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KESÄTYÖSETELISTÄ TUKEA
NUOREN PALKKAAMISEEN!
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MIKÄ KESÄTYÖSETELI ON? 
Tampereen kaupungin jakama 
kesätyöseteli on työnantajalle 
tarkoitettu taloudellinen tuki 
nuoren kesätyöntekijän palk-
kaamiskustannuksia varten. 

Kesätyösetelin tarkoituksena on 
auttaa 15–17-vuotiaita nuoria 
tamperelaisia löytämään ensim-
mäisiä kesätyöpaikkojaan.

Tampereen kaupunki jakaa 250 
kesätyöseteliä. Yhden setelin arvo 
on 320 euroa ja se myönnetään 
sovittuun kesätyösuhteeseen.

Kesätyöseteliä voi hakea 
31.7.2022 saakka. Jaossa olevien 
setelien määrää voi seurata 
verkkosivuilla osoitteesta 
www.tampere.fi/kesatyoseteli

KESÄTYÖSETELIN JA TYÖSUHTEEN EHDOT 

• Työsuhteen on oltava vähintään kahden viikon mittainen ja  
viikoittaisen työajan on oltava 18–30 tuntia. Työaika saa kuitenkin 
olla enintään 6 tuntia päivässä

• Kesätyön on sijoituttava 1.5.–31.8.2022 väliselle ajalle
• Kesätyöstä on maksettava työehtosopimuksen mukaista  

palkkaa, vähintään 400 euroa / 60 tuntia työtä (sis. lomakorvaukset)
• Kaupunki korvaa työnantajalle tämän työntekijälle maksamasta 

palkasta 320 euroa
• Jos sovittu kesätyöpaikka peruuntuu, tulee siitä ilmoittaa heti  

sähköpostitse osoitteeseen kesaduuni@tampere.fi
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VOISITKO SINÄ TARJOTA  
KESÄTYÖPAIKAN NUORELLE? 
• Kesätyösetelipaikkaa tarjoavan työnantajan on oltava yritys,  

järjestö, seurakunta tai säätiö, jolla on suomalainen y-tunnus. 
• Sama työnantaja voi ottaa enintään neljä nuorta kesätyösetelillä 

kesätyöhön.
• Kesätyöseteliä ei voida myöntää kunnalla tai valtiolla  

tapahtuvaan työhön. 
• Työpaikan tulee noudattaa vastuullisen kesäduunin periaatteita. 

Lue lisää kesaduuni.org -sivuilta

MITEN SETELIÄ HAETAAN?
Hakemus tehdään verkossa e-lomakkeella. Hakemuksessa  
kysytään sekä työnantajaan että työntekijään liittyviä tietoja, joten 
se kannattaa täyttää yhdessä kesätyöntekijän kanssa. Vahvistus  
kesätyösetelin myöntämisestä lähetetään sähköpostitse kesätyön-
tekijälle ja työnantajalle viikon sisässä hakemuksen jättämisestä. 
Kesätyösetelit ovat haettavissa 31.7.2022 asti.

HAE KESÄTYÖSETELIÄ OSOITTEESSA:
https://elomake.tampere.fi/lomakkeet/25261/lomake.html
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https://kesaduuni.org/tyonantajalle/esihenkilon-kesatyoopas/vastuullisen-kesatyon-periaatteet/
https://elomake.tampere.fi/lomakkeet/25261/lomake.html


ILMOITA KESÄTYÖSETELI-PAIKKA  
KESÄDUUNI22-KAMPANJASSA!
Hyödynnä Kesäduuni22-kampanjaa ja ilmoita avoimista  
työpaikoista ja kesätyösetelimahdollisuuksista samalla kerralla! 
Voit valita kahdesta vaihtoehdosta:

TEE SE ITSE

• Voit ilmoittaa Kesätyöseteli-
paikan samalla tavalla kuin 
normaalin kesätyöpaikan. 
Muista kuitenkin lisätä sana 
”Kesätyöseteli” tehtävän 
nimen eteen.

• Lisää ilmoituksen kuvaksi  
kesätyösetelin virallinen  
bannerikuva. Toimitamme 
kuvan sinulle.

• Lisää ilmoitukseen teksti ja 
linkki kesätyösetelin sivulle: 
”Lue kesätyösetelistä lisää 
täältä: linkki”

TÄYDEN PALVELUN  
PAKETTI 

Valtuutat yrityskoordinaattorim-
me hoitamaan hakuprosessin 
puolestasi. Vastaamme samalla 
myös kesätyösetelimahdollisuu-
den lisäämisestä ilmoituksen 
yhteyteen. Lue lisää Täyden 
palvelun paketista Kesäduunin 
verkkosivuilta.

Lue lisää kesäduuni-kampanjasta:  
WWW.TAMPERE.FI/KESADUUNI
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NÄIN TEET MAKSATUSHAKEMUKSEN 
• Maksatushakemus täytetään verkossa e-lomakkeella
• Työnantaja täyttää maksatushakemuksen nuoren kesätyö-

suhteen päätyttyä
• Liitä hakemukseen palkkatodistus ja työsopimus
• Maksatushakemus on jätettävä 1.7.–11.9.2022. välisenä aikana. 

Tämän jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
• Työnantajalle maksettava korvaus maksetaan 3.10.2022. 
• Täytä hakemus e-lomake tästä linkistä

ONKO SINULLA KYSYTTÄVÄÄ?
Ota yhteyttä:

Yrityskoordinaattori
Sini Jaatinen
040 190 5500

Yrityskoordinaattori
Anna-Stina Hiekkataipale
040 658 7768

Meillä on
käytössä

tampere.fi/kesatyoseteli

kesaduuni@tampere.fi 
www.tampere.fi/kesatyoseteli
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