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Tiedote kesätyöllistämisestä 2019 Pyhäjärven kaupungin kesätyösetelillä 
 
Pyhäjärven kaupunki tukee kesätyöllistämistä 300€ arvoisella palkkatuella työnantajalle.  
Kesätyöseteliä voit käyttää yhden kerran kesätyöhön vuonna 2019. Voit tehdä kesätyötä pidemmän ajan tai 
useammassakin paikassa, mutta kesätyöseteli on vain kerran käytettävissä. 
Kesätyösetelityö kestää kaksi viikkoa (30 h/vko) tai 60 h kesäkauden aikana (1.5. - 30.9.). 
 
Kenelle kesätyösetelituki kuuluu? 
 
Saat Pyhäjärven kaupungin kesätyösetelin, kun 

• kotikuntasi on Pyhäjärvi 

• olet täyttänyt 15 vuotta kesätyön alkaessa ja olet alle 19 vuotta kesätyön päättyessä 
 

Mistä kesätyösetelin saa? 
 

• keskuskoulun kansliasta, Ritva Ryymin-Niskanen 1.6. mennessä 

• nuokkarilta, Juha Aho 1.7 mennessä 

• kaupungintalon neuvonnasta 21.6. mennessä 
 

Mihin kesätyösetelillä voi työllistyä? 
 
Kesätyösetelillä voit hakea töitä pyhäjärvisistä  

• yrityksistä 

• yhdistyksistä 

• järjestöistä 

• säätiöistä 

• seuroista 

• peruspalvelukuntayhtymä Selänteen toimipisteistä 

• kaupungin eri toimipisteistä  
 
Kesätyöseteliohjeet 
 

1. Hae kesätyösetelipaikkaa 
2. Hae kesätyöseteli 
3. Tee työnantajan kanssa kirjallinen sopimus. Työsopimuksen voit tehdä esimerkiksi kesätyösetelin 

mukana olevalla työsopimuslomakkeella. Muista kesätyöseteli ja tilinumerosi. 
4. Aloita kesätyöt ja toimita työnantajalle verokorttisi 
5. Täytä työssäoloajalta työaikaseuranta ja jätä se työjakson päätyttyä työnantajalle 
6. Kesätyön päätyttyä työnantaja maksaa sinulle palkkaa ja palauttaa tarvittavat dokumentit 

Pyhäjärven kaupungille 
 
Jos sinulla on jotain kysyttävää kesätyösetelistä, ota yhteyttä työllisyyskoordinaattori puh.0444457651 
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Ohje työnantajalle 
 
Pyhäjärven kaupungin kesätyöseteliä voidaan käyttää 15 - 18-vuotiaan nuoren palkkakustannuksiin.  
Kesätyöseteli on tarkoitettu pyhäjärviselle työnantajalle palkkatueksi pyhäjärvisen nuoren työllistämiseen 
kesäkaudella. Summa käytetään kokonaisuudessa nuoren palkkakustannuksiin. Työnantajalle voi jäädä 
palkkakustannuksista omavastuuosuutta. Nuoren palkkaukseen sovelletaan työnantajan noudattamaa 
työehtosopimusta. Useiden alojen työehtosopimuksissa on nuorten työntekijöiden palkoista omat 
määräyksensä. 
 
Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. Työnantaja voi käyttää kesätyöseteliä 
saman nuoren palkkaukseen yhden kerran kesällä 2018. Yhdelle työnantajalle voidaan maksaa enintään 
viidestä kesätyösetelillä työllistetystä nuoresta. Työnantajalla tulee olla Y-tunnus. Työnantaja vastaa itse 
kaikista työnantajavelvoitteista, työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista. 
 
Kesätyösetelityö kestää kaksi viikkoa 30 h/vko tai 60 h kesäkauden aikana (1.5. - 30.9.). Kesätyösetelityöstä 
toimitetaan Pyhäjärven kaupungille työaikakirjanpito, josta selviää toteutuneet työtunnit. 
 
Työnantajalle maksetaan kesätyösetelinuoren palkkakustannuksista jälkikäteen enintään 300 €.  
Jos kustannukset ovat alle 300 €, maksetaan vain toteutuneiden palkkakustannusten mukainen maksu. 
Puuttuvat ja puutteellisesti täytetyt dokumentit viivästyttävät kesätyösetelimaksua työnantajalle. Palauta 
kaikki pyydetyt liitteet (4 kpl) täytettynä viimeistään 31.10.2019 mennessä kaupungintalolle.  Määräajan 
jälkeen palautuneet dokumentit eivät oikeuta avustukseen. 
 
Palautettavat dokumentit; 

1. kesätyöseteli 
2. työsopimus kokonaan täytettynä molempien allekirjoituksella varustettuna 
3. työaikaseuranta (toteutuneet työtunnit) 
4. virallinen tosite palkanmaksusta 

               esim. verkkopankin tai palkkajärjestelmän kautta tulostettu kuitti maksetusta palkasta 
 
  
            
On tärkeää, että nuoret saavat palkan ajoissa työsuhteen päättyessä. 
 
 
 


