TIEDOTE TYÖNANTAJALLE

Vetelin kunnan kesätyötuki nuorille 2017
Kesätyötuen tavoitteena on kannustaa nuoria työllistymään kotikuntaan. Nuori tekee kirjallisen työsopimuksen
kesätyöstä, saa työn päätyttyä työtodistuksen sekä työkokemusta työelämää varten. Kesälle 2017 nuorten
työllistämiseen on varattu yhteensä 5 600 €. Tukea myönnetään 200 euroa/nuori. Infopaketteja voi noutaa
kunnanviraston neuvonnasta. Sähköisesti täytettävä lomake löytyy kunnan kotisivulta.
Infopaketti sisältää tukihakemuksen, ohjeen työhakemuksen tekemiseen kesätyötä haettaessa, nuoren kesätyöntekijän
perehdyttämisestä sekä mallin ansioluettelosta, työsopimuksesta ja työtodistuksesta.
Tukea myönnetään pe 29.9.2017 klo 15.00 mennessä saapuneille hakemuksille. Tuen myöntäminen edellyttää, että
työnantaja palauttaa hakemuksen liitteenä palkkatodistuksen, josta selviävät myös tehdyt työtunnit. Tukea nuorten
työllistämiseen voivat saada veteliläiset maatilat, rekisteröidyt yritykset ja yhteisöt. Yksityiset henkilöt voivat
työnantajana saada avustusta ainoastaan, mikäli he palkkaavat nuoren hoitamaan vanhusta, lasta, kehitysvammaista tai
muuta hoidon tarpeessa olevaa henkilöä. Tukea ei voi saada, jos vanhemmat voivat hoitaa lapsen itse, tai lapsella on
päivähoitopaikka. Kesätyötuki ei myöskään koske työnantajaa, joka saa valtion työllistämis- tai muuta tukea
työntekijän palkkaamiseen. Tukea ei makseta oman lapsen työllistämisestä. Yhteisöjen osalta raja menee 30
prosentin omistusosuudessa. Tukea ei makseta, mikäli kesätyötä tekevän lapsen vanhemmat yhteensä
omistavat 30 prosenttia tai enemmän yhteisöstä.

Kesätyötuen maksaminen edellyttää, että
-

-

nuori on vuonna 1992 – 2003 syntynyt (14 – 25-vuotias) opiskelija tai alle 17-vuotias työtön joka ei
kuulu työllisyysturvan piiriin tai 17 vuotta täyttänyt, samana keväänä yleissivistävästä koulusta
valmistunut, joka ei saa työmarkkinatukea.
työtä on tehty yhteensä vähintään kuukauden ajan (vähintään 120 tuntia)
touko - elokuun aikana
työllistettävä ja yritys ovat veteliläisiä
työllistetylle maksettava palkka on vähintään 400 € (+sivukulut)

Työnantajan ilmoitettava
- työllistettävän nimi ja syntymäaika
- työssäoloaika
- palkkatodiste, josta selviävät myös tehdyt työtunnit. Tuen saaja vakuuttaa allekirjoituksellaan mm.
maksaneensa lakisääteiset palkan sivukulut.
- vapaamuotoinen työntekijän suostumus työsuhdetta koskevien tietojen luovuttamiseen
- yrityksen tilinumero tuen maksamista varten
- työpaikan yhteystiedot (yrityksen nimi, osoite ja puhelinnumero)
Vetelin kunnan myöntämät kesätyöllistämistuet ovat harkinnanvaraisia. Talousjohtaja tekee tuen
myöntämisestä erillisen päätöksen ajoissa toimitettujen hakemusten perusteella.

PALAUTA HAKEMUS PE 29.9.2017 KLO 15 MENNESSÄ
VETELIN KUNTA, NUORTEN KESÄTYÖTUKI, KIVIHYYPÄNTIE 1, 69700 VETELI

HUOM! Sähköisesti täytettävä lomake löytyy kunnan kotisivulta. Tulosta ja allekirjoita ennen palauttamista.

HAKEMUS NUORTEN KESÄTYÖTUESTA 2017
Työntekijän tiedot:
nimi ja syntymäaika

Työllistettävä nuori on
 vuonna 1992 – 2003 syntynyt (14 – 25-vuotias) opiskelija
 alle 17-vuotias työtön joka ei kuulu työllisyysturvan piiriin
 17 vuotta täyttänyt, samana keväänä yleissivistävästä koulusta valmistunut, joka ei saa työmarkkinatukea.

Työllistettävä on veteliläinen 1.1.2017  KYLLÄ  EI
Onko työntekijä perheenjäsen  KYLLÄ  EI
Lyhyt kuvaus teetetystä työstä:

Yrityksen tiedot:
nimi/osoite
yrityksen yhteyshenkilö/puhelinnumero
tilinumero tuen maksamista varten
Y-tunnus
Yritys on veteliläinen  KYLLÄ  EI
Saako yritys muuta tukea työntekijän palkkaamiseen  KYLLÄ  EI


Hakemuksen liitteenä on lisäksi toimitettava palkkatodistus josta selviää tehdyt työtunnit.

Työntekijä suostuu työsuhdetta koskevien tietojen luovuttamiseen kesätyötukea haettaessa

Paikkakunta/päiväys /työntekijän allekirjoitus/nimenselvennys

Työnantaja vastaa lakisääteisistä työntekijämaksuista (tapaturmavakuutukset, sosiaaliturvamaksut yms.)
Allekirjoituksella vakuutan antamani tiedot oikeaksi.

Paikkakunta/päiväys /työnantajan allekirjoitus/nimenselvennys

