HIRVENSALMEN KUNTA

TILITYS

Työllisyyspalvelut
Keskustie 2

kunnan työllistämistuki

52550 HIRVENSALMI
Y: 0164384-1

KESÄTYÖSETELIN TILITYS 2021

(yritys, yhdistys, järjestö, säätiö)

TYÖNANTAJAN TIEDOT (hakija)
Virallinen nimi:

Y-tunnus:

Lähiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Työllistetyn nimi:

Syntymäaika:
. .20
. .20
. .20
. .20
. .20

Työllistämisaika:
. .20 - .
. .20 - .
. .20 - .
. .20 - .
. .20 - .

.20
.20
.20
.20
.20

Työaika (/jakso):
työpäivää,
työpäivää,
työpäivää,
työpäivää,
työpäivää,

Bruttopalkka €:
tuntia
tuntia
tuntia
tuntia
tuntia

Lisätietoja antava henkilö (yhteyshenkilö):
Puhelin:

Sähköposti:

Pankkiyhteystiedot (tuki maksetaan vain tukipäätöksen mukaisen tuensaajan tilille):
IBAN: FI
BIC:
TILITYKSEN LIITTEET (liitteitä ei palauteta):
-

KESÄTYÖSETELI/T

-

VIRALLINEN TODISTE PALKANMAKSUSTA (Mikäli tilitys sisältää useamman työllistetyn nuoren tiedot tulee jokaisesta olla liitteenä
erillinen työantajan palkkajärjestelmästä tulostettu palkkalaskelma/palkkatodistus tai nuoren allekirjoittama muu palkkatodistus.)

LISÄTIETOJA:
Työnantajaorganisaation edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys:
Paikka:
Päiväys: . .20
Nimenselvennys:
Asema yhteisössä:
Työnantajaorganisaatio:
-

tuen tilityksen hakija vakuuttaa, että on noudattanut Hirvensalmen kunnan (kesätyöseteli) ohjeita ja että tilityksen tiedot perustuvat
hakijan palkkakirjanpitoon.
tuen tilityksen hakija vakuuttaa, ettei ole saanut nuoren palkkaamiseen muuta avustusta/tukea

Kesätyösetelin tilityslomake palautetaan osoitteeseen: Hirvensalmen kunta
Työllisyyspalvelut / Kesätyöseteli
Keskustie 2
52550 Hirvensalmi
Tilitystä voi hakea myös lähettämällä turvasähköpostilla allekirjoitetun hakemuksen liitteineen Kirjaamon sähköpostiin: hirvensalmi@hirvensalmi.fi

Hirvensalmen kunnan kirjausmerkinnät

Saapunut pvm: ___.___.20___ Diaarinro: ________________
Käsittely (hakemuksen liitteet ja mahdolliset lisäselvitykset liitteenä):
MÄÄRÄTÄÄN AVUSTUS 400€ (alv 0%) MAKSETTAVAKSI
menokohta: __________/__________
EI OIKEUTTA AVUSTUKSEEN
Lisätiedot/perustelut: ___________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Vastaanottaja:
Päiväys:

___.___.20___

Hyväksyjän allekirjoitus:

Nimenselvennys:
Asema yhteisössä:

Hakiessa kesätyösetelin tilitystä suostutte tietojen tallennukseen, käsittelyyn ja arkistointiin maksatuksen suorittamiseksi.
www.hirvensalmi.fi/tietosuoja

HIRVENSALMEN KUNTA

TILITYS

Työllisyyspalvelut
Keskustie 2

kunnan työllistämistuki

52550 HIRVENSALMI
Y: 0164384-1

Kesätyösetelillä tuetaan hirvensalmelaisten 15-17-vuotiaiden nuorten työllistymistä lähialueen työnantajille.
Kesätyöseteli myönnetään tukena ja se on arvoltaan 400€ (alv 0%) vuonna 2021. Tuki maksetaan jälkikäteen
työnantajalle korvaamaan osa nuoren palkkauskustannuksista.
Ohje työnantajalle:
-

-

-

työsuhteen päätyttyä hae nuorelta/kunnasta saamaasi kesätyösetelin tilitystä ”KESÄTYÖSETELIN TILITYS
2021” -lomakkeella 31.10.2021 mennessä.
lomake liitteineen palautetaan kunnantalon neuvontaan tai postitse osoitteeseen: Hirvensalmen kunta,
Työllisyyspalvelut/Kesätyöseteli, Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi. Hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös
salattuna turvasähköpostina osoitteeseen hirvensalmi@hirvensalmi.fi
Tuen maksu työnantajalle edellyttää, että tilitys on saapunut ajoissa ja työsuhde täyttää tuen ehdot.
Dokumenttien tarkistuksen jälkeen, maksu tapahtuu kunnan yleisen maksuehdon mukaisesti 30pv netto.
Myönnetty tuki voidaan periä takaisin, mikäli myöhemmin käy ilmi, että annetut tiedot ovat virheellisiä.
Käsiteltyämme tilityshakemuksen ilmoitamme yhteyshenkilölle avustuksen myöntö tiedon
Mikäli suunniteltu työsuhde ei toteutunut, ilmoita siitä jari.marttinen@hirvensalmi.fi .

TUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET:
Kesätyöseteli voidaan myöntää nuorelle:
jonka kotikunta on Hirvensalmi kesätyösetelin haun ja työn aikana
joka on työsuhteen alkaessa täyttänyt 15-vuotta ja alle 18-vuotias
joka ei ole työssä kesällä 2021 Hirvensalmen kunnan järjestämässä työpaikassa
seteleitä myönnetään maksimissaan 1 kappale/kausi nuorta kohden ja se on henkilökohtainen.
Kesätyösetelin arvoa ei voi jakaa usean työnantajan kesken.
Kesätyöseteliä voi käyttää työhön:
joka ajoittuu lomakaudelle 2.5.-30.9.2021
työnantajana y-tunnuksellinen (suomalainen y-tunnus) yritys, yhdistys, järjestö tai säätiö. Työnantajana
ei voi toimia kunnan/kaupungin/valtion yksikkö, kotitalous tai yksityinen henkilö.
työ sijaitsee alueella: Hirvensalmi, Mikkeli, Mäntyharju, Kangasniemi, Pertunmaa tai Joutsa
työnantaja palkkaa nuoren työsuhteeseen, työpäiviä on oltava vähintään 10 ja työtunteja vähintään 60
(työaika 30t/viikko tai 60t/2 viikkoa).
työnantaja maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos alalla ei ole työehtosopimusta,
bruttopalkan (60 työtuntia/10 työpäivää) ennen veroja pitää olla vähintään 500€.
työnantajalle myönnettävien kesätyösetelien määrää ei ole rajattu, mutta kesätyöseteliä ei myönnetä, jos
työnantaja saa muuta tukea nuoren palkkaamiseen. Myönnetty kesätyöseteli voidaan periä takaisin,
mikäli myöhemmin käy ilmi, että annetut tiedot ovat virheellisiä.

Lisätietoja: Hirvensalmen kunta, Työllisyyspalvelut, työnsuunnittelija Jari Marttinen 050 440 0250,
jari.marttinen@hirvensalmi.fi

Hakiessa kesätyösetelin tilitystä suostutte tietojen tallennukseen, käsittelyyn ja arkistointiin maksatuksen suorittamiseksi.
www.hirvensalmi.fi/tietosuoja

