
YLIVIESKAN KAUPUNGIN NUORTEN KESÄTYÖSETELI  
KESÄ 2021 

Ylivieskan kaupunki haluaa tukea ylivieskalaisia 15-17 -vuotiaita nuoria kesätöiden saamisessa 
KESÄTYÖSETELIN avulla.  Kesätyösetelin arvo on 370e ja sen avulla nuori voi hakea kesätöitä 
Ylivieskasta.  

NUORELLE 
Mikä kesätyöseteli? 

Kesätyösetelin arvo on 370e ja se on tukea työnantajallesi sinun palkkaamiseksi. 
Kesäsetelin avulla voit hakea kesätöitä Ylivieskassa toimivista yrityksistä, yhdistyksistä, järjestöistä, 
seuroista tai säätiöistä. 
Kesäsetelityön kesto on vähintään 2 vkoa ja työaika 30h/vko ja se toteutetaan 1.6.-31.8.2021 
välisenä aikana yhtäjaksoisesti. 
 

Kuka kesätyöseteliä voi hyödyntää? 

Seteli on suunnattu sinulle, ylivieskalainen nuori, jos olet työsuhteen alkaessa ja päättyessä 15-17 -
vuotias. (Et siis voi täyttää työsuhteen aikana 15- tai 18-vuotta). Lisäksi asuinpaikkasi on Ylivieska ja 
sinulla ei ole vielä sovittuna kesätyöpaikkaa. 
Kesätyöseteli on henkilökohtainen ja sitä voit hyödyntää vain yhden kerran kesän 2021 aikana. 
 
Mihin kesätyöseteliä voi käyttää? 

Kesätyöseteli on tarkoitettu siis Ylivieskassa toimivalle yritykselle, yhdistykselle, järjestölle, 
seuralle tai säätiölle. 

Kesätyöseteliä ei voi hyödyntää: 

- kaupungin yksiköihin 
- valtion yksiköihin 
- yksityiselle henkilölle (esim. oma perhe, naapuri tai mummola) 

Riittääkö niitä kaikille? 

Kesätyöseteleitä on jaossa 40 kpl, joten ole nopea!! 

Paljonko saan kesätöistä palkkaa? 

Työnantajasi tulee maksaa sinulle työehtosopimuksen mukaisesti palkkaa. Jos alalla ei ole 
työehtosopimusta, sinulle tulee maksaa vähintään kesätyösetelin arvon mukaisesti 370 e:n 
bruttopalkka kesätyösetelin keston ajalta. 

Palkastasi voidaan vähentää lakisääteisiä palkan sivukuluja, riippuen iästäsi. Katso arvio 
mahdollisista sivukulujen määrästä Palkka.fi -sivuston palkkalaskurista 
https://www.palkka.fi/palkkalaskuri/Index.htm  

 

https://www.palkka.fi/palkkalaskuri/Index.htm


 

Mitä teen ensiksi? 

Tutustu kesäseteliasiaan huolellisesti ja tulosta ilmoitus tai ota tiedot talteen. 

• Hae kesäsetelityöpaikkaa itsellesi. Tutustu mahdollisiin avoimiin kesätyöpaikkoihin esim. Te-
toimiston sivuilta https://www.te-palvelut.fi/te/fi/ . 

• Ole aktiivinen, ota yhteyttä yrityksiin ja kerro kesätyösetelin mahdollisuudesta mahdolliselle 
työnantajallesi. 

• Jos saat kesäsetelityöpaikan, tee yrityksen kanssa kirjallinen työsopimus ja hyväksy, että 
tietojasi voidaan lähettää Ylivieskan kaupungille työnantajallesi maksettavaa 
kesäsetelitukea varten. 

• Kesätyöseteleitä on rajoitetusti, kehota työnantajaasi kysymään kaupungin 
yhteyshenkilöiltä sen hetkinen kesätyöseteli-tilanne/riittävyys. 

• Kesätyön alkaessa toimita työnantajallesi verokortti ja tilinumerosi.  
• Kesätyön päätyttyä työnantaja maksaa sinulle palkan. 

 

 

Kysy lisää: 

Marjo Kivioja puh. 044 4106 462, marjo.kivioja@ylivieska.fi 

Maria Rautionaho 040 6329 606, maria.rautionaho@ylivieska.fi 
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