JÄMSÄN KAUPUNGIN KESÄTYÖSETELIHAKEMUS 2019
Rekisteröity yritys / yhdistys, seurakunta tai 4H‐yritys
Kesätyösetelihakemus palautetaan täytettynä Jämsän kaupungin työllistämisyksikköön osoitteeseen
Seppolantie 5, 42100 Jämsä ja se tulee olla myönnettynä ennen työsuhteen alkua

Nuori täyttää
Sukunimi ja etunimet _________________________________________________________________
Henkilötunnus ________________________

puh ________________________________

Osoite _____________________________________________________________________________
Sähköpostiosoite ____________________________________________________________________

Työnantaja täyttää
Yritys, yhdistys, seurakunta tai 4Hyritys

Y-tunnus

___________________________________________________

________________________

Osoite _____________________________________________

Puh. __________________________

Kotikunta ________________________________

Toimiala _________________________________

Yhteyshenkilö _______________________________________

Puh. __________________________

Sähköpostiosoite _____________________________________________________

Työllistän ko. nuoren kesätöihin 2 viikon (minimi) ajaksi liitteenä olevien ehtojen mukaisesti.

__________________________
Paikka ja pvm

___________________________________
Työntekijän allekirjoitus

__________________________
Paikka ja pvm

___________________________________
Työnantajan allekirjoitus

Täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän kesätyösetelin työnantaja sitoutuu työllistämään nuoren
kahdeksi (2) viikoksi. Liitteenä on nuoren kesätyöllistämiseen liittyvät vähimmäisehdot.

KESÄTYÖSETELIN EHDOT (tiedoksi työnantajalle ja työntekijälle)
Kesätyösetelijärjestelmä koskee jämsäläisiä 15 – 18 vuotiaita nuoria, 15 vuotta on oltava täytetty viimeistään
31.5.2019.
Kaupungin maksaman tuen määrä on 200 € / 2 viikkoa / nuori. Samalle nuorelle tukea saa vain yhden
kerran.
Nuori voi olla vain yhdessä kesätyösetelijärjestelmän piirissäolevassa työpaikassa kesän aikana
(setelipaikka tai kaupungin paikka).
Kesätöihin palkattava nuori ei saa olla yrittäjän/yrityksen omistajan perheenjäsen tai kotitalouden
perheenjäsen (mikäli vanhempi/vanhemmat omistavat yli puolet yrityksestä, ei ole oikeutettu tukeen).
Työnantaja tekee kirjallisen työsopimuksen nuoren kanssa ja kesätyöstä on maksettava ko. alan
työehtosopimuksen mukainen palkka. Niillä aloilla, joilla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta pitää palkasta
sopia työntekijän ja työnantajan kesken. ENSISIJAINEN VAIHTOEHTO ON KUITENKIN AINA
TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUKAINEN PALKKAUS. Työntekijälle maksettava palkka on vähintään 350 € /2
vkoa, mikä sisältää lomakorvauksen.
YRITYS/YHDISTYS VASTAA ITSE KAIKISTA TYÖNANTAJAMAKSUISTA JA LAKISÄÄTEISISTÄ VAKUUTUKSISTA.
Nämä vastuut eivät siirry missään tilanteessa Jämsän kaupungille.
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 ja
oltava vähintään 30 h/vko. Juhannusaatto on palkallinen vapaapäivä.
Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomiota nuorta työntekijää koskeviin turvallisuusmääräyksiin. Esim.
Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998 ja Valtioneuvoston asetukseen nuorille työntekijöille erityisen
haitallisista ja vaarallisista töistä(15.6.2006).
Tukea maksetaan 1.5. – 31.8.2019 välisenä aikana työllistetyistä nuorista.
Tukea ei makseta, jos yritys saa muuta julkista tukea työllistämänsä nuoren palkkauskustannuksiin.
Tuki koskee myös Jämsässä toimivia ei‐jämsäläisiä yrityksiä ja yhdistyksiä.

KESÄTYÖSETELI 4H‐YRITYKSEEN
15‐18 –vuotias nuori voi saada kesätyösetelin myös perustamaansa 4H‐yritykseen, jos
tekee kirjallisen sopimuksen ja suunnitelman 4H‐yrityksestä yhdessä 4H‐yhdistyksen kanssa
yrityksen myynti on kesän ajalta vähintään 250 €
yrityksen toiminnasta tehdään raportti ja kirjanpito kuitteineen, jota vastaan tuki maksetaan

KESÄTYÖSETELIN KÄYTTÖ
Kesätyösetelilomake tulostetaan http://www.jamsa.fi/palvelut/tyo‐ja‐elinkeino/kesatyot
Täytetty ja allekirjoitettu kesätyöseteli palautetaan työllistämisyksikköön Seppolantie 5, 42100 Jämsä.
Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen työnantajan täyttämän ja työtekijän palkanmaksusta kuittaaman
tilityslomakkeen perusteella.
Kesätyösetelin tilityslomake http://www.jamsa.fi/palvelut/tyo‐ja‐elinkeino/kesatyot
TUKIPÄÄTÖKSET TEKEE JÄMSÄN KAUPUNKI

