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Kesäseteli

Kesäseteli kannustaa yrityksiä tarjoamaan työtä 

nuorille, vahvistaa nuorten työelämätaitoja ja tarjoaa 

positiivisen kuvan työelämästä.

Kesäseteli on nuorten, yrittäjien ja Helsingin 

kaupungin yhteinen hanke, jolla voi palkata 9.-

luokkalaisen tai vuonna 2004 syntyneen nuoren 

kesäksi töihin 1.6. - 13.8.2021 välisenä aikana.

Kesätyön vähimmäisvaatimuksena on 60 tunnin 

työaika ja 400 euron palkka. 

Kesäseteli on jaettu kaikille Helsingin koulujen 9. 

luokkalaisille ja tänä vuonna seteliin ovat oikeutettuja 

myös vuonna 2004 syntyneet helsinkiläiset.
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Kesäseteli laajentuu
Kaupunginhallitus on päättänyt, että Kesäseteli laajennetaan täksi vuodeksi 

koskemaan myös vuonna 2004 syntyneitä helsinkiläisiä. Helsingin kaupunki 

haluaa tukea nuorten työllistymistä, joten Kesäseteliin ovat oikeutettuja nyt yhä 

useampi työuransa alkuvaiheessa oleva helsinkiläinen nuori.

Työnantajana sinulla on vaikuttava mahdollisuus tukea nuorten työllistymistä 

palkkaamalla yksi tai useampi Kesäsetelin saanut nuori kesäksi töihin.

Helsinkiläiset 9. luokkalaiset ovat saaneet numeroidun Kesäsetelin helmikuussa, 

mutta laajennuksen myötä myös vuonna 2004 syntyneet helsinkiläiset voivat 

hakea setelin käyttöönsä. Työnantajana on hyvä huomioida, että Kesäseteleitä on 

kahdenlaisia, numeroituja ja ei numeroituja. Ei numeroidut ovat vuonna 2004 

syntyneiden käytössä.
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Kesäseteli
Työnantajalta vaaditaan suomalainen y-tunnus ja 

yrityksen tiedot tarkistetaan verovelkarekisteristä.

Työnantaja voi olla 

• yritys

• yhdistys

• säätiö

• seurakunta

Työnantajana EI voi toimia yksityinen henkilö, kunta 

tai valtio.

Työnantajan edellytetään noudattavan Vastuullinen 

Kesäduuni 2021 -kampanjan periaatteita.
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https://kesaduuni.org/tyonantajalle/esimiehen-kesatyoopas/vastuullisen-kesatyon-periaatteet/


”Kesäseteli mahdollisti 
meidän yrityksen 
ensimmäisen 
kesätyöntekijän.”
- Mark, Y4Works
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Kesäsetelin käyttöehdot

Kesäsetelillä työtunteja tehdään vähintään 60 tuntia.

Viikkotyöajan on oltava vähintään 18 tuntia/viikko

Nuoren bruttopalkka on vähintään 400 euroa 60 työtunnilta. Summa pitää 

sisällään lomakorvauksen. Lisäksi työnantaja maksaa normaalit 

työnantajamaksut.

Työnantaja voi palkata nuoret myös tuntimäärältään pidemmäksi ajaksi. 

Tällöin 60 h ylittävältä ajalta kesätyöntekijälle tulee maksaa vähintään alan 

työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka.
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Kesäsetelin käyttöehdot

Työskentely voi jakautua useammalle jaksolle Kesäsetelin 

voimassaoloaikana ja työnantaja voi halutessaan palkata useita 

Kesäsetelin omaavia nuoria kesän aikana.

Työsopimus tehdään kirjallisena ja työjakso suoritetaan aikavälillä 

1.6. – 13.8.2021.

Kaupunki suosittaa työnantajaa käyttämään palkkauksessa myös 

alan työehtosopimusta ja edellyttää työnantajaa myös noudattamaan 

Vastuullinen kesäduuni 2021-kampanjan periaatteita mm. laatimalla 

kirjallisen työsopimuksen ja työtodistuksen nuorelle. Mallipohjat 

näihin löydät kesaseteli.fi -verkkosivuiltamme.
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https://kesaseteli.fi/etusivu/tyonantajalle/


Kesäsetelin 
käyttöehdot

Nuoriin eli alle 18-vuotiaisiin työntekijöihin sovelletaan 

nuorista työntekijöistä säädettyä lakia ja asetusta.

Nuorilla teetetyt työt eivät saa vaatia suurempaa 

ponnistusta kuin nuoren ikään ja voimiin nähden on 

kohtuullista. Työnantajan on aina ohjattava ja 

perehdytettävä nuorta työntekijää erityisen 

huolellisesti.

Nuorten työntekijöiden suojelemisesta säädetään 

laissa. Työsuojelulaki.
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https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija


”Nuorella on tarjota 
osaamista, jota itsellä 
ei ole.”
- Matti, yksityinen elinkeinoharjoittaja
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Kesäsetelin palautus
1. Nuori antaa Kesäseteli-lomakkeen työnantajalle.

2. Kun työsuhde on päättynyt, työnantajan tulee palauttaa alkuperäinen 

Kesäsetelilomake huolellisesti täytettynä ja liitteineen viimeistään 31.10.2021 

Helsingin kaupungin nuorisopalveluihin. Liitteiksi vaaditaan kirjallinen työsopimus 

ja palkkatodistus.

3. Työnantaja lähettää kaupungille laskun (alv 0 %) ensisijaisesti verkkolaskuna. 

4. Tarkistuksen jälkeen Kesäsetelirahat (325 euroa) maksetaan työnantajan tilille.

HUOM! Kesäseteli-korvausta EI makseta, jos Kesäseteliä ei ole palautettu 

määräaikaan mennessä tai jos vaadittavat liitteet puuttuvat tai jos Kesäsetelin muut 

ehdot eivät täyty (esimerkiksi työsuhteen vähimmäistuntimäärä ei täyty tai palkkaa 

on maksettu liian vähän).
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Kesäsetelin palautus

Kesäsetelin postitusosoite:

Helsingin kaupunki, Kulttuuri ja vapaa-aika

Nuorisopalvelut / Kesäseteli

PL 51400, 00099 Helsingin kaupunki

Tai skannattuna liitteineen kesaseteli@hel.fi
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Kesäsetelin palautus

Kesäseteli maksetaan työnantajille jälkikäteen, kun työnantaja on työsuhteen 

päättymisen jälkeen lähettänyt Helsingin kaupungille laskun (alv. 0%) 

ensisijaisesti verkkolaskuna.

Verkkolaskuosoite / OVT-tunnus: 003702012566293

Operaattori: BasWare Oyj

Välittäjän tunnus: BAWCFI22

Laskun viite: Kesäseteli 2021

Laskun viesti/selite: Laskutettavien seteleiden numerot

Verkkolaskuja voi lähettää myös veloituksetta osoitteessa: 

portal.basware.com/open/helsinginkaupunki
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”On tärkeätä olla 
yksi pieni osanen 
nuorten askeleissa 
aikuisuuteen.”
- Kirsi, Raittiuden Ystävät
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Yhteydenotot

Jos tarvitset apua tai neuvoja, ole meihin 

yhteydessä

kesaseteli@hel.fi

Puh. 040 485 7713

Valmiit työsopimus- ja työtodistuspohjat voit 

ladata helposti käyttöösi kesaseteli.fi –

verkkosivuiltamme.

Avoimista kesätyöpaikoista voit myös 

ilmoittaa sivustollamme.
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mailto:kesaseteli@hel.fi
https://kesaseteli.fi/etusivu/tyonantajalle/
https://kesaseteli.fi/ilmoita-tyopaikka/

