ohje hakijalle ja työnantajalle

NUORTEN KESÄTYÖSETELI 2018
Mikä on kesätyöseteli?
Sievin kunta tarjoaa haettavaksi kesätyösetelin, jonka tarkoituksena on edistää sieviläisten
nuorten kesätyöpaikan saamista yksityisiltä työmarkkinoilta. Kesätyöseteli on arvoltaan 200
euroa ja niitä jaetaan 20 kappaletta hakuehdot täyttäville hakijoille hakujärjestyksessä.
Kesätyösetelin saanut nuori luovuttaa setelin työnantajalleen, joka saa työsuhteen päätyttyä
seteliä vastaan 200 euron hyvityksen.
Kesätyösetelin saamisen ehdot:
-hakija on syntynyt vuonna 2000, 2001 tai 2002 ja hänen kotikuntansa on työsuhteen aikana
Sievi
-työsuhde, jonka perusteella seteliä haetaan, on voimassa 1.6-31.8.2018 välisenä aikana
vähintään 10 työpäivän ajan. Viikkotyöajan tulee olla vähintään 30 tuntia.
-työsuhteesta laaditaan kirjallinen työsopimus, josta ilmenee työsopimuksen kesto, työaika ja
palkka, jonka tulee olla alan työehtosopimuksen mukainen
-kesätyöseteli on henkilökohtainen, niitä luovutettaessa tarkistetaan henkilöllisyys, eikä seteliä
voi luovuttaa toiselle. Mikäli seteli jää jostain syystä käyttämättä, hakijan tulee ilmoittaa siitä
välittömästi Sievin kuntaan.
-kesätyöseteliä ei voi saada Sievin kunnan tai Sievin seurakunnan kanssa solmitun työsuhteen
perusteella
-kesätyöseteliä ei voi saada työskentelyyn omassa tai perheenjäsenen omistamassa
yrityksessä eikä yrityksessä, jonka osakas hakija on
-kesätyöseteliä ei voi saada hakija, joka samanaikaisesti saa muuta työttömyysturvaetuutta
Miten toimia?
-hakija etsii kesätyöpaikan itse, tulostaa kesätyösetelihakemuksen kunnan nettisivuilta tai
hakee sen kunnantalon neuvonnasta.
-hakija täyttää yhdessä työnantajan kanssa kesätyösetelistä osoitetut kohdat
-hakija käy henkilökohtaisesti kunnantalolla, josta saa täytettyä lomaketta vastaan setelin
työnantajalle vietäväksi. Seteleitä jaetaan 20 kappaletta ja ne jaetaan hakujärjestyksessä.
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-työsuhteen päätyttyä, viimeistään 30.9.2018 mennessä, työnantaja toimittaa Sievin kuntaan
setelin, kopion työsopimuksesta ja tositteet maksetusta palkasta ja suoritetuista
työnantajavelvoitteista (ennakonpidätys, sosiaali-, tapaturma ja eläkemaksut)
-kun seteli liitteineen on palautunut Sievin kuntaan, kunta maksaa työnantajalle setelin arvon
200 euroa.
-mikäli seteliä ei palauteta määräaikaan mennessä tai setelin käyttöehdot eivät täyty,
kesätyösetelin arvoa ei makseta työnantajalle

Kesätyöseteleitä voi hakea Sievin kunnantalon neuvonnasta, joka on avoinna ma-ke klo
9.00-15.45, to klo 9.00-17.00 ja pe ja juhlapyhien aattona klo 9.00-15.00.
Työnantajan tulee toimittaa kesätyösetelit ja mainitut liitteet 30.9.2018 mennessä kirjetai sähköpostilla osoitteeseen
Sievin kunta, hallintopäällikkö, Haikolantie 16, 85410 Sievi tai kirjaamo@sievi.fi (otsikolla
kesätyöseteli).

Onnea työnhakuun!
Keneltä kysyä neuvoa?
Hallintopäällikkö puh. 044 4883 201
Vapaa-aikasihteeri puh. 044 4883 310
Vapaa-aikatoiminnan ohjaaja puh. 044 4883 491
Tietoa työnhausta ja työelämästä
www.settinetti.fi
www.uranus.fi.
www.te-palvelut.fi
www.tyosuojelu.fi
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