
Esitietolomake – kesätyöseteli 2022
Nuori ja työnantaja täyttävät esitietolomakkeen, kun kesätyöpaikasta on sovittu. Työntekijä 

palauttaa täytetyn esitietolomakkeen ja todistaa samalla henkilöllisyytensä. Varaa käyntiaika joko 

puhelimitse 040 6537 669 tai sähköpostitse rosa-liina.raisanen@turku.fi. Setelit noudetaan 

Työpisteestä osoitteesta Käsityöläiskatu 10, 20100 Turku, avoinna arkisin 8.30–16.00. Tarkemmat 

ohjeet löydät esitietolomakkeen sivulta 2 ja nettisivuilta www.turku.fi/kesatyosetelit.

Seteleitä on jaossa rajallinen määrä.

Työntekijä 

täyttää

Nimi Henkilötunnus 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin Sähköposti 

Työnantaja 

täyttää 

Yrityksen/yhdistyksen nimi Y-tunnus

Yrityksen/yhdistyksen toimiala 

Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköposti 

Työstä maksettava palkka Työehtosopimuksen mukainen palkkaus 

Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelman

mukainen palkkaus 

Sovellettava työehtosopimus 

Työsuhteeen kesto (yht. vähintään 10 työpäivää)

____/____/2022 - ____/____/2022

Työaika (yht. vähintään 60 tuntia) 
 Säännöllinen työaika _______ tuntia viikossa 

Epäsäännöllinen työaika_______ tuntia yht. 

Olen tutustunut kesätyösetelin ohjeisiin sekä tuen myöntämisen edellytyksiin sivulla 2. 

Paikka ja aika Työnantajan edustajan allekirjoitus Nimenselvennys 



Ohjeet setelin käyttöön
Kesätyöseteli on tarkoitettu työnantajalle setelissä nimetyn turkulaisen nuoren kesätyöhön 
1.5.-31.8.2022 välisenä aikana. Setelin arvo, 310 euroa vuonna 2022, maksetaan työnantajalle 
jälkikäteen korvaamaan osa nuoren palkkakustannuksista. Seteleitä myönnetään maksimissaan 
viisi (5) yhtä työnantajaa kohden mutta vain yksi nuorta kohden. Seteleitä on jaossa 300 
kappaletta, ja niitä jaetaan niin kauan kuin niitä riittää. Setelit on suunnattu turkulaisille nuorille, 
jotka ovat syntyneet 2004–2007. Mikäli suunniteltu työsuhde ei toteudu, ilmoita siitä viipymättä 
Työpisteelle esim. sähköpostitse.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:
- Nuoren kesätyö on kestänyt vähintään 10 työpäivää ja työaika vähintään 60 tuntia kesäkauden 
(1.5.-31.8.2022) aikana.

- Kesätyö on toteutunut 1.5.-31.8.2022 välisenä aikana.

- Työnantajan tulee maksaa ensisijaisesti kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtoso-
pimuksen mukaista koululaisen/kesätyöntekijän palkkaa tai vähintään valtakunnallisen tutustu 
työelämään ja tienaa ohjelman mukaiset 350 euroa. Mikäli työtunteja on enemmän kuin 60, pitää 
myös palkan olla suurempi kuin 350 euroa. Mikäli nuoren bruttopalkka jää alle 350 euron ei 
työnantajalle makseta kesätyösetelikorvausta. Lisäksi työnantaja maksaa lakisääteiset palkan 
sivukulut.  Myös työntekijältä voi mennä palkasta sivukuluja, jotka jäävät työntekijän 
maksettaviksi. Voit tarkistaa sivukulujen määrän esim. palkka.fi-palvelusta

Työnantaja hakee työsuhteen päättymisen jälkeen avustusta sähköisesti parastapalvelua.fi 
järjestelmän kautta. Tarkat hakuohjeet löytyvät nettisivuilta. Hakemuksen tekemiseen on 
aikaa lokakuun 2022 loppuun asti.

Avustuksen hakemiseksi tarvitset seuraavat tiedot ja dokumentit:
1) molempien osapuolten allekirjoittama työsopimus. HUOM esitietolomake ei ole työsopimus 
2) virallisen tositteen maksetusta palkasta (esim. verkkopankin tai palkkajärjestelmän kautta

tulostettu kuitti maksetusta palkasta. Palkkalaskelma ei kelpaa viralliseksi tositteeksi) 
3) verovelkatodistus
4) Maksutiedot: IBAN tilinumero ja BIC/SWIFT-koodi

Työsopimus tulee olla asianmukaisesti täytetty. Siitä tulee selvitä mm. noudatettu työehtosopimus, 
työn alkamis- ja päättymispäivä, työaika ja työtehtävät.

Puuttuvat, puutteellisesti täytetyt, epäselvät tai ristiriitaiset dokumentit viivästyttävät tai 
voivat estää tuen maksamisen.

Turun kaupungin työllisyyspalvelut tilittää 310 euroa työnantajalle dokumenttien tarkistuksen
jälkeen. Maksatusajo parastapalvelua.fi järjestelmästä tehdään kuukauden 6. ja 7. välisenä yönä. 
Järjestelmästä muodostuva lasku lähetetään laskutustietoihin kirjaamaanne sähköpostiosoitteeseen. 
Maksu tapahtuu kunnan yleisen maksuehdon mukaisesti 30 vrk netto.

Lisätiedot:
- www.turku.fi/kesatyosetelit
- Ajanvaraus ja neuvonta: 040 6537 669, rosa-liina.raisanen@turku.fi

Turun kaupunki, Työpiste, Käsityöläiskatu 10. Avoinna ma–pe 8.30–16.00.

mailto:kesatyoseteli@turku.fi
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