Kysymyksiä ja vastauksia
Työnantaja

Mitä tietoja palkkalaskelmassa tulee olla?

Esimerkiksi Pallkaus.fi –sivustolta on mahdollista tarkistaa, mitä tietoja palkkalaskelmaan
osoitteessa Palkkaus.fi - Palkkalaskelma.
Palkkalaskelma voi olla vapaamuotoinen, mutta pankista tulostettu tiliote ei ole riittävä
palkkalaskelma!

Pitääkö minun maksaa sivukuluja/paljonko sivukuluja pitää maksaa?

Nuorelle tulee maksaa palkka kyseessä olevanalan työehtosopimuksen mukaisesti. Näissä
perusteissa määritellyltä työsuhteen vähimmäisajalta palkan tulee olla vähintään 800 euroa.
Kesätyöseteliä käytettäessä palkkakustannuksista jää työnantajalle omavastuuosuutta.
Työnantaja maksaa lisäksi lakisääteiset palkan sivukulut, jotka määrittyvät työehtosopimuksen
mukaan.

Mikä työn keston tulee olla?
Työn kesto on vähintään 4viikkoa ja vähintään 30 tuntia viikossa 1.5.–31.8.2022 välisenä
aikana.

Haluaisin työllistä nuoren kesätyösetelillä, voinko varata sellaisen?
Työnantaja ei voi hakea kesätyöseteliä, vaan nuoren tulee itse hakea se. Jos sinulla on
kesätyöstä kiinnostuneita nuoria tiedossa, niin voit kannustaa heitä hakemaan kesätyöseteliä,
mikäli myöntöperusteet täyttyvät.

Millaisissa vuoroissa nuori voi työskennellä?
Kesätyösetelillä nuoren työllistävän tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä/työaikalakeja.
Nuoren työskennellessä ilta- ja viikonloppuaikoina maksetaan hänelle asiaankuuluvat lisät.

Miten haen tuen maksatukseen?
Kun olette täyttäneet nuoren ja työnantajan lomakkeen, johon nuori saa linkin kesäsetelin
varauksen yhteydessä, lomake tulee kaupungille käsittelyyn. Kun lomake on käsitelty,
myönnetään kesätyöseteli käyttöön, jonka jälkeen työnantajalle toimitetaan nuoren nimellä
nimetty kesätyöseteli ja sopimus kesätyötuesta. Muistakaa täyttää lomake siihen
päivämäärään mennessä, johon nuoren kesätyösetelivaraus on voimassa!
Työnantaja saa sähköisen linkin sähköpostitse maksatushakemukseen. Maksatushakemus
tulee palauttaa viimeistään 30.9. mennessä.
Maksatushakemuksesta tulee kesäaikana muistutuksia työnantajille.

Kuinka monta nuorta voin työllistää kesätyösetelillä?
Yrityksille ei ole asetettu rajaa siitä, kuinka monta kesätyöseteliin oikeutettua nuorta he voivat
työllistää.

Voinko hakea kaikki tuet kerralla maksatukseen, yhdellä lomakkeella?
Jokaiselle nuorelle varataan kesätyöseteli henkilökohtaisesti, ja jokaisen nuoren osalta
täytetään erikseen työnantajan ja nuoren lomake. Sopimus syntyy aina yhdestä tuesta
kerrallaan.
Maksatusvaiheessa työnantaja hakee jokaisesta myönnetystä kesäsetelistä maksatuksen
erikseen, samalla hakemuksella ei voi hakea useampaa tukea. Syy on sopimustekninen, sillä
kesätyösetelit ovat nimettyjä.
Nuoren ja työnantajan lomakkeeseen sekä maksatushakemukseen vaaditaan vahvaa
tunnistautumista. Niiden täyttämiseen ei mene viittä minuuttia kauempaa, joten vaikka
maksatus haetaan erikseen jokaisesta, se ei vie ihan mahdottomasti aikaa.

