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NUORTEN KESÄTYÖSETELIN HAKULOMAKE 2023 
Hakija/työnantaja Y-tunnus

Osoite Postinumero ja -toimipaikka 

Työpaikan osoite Postinumero ja -toimipaikka 

Työpaikan yhteyshenkilö Puhelinnumero 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

Tehtävän kuvaus 

Työn suunniteltu alkamisaika Työn kesto Arvioitu palkka työllistämisajalta 

Kesätyöntekijän nimi ja osoite Kesätyöntekijän sähköpostiosoite Kesätyöntekijän syntymäaika 

Vakuutan, että kesätyöllistettävä nuori ei ole yrittä-
jän perheenjäsen tai osakas yrityksessä. 

Hyväksyn, että kaupunki voi markkinoida yritykseni, 
maatilani tai yhteisöni kesätyöpaikkaa nuorille. 

Päiväys Kesätyöntekijän allekirjoitus ja nimenselvennys 

Päiväys Työnantajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Kaupunki korvaa 300 euroa työnantajalle, joka palkkaa 
kesätyöseteliin oikeutetun nuoren (v. 2003–2007 syn-
tynyt sastamalalainen nuori) töihin 1.5. ja 30.9.2023 
välisenä aikana siten, että maksettava bruttopalkka on 
vähintään 600 euroa. Työnantajana voi toimia Sasta-
malassa toimiva yritys, maatila tai yhteisö, jolla on y-
tunnus. Kesätyöntekijä ei saa olla yrittäjän perheenjä-
sen tai osakas yrityksessä. Työnantajana ei voi toimia 
yksityinen henkilö, kunta tai valtio. 

Kesätyösetelin saadakseen nuori etsii itse työnantajan 
ja täyttää hänen kanssaan kaupungin nettisivuilla ole-
van kesätyösetelin hakulomakkeen. Täytetty hakulo-

make toimitetaan kaupungin kirjaamoon, minkä jälkeen 
kaupunki lähettää työantajalle ja nuorelle sähköpostin 
setelin myöntämisestä sekä ohjeet tuen hakemisesta 
maksuun. Kesätyöseteli, arvoltaan 300 euroa, on haet-
tavissa 1.3.2023 alkaen niin kauan kuin tukeen varattua 
määrärahaa riittää, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. 
Kaupunki on varannut määrärahan 120 nuoren työllis-
tämiseen. 

Kaupunki edellyttää, että työnantaja tekee nuoren 
kanssa kirjallisen työsopimuksen (työnantajan ja nuo-
ren välinen työsuhde) ja tarjoaa hyvän perehdytyksen 

työtehtäviin. Kesätyöseteli kannustaa nuoria olemaan 
aktiivisia työnhaussa sekä yrityksiä tarjoamaan työtä 
nuorille. Onnistunut kesätyö vahvistaa nuorten työelä-
mätaitoja ja tarjoaa positiivisen kuvan työelämästä. 

Tuki maksetaan jälkikäteen työnantajalle erillisestä ha-
kemuksesta, johon on liitettävä jäljennökset kesätyön-
tekijän työsopimuksesta ja työtodistuksesta sekä oike-
aksi todistettu tositejäljennös/todistus maksetusta pal-
kasta, sekä vahvistus kesätyösetelin myöntämisestä 
(kopio sähköpostista). Tukea ei makseta, ellei kaikkia 
vaadittuja tietoja ole toimitettu. Työllistämisessä tulee 
noudattaa em. tukiperiaatteita. Maksettavaa tukea voi 

hakea heti työllistämisjakson päätyttyä. Tuki on haet-
tava kuitenkin viimeistään 13.10.2023 klo 15.00. Mikäli 
em. tukiehdot eivät kaikilta osin täyty, tukea ei makseta 
lainkaan. 

Kesätyöllistämistukihakemukset voi joko postittaa 
osoitteella Sastamalan kaupunki, Kesätyöllistämistuki, 
PL 23, 38201 SASTAMALA, tai lähettää täytetty ja alle-
kirjoitettu lomake skannattuna sähköpostin välityksellä 
osoitteeseen sastamala@sastamala.fi. Lomakkeen voi 
myös toimittaa suoraan Sastamalan kaupungin kirjaa-
moon, Tampereentie 5, 3. krs. 

Hakemus vastaanotettu 

____ /____ 2023  klo ____ : ____ 

____________________________ 
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