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Esitietolomake - kesätyöseteli 2017 
 

 
Lomake työnantajalle Turun kaupungin kesätyösetelin anomista varten. Nuori ja työnantaja täyttävät 
lomakkeen yhdessä. Nuori varaa ajan puhelimitse Työllisyyspalvelukeskukseen (Ruissalontie 23, 
2 krs, 040 183 9233) ja palauttaa esitietolomakkeen sinne henkilökohtaisesti, samalla kun todistaa 
henkilöllisyytensä. Työantajaan tullaan olemaan henkilökohtaisesti yhteydessä. 

 
 

Työntekijä 
täyttää 

Nimi Henkilötunnus (sotun loppuosa täydennettävä) 
_ 

 Osoite Postinumero ja -toimipaikka 

 Puhelin Sähköposti 

Työnantaja 
täyttää 

Yrityksen/yhdistyksen nimi Y-tunnus 

 Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköposti 

 Sovellettava työehtosopimus 

 Työstä maksettava palkka Työehtosopimuksen mukainen palkkaus 
 
Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelman 
mukainen palkkaus 

 Työaika 
 
 
Säännöllinen työaika tuntia/vrk tuntia/vk tuntia 2 viikon 3 viikon jaksossa 

 Työsuhteen alkamis- ja päättymisajankohta 

 Paikka ja aika Allekirjoitus Nimenselvennys 
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Ohjeet setelin käyttöön 
 
 
Kesätyöseteli on tarkoitettu työnantajalle setelissä nimetyn turkulaisen nuoren kesätyöhön 
1.5.-31.8.2017 välisenä aikana. Setelin arvo, 310 euroa vuonna 2017, maksetaan työnantajalle 
jälkikäteen korvaamaan osa nuoren palkkakustannuksista. Seteleitä myönnetään maksimissaan 
viisi (5) yhtä työnantajaa kohden. Setelit on suunnattu turkulaisille nuorille, jotka ovat syntyneet 
1.6.1999–31.5.2002. 

 

 
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että: 

 

 
- Nuoren kesätyö on kestänyt vähintään kaksi (2) viikkoa tai 10 työpäivää ja työaika on 30 tuntia 
viikossa tai 60 tuntia kesäkuukauden (1.5.-31.8.2017) aikana. 

 
- Kesätyö on toteutunut 1.5.-31.8.2017 välisenä aikana. 

 

 
- Työnantajan tulee maksaa ensisijaisesti kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtoso- 
pimuksen mukaista koululaisen/kesätyöntekijän palkkaa tai vähintään valtakunnallisen Tutustu 
työelämään ja tienaa -ohjelman mukaisesti 335 euroa. Tietyt alat ovat voineet sopia korkeam- 
masta korvauksesta. Työnantaja voi pyytää lisätietoja Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelmasta 
omasta liitostaan. 

 
Työnantaja toimittaa työsuhteen päättymisen jälkeen maksatuspyyntönä seuraavat kolme 
(3) dokumenttia sekä maksatustiedot (IBAN-tilinumero, mahdol. viitenumero, BIC- /SWIFT- 
koodi): 

 
1) kopio molempien osapuolten allekirjoittamasta työsopimuksesta 
2) virallisen tositteen maksetusta palkasta (esim. verkkopankin tai palkkajärjestelmän kautta tulo- 
stettu kuitti maksetusta palkasta) 
3) verovelkatodistus 
Työsopimus tulee olla asianmukaisesti täytetty. Siitä tulee selvitä mm. noudatettu työehtosopimus, 
työn alkamis- ja päättymispäivä, työaika ja työtehtävät. 

 
Puuttuvat tai puutteellisesti täytetyt dokumentit viivästyttävät tai estävät tuen maksamista. 

 

 
Työnantajan tulee lähettää edellä mainitut dokumentit kesätyösetelistä postitse osoitteeseen PL 
1000, 20701 tai skannattuna sähköpostitse kesatyoseteli@turku.fi ja siinä olevia ohjeita noudat- 
taen viimeistään kuluvan vuoden lokakuun aikana. Työllisyyspalvelukeskus tilittää 310 euroa 
työantajalle liitteiden tarkistuksen jälkeen. 

 
Rahoitus kesätyöseteleihin on varattu Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskuksen budjetista. 
Seteleitä jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013, ja kokemukset ovat olleet sekä työnantajien 
että nuorten puolelta hyviä. 

 
 
 
Lisätiedot: 

 
- Ajanvaraus ja neuvonta: 040 183 9233, kesatyoseteli@turku.fi. 
- Kesätyösetelit/yritysyhteistyö: Ulla Puroja, ulla.puroja@turku.fi 
- Kesätyöseteleiden maksatusasiat: Katja Kylmämetsä, katja.kylmametsa@turku.fi 

 

 
Turun kaupunki, työllisyyspalvelukeskus, Ruissalontie 23, 2 krs. Avoinna ma-pe 9-16.00. 
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