on joko yritys, yhteisö, järjestö, yhdistys, seurakunta tai säätiö (ei
yksityishenkilö eikä kunta/kaupunki)
 Harjavallan kaupungin kesätyöpaikkoja ei voi hakea tällä setelillä
 työnantaja voi sijaita myös muualla kuin Harjavallassa
 voit olla vain yhdessä kesätyöpalvelusetelijärjestelmän piirissä olevassa
työpaikassa kesän aikana
 työnantajan tulee tehdä kanssasi kirjallinen työsopimus ja maksaa vähintään
650 euroa palkkaa vähintään kolmen viikon/60 tunnin työjaksolta. Huomioithan,
että kesätyösetelihakemus ja työsopimus ovat kaksi eri asiaa.
 sinun tulee itse etsiä työnantaja ja palauttaa kesätyösetelihakemus täytettynä
(palautus henkilökohtaisesti) nuoriso-ohjaaja Merja Mäntylälle, Harjavallan
yläkoululle, Myllykatu 3c, puh. 044 432 5357, merja.mantyla@harjavalta.fi
 kesätyöseteleitä on varattu 30 ensimmäiselle hakijalle
 varaudu todistamaan henkilöllisyytesi, kun palautat hakemuksen
 palauttaessasi hakemuksen saat samalla tiedon kesätyösetelin myöntämisestä
Työnantaja
 Harjavallan kaupunki maksaa työnantajalle, joka palkkaa nuoren kesätöihin,
tukea 325 euroa/nuori/3 viikon/60 tunnin työjakso
 työnantajan tulee maksaa nuorelle vähintään 650 euroa vähintään kolmen
viikon/60 tunnin työjaksolta
 nuoren kokonaistyöajan tulee olla vähintään 3 viikkoa tai 60 tunnin työjakso
 työnantaja voi sijaita myös muualla kuin Harjavallassa
 työnantaja ei voi olla Harjavallan kaupunki
 palkattava nuori ei saa olla yrittäjän/yrityksen omistajan perheenjäsen tai
samassa taloudessa asuva
 työnantaja vastaa itse kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä
vakuutuksista
 työnantajan on kiinnitettävä huomiota nuorta työntekijää koskeviin työaika- ja
turvallisuusmääräyksiin
 tukea maksetaan ajalla 23.5.-4.9.2022 työllistetystä nuoresta
 tuki maksetaan työnantajalle tämän toimitettua seuraavat tiedot:
o kuva/kopio nuoren kesätyösetelistä
o kopio työsopimuksesta
o selvitys toteutuneesta työajasta
o todiste palkanmaksusta
o tuen saajan pankkitiedot
Tiedot tuen maksamista varten tulee toimittaa viimeistään 31.10.2022 Harjavallan
kaupungin nuoriso-ohjaajalle joko sähköpostitse merja.mantyla@harjavalta.fi tai postitse
osoitteeseen: Harjavallan kaupunki, nuoriso-ohjaaja Merja Mäntylä, Myllykatu 3c 29200
Harjavalta

