Kesätyöseteli 2021
Kesätyöseteli – Pirkkalan kunnan tuki kesätyönuoren palkkaavalle yritykselle tai yhdistykselle
Pirkkalan kunta tukee tulevana kesänä kesätyösetelin muodossa Pirkkalassa toimivia yrityksiä ja
yhdistyksiä niiden työllistäessä pirkkalalaisen nuoren kesätöihin. Kesätyösetelin avulla Pirkkalan
kunta haluaa auttaa paikallisia nuoria hankkimaan työkokemusta oikeissa töissä sekä kannustaa
paikallisia yrittäjiä ja yhdistyksiä palkkaamaan omaan toimintaansa kesätyönuoria.
Vuonna 2021 kesätyösetelin arvo on 500 euroa ja kukin nuori voi saada yhden kesätyösetelin.
Samaan yritykseen tai yhdistykseen voi työllistyä kesätyösetelillä enintään kolme nuorta. Tukea
saavalla yrityksellä tai yhdistyksellä tulee olla toimintaa Pirkkalassa. Tukea ei makseta
kotitalouksille. Tänä vuonna Pirkkalan kunta myöntää enintään 40 kesätyöseteliä. Kesätyösetelit
myönnetään hakujärjestyksessä.
Kesätyöseteli voidaan myöntää vuosina 2000–2005 syntyneelle pirkkalalaiselle nuorelle.
Palkattavan nuoren työsuhteen pituus tulee olla vähintään neljä viikkoa ja työn tulee ajoittua
aikavälille 1.4.–30.9.2021. Kesätöiden ei välttämättä tarvitse ajoittua neljälle peräkkäiselle
kalenteriviikolle. Työajan on oltava vähintään kuusi tuntia päivässä.
Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 7 §:n mukaan työnantajan on noudatettava vähintään
valtakunnallisen, asianomaisen alan työehtosopimuksen (yleissitova työehtosopimus) määräyksiä
nuoren työllistämisessä ja siihen liittyvässä vähimmäistyöajassa ja -palkkauksessa sekä kunnan
antamia ohjeita. Palkka tulee maksaa pankin kautta ja työsopimus on tehtävä kirjallisesti. Työantaja
vastaa itse työsuhteeseen kuuluvista työnantajamaksuista.
Kesätyösetelin hakuaika on 26.2.-30.9.2021. Nuori etsii itse oman kesätyöpaikkansa ja täyttää
kesätyösetelihakemuksen yhdessä työnantajan kanssa. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti tai
tulostaa Pirkkalan verkkosivulta www.pirkkala.fi/kesatyosetelit-nuorille. Sähköinen hakemus vaatii
vahvan tunnistautumisen. Paperisen hakemuksen voi myös noutaa yläasteelta, lukiosta,
pääkirjastosta, nuorisotila Nastasta tai Asiointipisteestä os. Koulutie 1. arkisin klo 9–16. Sähköisen
hakemuksen jälkeen työnantajalle lähetetään linkki sähköiseen korvaushakemukseen ja
kesätyösetelin numero. Paperisen kesätyösetelihakemuksen nuori toimittaa Asiointipisteeseen, josta
hän saa työnantajalle toimitettavan kesätyöseteli/korvaushakemuslomakkeen. Korvaushakemus on
toimitettava kuntaan 31.10.2021 mennessä.

Lisätietoja ja ohjeita saa kunnan verkkosivulta www.pirkkala.fi/kesatyösetelit-nuorille.
Tiedusteluihin vastaa palvelusihteeri Sari Ketonen p. 050 364 5065 sekä työllisyyspalveluiden
päällikkö Kimmo Kivinen p. 040 133 5686 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@pirkkala.fi.
Paikallinen yritys tai yhdistys voi ilmoittaa oman kesätyöpaikkansa avoimeksi Pirkkalan kunnan
sähköisissä palveluissa. Avoimen kesätyöpaikan voi ilmoittaa täyttämällä lomakkeen osoitteessa
www.pirkkala.fi/avoimet-kesatyopaikat-yrityksissä tai lähettämällä tiedot sähköpostiin
sari.ketonen@pirkkala.fi.
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