
KESÄTYÖSETELI
ARVO 255 € 

 

  

Henkilötunnus:_________________________________________________________________ 

Osoite:________________________________________________________________________ 

Työllistämällä kesällä 2020 yllämainitun setelinhaltijan vähintään kahdeksi viikoksi työnantajalle

osoitetussa saatekirjeessä ja tässä setelissä mainituin ehdoin, työnantaja on oikeutettu saamaan

Savukosken kunnalta tukea 255 €. Tukeen ovat oikeutettuja vuonna 2001 - 2005 syntyneet savukoskelaiset

nuoret.  

Kun päätät palkata nuoren kesätyöhön, täytä alla pyydetyt työnantajatiedot ja palauta tämä 

kesätyöseteli viimeistään 29.5.2020 mennessä, os. Savukosken kunta, Kauppakuja 2 A 1, 98800 Savukoski.

Työnantaja Yhteyshenkilö 

Osoite Puhelin 

Toimiala Kotikunta 

Ly-tunnus/henkilötunnus Vastuuhenkilö työpaikalla 

Työnantajan pankkiyhteys 

IBAN-tilinumero: 

Päiväys Työnantajan allekirjoitus

Kesätyöpaikkatuen myöntämisen ehdot: 

- yritys, yleishyödyllinen yhteisö, järjestö, yhdistys tai yksityinen henkilö järjestää kesätyöpaikan 
savukoskelaiselle vuonna 2001-2005 syntyneelle nuorelle. 

- työaika on vähintään 2 viikkoa ja vähintään 35 tuntia/vko sekä palkkaus alan TES:n mukainen

- tukea ei myönnetä, jos nuori on samana kesänä työllistynyt toisessa tukipaikassa

- työnantajalla tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka suorittaa nuoren työhön perehdyttämisen ja 
työntekijän valvontaan liittyvät asiat

- mikäli ilmoitettu työsuhde ei ala tai keskeytyy, työnantajan tulee ilmoittaa siitä heti kunnanvirastolle

Huomioi 

Työnantajan on tehtävä nuoren kanssa kirjallinen työsopimus. Alle 15-vuotiaan puolesta 
työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse. Työnantajan 

tulee noudattaa nuoren työntekijän työsuhteesta annettuja säädöksiä. Työnantaja vastaa kaikista 

työnantajalle kuuluvista velvoitteista kuten ennakonpidätysten toimittamisesta, palkka-, työeläke-, 

tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- ja sosiaaliturvakuluista yms.  

Tuki maksetaan, kun työnantaja työsuhteen päättymisen jälkeen toimittaa todistuksen maksetusta 

palkasta (kopio tiliotteesta) sekä liitteenä olevan selvityksen työsuhteesta viimeistään 15.9.2020 
mennessä..8.2009 mennessä. 

Setelinhaltija:______________________________________________________________ 

Osoite: ________________________________________________________________________

Hetu: ___________________________________    Puh: ________________________________



NUORTEN KESÄTYÖT 2020

Savukosken kunta tukee savukoskelaisten nuorten kesätyöpaikan saannissa 

255 €:n kesätyösetelillä. Tukeen oikeutettujen kohderyhmä ovat vuonna 
2001-2005 syntyneet nuoret.

Kesätyön ehtoja: 

- nuori etsii kesätyöpaikan itse

- työnantaja voi olla yritys, yleishyödyllinen yhteisö, järjestö, yhdistys    
tai yksityinen henkilö

- työpaikan sijaintipaikka ei ole rajattu

- hakijaa kohden annetaan vain yksi kesätyöseteli

- kesätyöstä on tehtävä kirjallinen työsopimus työnantajan ja nuoren 
välille (palkkaus alan työehtosopimuksen mukainen)

- kesätyön suoritusaika peruskoululaisille on 1.6. -  9.8.2020 ja 
muille seteliin oikeutetuille 1.5. – 31.8.2020, työaika on vähintään 2 
viikkoa ja 35 tuntia/viikko

- kesätyöseteli palautetaan täytettynä työnantajan allekirjoituksella 
29.5.2020 mennessä kunnanvirastolle

- työnantaja laskuttaa tuen suoraan kunnalta viimeistään 15.9.2020

Kesätyösetelin sekä tarkemmat ohjeet voi noutaa kunnan 
verkkosivuilta www.savukoski.fi tai kirjastosta.

Lisätiedot puh. 040 179 0955 Eeva-Maria Maijala

SAVUKOSKEN KUNTA 

Kauppakuja 2 A 1 

98800 SAVUKOSKI 

http://www.savukoski.fi/



