ASKOLAN KUNNAN KESÄTYÖ/YRITYSSETELIN KÄYTTÖEHDOT 2021
Kesätyöseteli on Askolan kunnan 250 euron tuki vuosina 2002 - 2005 syntyneille askolalaisille
nuorille kesätyön hakemiseksi yrityksistä/yhdistyksistä/yksityishenkilöiltä. Kesätyösetelin
tarkoituksena on työllistää nuoria vähintään 10 työpäiväksi. Kesätyöseteli jaetaan hallintojohtajan
päätöksellä.
*Kesätyösetelin tuella nuori voi olla työssä vain yhdessä työpaikassa. Jokainen ikäryhmään kuuluva nuori saa
tuen vain yhden kerran. Kesätyöseteliä ei voi saada jos nuori on samana kesänä Askolan kunnan
kesätyöntekijänä.

Kesätyöseteli voidaan harkinnanvaraisesti myöntää myös 4H-yrittäjälle yrityssetelinä
kannustamaan nuoria alkuun yrittäjyydessä ja itsensä työllistämisessä. 4H-yrityksen kautta nuori
oppii yritteliästä asennetta työelämässä ja voi työllistää itse itsensä esimerkiksi kesällä. 4Hyrityksen myynti voi olla vuodessa 50-7000 euroa. Toiminnassa noudatetaan valtakunnallista 4H yrittäjämallia, jossa nuori saa 4H-yrityskurssilla tarvittavat tiedot 4H-yrityksen toimintaan.


Askolan kunta tukee askolalaisen v. 2002 - 2005 syntyneen nuoren kesätyöhön väh. 10 päiväksi
palkkaavaa yritystä/yhdistystä/yksityishenkilöä 250 €/ seteli/ nuori!
Toivottavaa on, että nuori saisi pidemmän työsopimuksen, vaikka kunnan tuki onkin vain kahdelle viikolle.
*Yksi työnantaja voi työllistää setelin tuella korkeintaan 3 nuorta/ kesäkausi.



Työnantajana voi olla yritys, järjestö, julkisyhteisö, muu yhteisö tai yksityishenkilö. Kesätyöntekijä ei
saa olla yrittäjän/yrityksen omistajan/yksityishenkilön perheenjäsen.



Nuorelle on maksettava palkka vähintään 450 € / 10 pv/ 60 h, mikä sisältää lomakorvauksen.
Nuoren palkkaava työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista.
Nämä vastuut eivät siirry missään tilanteessa Askolan kunnalle.



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.



Kesätyösetelin tukea maksetaan 1.6. – 31.8.2021 välisenä aikana työllistetyn nuoren
palkkakustannuksiin. Tukea ei makseta, jos yritys saa muuta julkista tukea työllistämänsä nuoren
palkkauskustannuksiin.



Askolassa harkinnanvaraisen 4H -yrityksen yrityssetelin myöntämisen edellytyksenä on, että nuori
on 16-19-vuotias askolalainen ja hän on osallistunut yrittäjyyteen liittyvään valmennukseen (4Hyrityskurssi tai muu vastaava valmennus). Nuoren pitää perustaa uusi 4H-yritys.

KESÄTYÖSETELIN KÄYTTÖOHJE
 Ko. ikäryhmän askolalainen nuori esittää kesätyötä hakiessaan kesätyösetelihakemuksen
yritykselle/ yhdistykselle/yksityishenkilölle. Mikäli nuori saa kesätyöpaikan, hakemus täytetään
yhdessä nuoren kanssa. Kesätyösetelin hakulomakkeita on saatavissa myös kunnan www-sivuilta.


Kesätyösetelihakemuksen työnantaja/nuori palauttaa täytettynä ja allekirjoitettuna
kunnanvirastoon tai postitse osoitteella: Askolan kunta, Askolantie 30, 07500 Askola, kuoreen
merkintä KESÄTYÖSETELIHAKEMUS. Setelit myönnetään hyväksymisjärjestyksessä.



Askolan kunnan hallintojohtajan päätös työllistämistuen myöntämisestä sekä ko. nuoren
henkilökohtainen kesätyöseteli sekä työnantajan todistuspohja toimitetaan työnantajalle.



Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen työnantajan täyttämän kesätyösetelin, työnantajan
todistuksen ja työntekijän palkkatodistuksen perusteella. Kesätyöseteli liitteineen tulee palauttaa
viimeistään ti 30.11.2021 osoitteella: Askolan kunta, Askolantie 30, 07500 Askola , kuoreen
merkintä KESÄTYÖSETELI.

YRITYSSETELIN KÄYTTÖOHJE
 Nuori toimittaa 4H-yhdistykseen perustamisilmoituksen, liiketoimintasuunnitelman sekä
suunnitelman yrityssetelin käytöstä
 4H -yrittäjä tienaa toiminnassaan vähintään 250 € ajalla 1.3.-30.9.2021, jonka lisäksi tuki on
mahdollista saada
 tukea ei makseta, jos nuoresta maksetaan kesätyöllistämistukea jollekin yritykselle tai yhdistykselle
taikka hänellä on muu työpaikka
Kesätyö/yritysseteleitä on jaossa kaikkiaan 10 kpl ’a 250 e ja ne myönnetään hakemusjärjestyksessä.
Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh. 040 719 5069 tai hallintosihteeri Maina Anttilainen, puh.
040 7109 104.

