Hae Kesäsetelillä
kesäduuniin.
NUORTEN INFO 2022

Mikä Kesäseteli?
Kesäseteli on nuorten, yrittäjien ja Helsingin
kaupungin yhteinen hanke. Kesäseteli helpottaa sinua
kesätyöpaikan saamisessa.

Kesätyön vähimmäisvaatimuksena on 60 tunnin
työaika ja 400 euron palkka. Kesäseteli on
henkilökohtainen, numeroitu ja voimassa vain kerran
yhden vuoden aikana.
Kerro työpaikkaa hakiessasi että sinulla on käytössäsi
325 euron arvoinen Kesäseteli, joka korvataan
työnantajallesi Helsingin kaupungilta työsuhteen
päätyttyä. Ota yhteyttä kesätyöpaikkoihin ja tarjoa
Kesäseteliä työnantajalle. Muista, että Kesäseteli on
voimassa 1.6.–15.8.2022 välillä.
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Kenelle Kesäseteli?
Vuonna 2022 kaikki helsinkiläiset ja Helsingin kouluissa
opiskelevat 9-luokkalaiset, Valma - ja kymppiluokkalaiset
ovat oikeutettuja hakemaan Kesäsetelin.
Myös kaikki helsinkiläiset toisen asteen (lukio ja
ammattikoulu) ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat
oikeutettuja hakemaan Kesäsetelin.
HUOM!
Helsingissä toisen kunnan, toisen asteen opiskelijat (amis,
lukio) saavat hakea kesäsetelin omasta kotikunnasta, jos
sellainen siellä on.
Kaikki seteliin oikeutetut hakijat saavat setelin.
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Mistä Kesäseteli?
• Kesäsetelin sähköinen hakulomake avautuu
15.2.22 tällä sivustolla:
https://nuorten.helsinki/opiskelu-ja-tyo/kesaseteli/
• Täytät Kesäsetelin sähköiseen hakulomakkeeseen
omat tietosi, koko nimesi, henkilötunnuksesi,
postinumeron ja koulusi sekä puhelinnumeron ja
sähköpostiosoitteesi.

• Tämän jälkeen saat sähköpostisi vahvistusviestin.
Vahvista viesti, jonka jälkeen Kesäsetelisi aktivoituu ja
lähetetään tarkistuksen jälkeen sähköpostiisi.
• Sinulla on 12h aikaa vahvistaa Kesäsetelisi.
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Mistä Kesäseteli?
• Kun olet vahvistanut Kesäsetelisi, saat Kesäsetelin
tarkistuksen jälkeen sähköpostiisi.
• Kun olet sopinut töistä, voit lähettää Kesäsetelin
suoraan sähköpostilla eteenpäin työnantajalle.
• Tai voit antaa työantajalle Kesäsetelissä olevan
Kesäsetelinumeron, joka löytyy Kesäsetelin alusta
nimesi yhteydessä.
• Eikö Kesäsetelin aktivointi tullut perille?
Tarkasta roskaposti, jos ei löydy voit 12h päästä
anoa uuden Kesäsetelisi.
• Älä anna kesäseteliä työnantajalle etukäteen,
mieluiten vasta kun työsopimus on kirjoitettu.
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Miten tarkentaa
Kesäsetelihakemusta?
Joskus joutuu tarkentamaan Kesäsetelihakemusta.
Jos, et ole helsinkiläinen, mutta Helsingissä 9-luokalla. Tai
VALMA tai 10-luokalla, sinulta pyydetään tarkentamaan
hakemustasi.

Tai jos olet kohderyhmää ja muuttamassa Helsinkiin
ennen 1.6.2022.
Kerro, missä opiskelet, asut tai jos, mahdolliset olet
erityisen tuen piirissä ja liitä mahdolliset liitteet tietojen
tarkistus lomakkeeseen.
Liitteeksi voit laittaa esim. koulutodistuksesi tai Wilmasta,
jos esim. olet 10-luokalla.
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Koska saan Kesäseteli?
• Kaikki seteliin oikeutetut hakijat saavat
setelin kevään 2022 aikana.
• Tällä hetkellä järjestelmä ei ole 100% valmis, käsittely
ja tarkastamien on siksi vielä manuaalista ja vie
aikansa.
• 20.4 mennessä yli 2 700 Kesäseteliä on lähetetty
nuorten ilmoittamaan sähköpostiin.
• Kerro mahdolliselle työnantajallesi, että toimitat
Kesäsetelin viimeistään työn alkaessa.
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Minne voin hakea?
Kesäsetelillä VOIT hakea töihin
•
•
•
•
•

Yrityksiin
Yhdistyksiin
Säätiöihin
Seurakuntiin
Taloyhtiöihin ja urheiluseuroihin

Kesäsetelillä ET voi hakea töihin yksityistalouteen
suoraan (esim. oma perhe tai isovanhemmat), Helsingin
kaupungille tai muihin kuntiin (esimerkiksi kaupungin
kirjastot ja uimahallit) tai valtiolle.
Työnantajalta vaaditaan suomalainen y-tunnus ja
työnantajan edellytetään noudattavan Vastuullinen
Kesäduuni 2022 -kampanjan periaatteita.
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Työpäivät ja palkka?
• Kesäsetelillä tehdään 60 työtuntia.
• Työtunteja on vähintään 18h/viikko
• Työnantaja maksaa sinulle palkkaa vähintään 400 euroa (60 työtunnilta). Summa pitää
sisällään lomakorvauksen. Työnantaja huolehtii tämän lisäksi normaaleista
työnantajamaksuista.
• Kesätyöjakso voi olla myös tuntimäärältään pidempi, tällöin 60 työtuntia ylittävän osuuden on
oltava vähintään alan työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka.
• Kesätyöjakso voi myös jakautua useampaan osaan sen Kesäsetelin voimassaoloaikana, jos
työntekijä ja työnantaja näin sopivat.

• Muista, että Kesäseteli on voimassa 1.6.-15.8.2022, kesätyö pitää tehdä tuona aikana.
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Vinkkejä työnhakuun
1.

Kysy alueesi nuorisotalon nuorisotyöntekijältä apua
kesätyöpaikan hakemiseen ja omien vahvuuksien
tunnistamiseen.

2.

Koulusi opinto-ohjaajalta ja Ohjaamosta saat myös
apua kesätyönhakemiseen, hakemuksen ja CV:n
tekoon. Muista myös seurata Kesäsetelin
Facebook-sivuja, jossa tietoa kesätyötapahtumista.

3.

Vastuullinen Kesäduuni-messut ja muut
työpaikkatapahtumat joissa esittäytyvät työnantajat
ja tarjotaan ohjattua apua työnhakemiseen.

4.

Kaverin kanssa hakukin on hauskempaa!
Tee kesätyöpaikan hakua kaverin kanssa.
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Vinkkejä työnhakuun
1.

Ota rohkeasti yhteyttä työnantajiin. He arvostavat
reipasta yhteydenottoa!

2.

Tee CV ja hakemus valmiiksi. Voit myös tehdä
video-CV:n jolla erotut muiden hakijoiden joukosta.
Linkkejä löydät myös siihen kesaseteli.fi -sivustolta.

3.

Etsi laajasti, tutustu kotiseutusi työpaikkoihin.
Hyödynnä myös verkostojasi.
Esimerkiksi verkkosivuilta kuten kesaseteli.fi,
oikotie.fi, monster.fi, duunitori.fi ja LinkedIn löytyy
useita kesätyöpaikkoja joihin voit hakea.
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Kesäseteli muistilista
• Saitko työpaikan? Hienoa!

• Muista aloittaessasi tehdä kirjallinen työsopimus. Valmis työsopimuspohja löytyy myös
esimerkiksi kesaseteli.fi -sivustolta.
• Kun aloitat kesätyöt, toimita työnantajallesi kopio verokortistasi, Kesäsetelisi ja
tilinumerosi palkan maksua varten. Työnantaja pidättää veron määrän suoraan
palkastasi ja välittää sen verottajalle.

• Työnantaja maksaa sinulle työstäsi palkan ja hakee Kesäsetelin avulla korvauksen
Helsingin kaupungilta.
• Helsingin kaupunki maksaa kesätöiden päättymisen jälkeen työnantajalle Kesäsetelin
arvon mukaisen korvauksen.
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Kesäseteli muistilista
• Lomakorvaus sisältyy 400 e palkkaan, työnantajalle normaalit
työnantajamaksut
• Työpaikka voi sijaita muuallakin kuin Helsingissä, työnantajalla on oltava
suomalainen y-tunnus
• Työnantaja voi palkata niin monta nuorta Kesäsetelillä kuin pystyy
• Kesäseteliä ei saa käyttää yhtä muiden vastaavien tukien kanssa, kuten esim.
Kesäduuni OPn piikkiin –kampanja.

20.4.2022

Etunimi Sukunimi
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Kesäsetelityössä tienaamalleen rahalle
Otsolla on myös tarkka suunnitelma.
Ideana olisi hankkia omalla palkalla ainakin
kokkiveitsi, pelejä ja vähän muutakin.
Otso Aula-työkodin kesätyöntekijä 2021
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”Hyvä juttu! Saimme tämän avulla
palkattua useampia nuoria mukaan.”
Touhun pojat, Lauttasaari ry
”Hyvä kokemus. Nuori oli oikein aktiivinen ja
reipas, sekä erityisesti nuorten leiriläisten
mieleen.”
Helsinki Atletics Cheerleader HAC ry
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Haluatko kysyä lisää
Kesäsetelistä?
Lähetä meille sähköpostia
kesaseteli@hel.fi
tai soita
puh. 040 485 7713

Valmiit työsopimus- ja työtodistuspohjat
voi ladata helposti kesaseteli.fi –
verkkosivuiltamme.

16

