
JÄMSÄN KAUPUNGIN KESÄTYÖSETELIHAKEMUS 2023 
Rekisteröity yritys/yhdistys, seurakunta tai 4H-yritys 
 

 
Kesätyösetelihakemus palautetaan täytettynä Jämsän kaupungin työllistämisyksikköön osoitteeseen 

Paattilantie 2, 42100 Jämsä. Seteli tulee olla myönnettynä ennen työsuhteen alkua. 

 

 

Nuori täyttää 

Nimi 
 

henkilötunnus 

Osoite 
 

Sähköposti 
 

Puhelin 

 

 

Työnantaja täyttää    

Työnantajan nimi / 4H-yritys 
 

Y-tunnus 

Osoite 
 

Yhteyshenkilö 
 

Puhelin 

Sähköposti 
 

Työnantajan kotikunta 

 

 

Täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän kesätyösetelin työnantaja sitoutuu työllistämään nuoren 

vähintään kahdeksi (2) viikoksi liitteenä olevien ehtojen mukaisesti. 

 

Päiväys ja allekirjoitukset 

Paikka ja aika Työntekijän / 4H-yrittäjän allekirjoitus ja nimen selvennys 

Paikka ja aika Työnantajan allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

Kesätyösetelin tiedot tallennetaan Jämsän kaupungin rekisteriin ja lomakkeet säilytetään setelin myöntämisen ja 

maksun tositteena. Tiedot säilytetään luottamuksellisesti kuuden (6) vuoden ajan. Katso tarkemmat tiedot 

tietosuojaselosteestamme https://www.jamsa.fi/info-ja-asiointi/asiointipalvelut/tietosuojaselosteet 

https://www.jamsa.fi/info-ja-asiointi/asiointipalvelut/tietosuojaselosteet


KESÄTYÖSETELIN EHDOT (tiedoksi työnantajalle ja työntekijälle) 
 

• Kesätyöseteli voidaan myöntää jämsäläiselle 15 – 18 vuotiaalle, joka on täyttänyt 15-vuotta viimeistään 

31.5.2023. 
 

• Tuki on 250 € / 2 viikkoa / nuori. Nuori voi saada saman kesän aikana joko kesätyösetelin tai kesätyön 

kaupungilta, ei molempia. 
 

• Kesätöihin palkattava nuori ei saa olla yrittäjän/yrityksen omistajan perheenjäsen tai kotitalouden 

perheenjäsen (mikäli vanhempi/vanhemmat omistavat yli puolet yrityksestä, ei ole oikeutettu tukeen). 
 

• Kesätyöstä tulee tehdä kirjallinen työsopimus ja siitä on maksettava ko. alan työehtosopimuksen 

mukainen palkka (esim. v. 2022 palveluala 380 €, kaupan ala 380 €, sote 375 €, teknologiateollisuus 365 €). 

Niillä aloilla, joilla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta pitää palkasta sopia työntekijän ja työnantajan 

kesken. Palkan on kuitenkin oltava vähintään 365 € /2 vkoa, sisältäen lomakorvauksen. 
 

• Yritys/yhdistys vastaa itse kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista. Vastuut eivät 

siirry missään tilanteessa Jämsän kaupungille. 
 

• Työajan on oltava vähintään 30h/vko ja se on sijoitettava klo 6 – 22 väliseen aikaan. Juhannusaatto on 

palkallinen vapaapäivä. 
 

• Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomiota nuorta työntekijää koskeviin työaika- ja 

turvallisuusmääräyksiin. Esim. Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998 ja Valtioneuvoston asetukseen 

nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 475/2006. 
 

• Tukea maksetaan 1.5. – 31.8.2023 välisenä aikana työllistetyistä nuorista. 
 

• Tukea ei myönnetä yhtiöille, joissa Jämsän kaupunki omistaa yhtiön osakkeita. Tukea ei makseta, jos 

yritys saa muuta julkista tukea työllistämänsä nuoren palkkauskustannuksiin. 
 

• Tuki koskee myös Jämsässä toimivia yrityksiä ja yhdistyksiä, joiden kotikunta ei ole Jämsä. 

 

KESÄTYÖSETELI 4H-YRITYKSEEN 
 

 

15-18 –vuotias nuori voi saada kesätyösetelin myös perustamaansa 4H-yritykseen, jos 
 

• tekee kirjallisen sopimuksen ja suunnitelman 4H-yrityksestä yhdessä 4H-yhdistyksen kanssa 
 

• yrityksen myynti on kesän ajalta vähintään 250 € 
 

• yrityksen toiminnasta tehdään kirjanpito kuitteineen, jota vastaan tuki maksetaan 

 

KESÄTYÖSETELIN KÄYTTÖ 
 
 

• Kesätyösetelilomake tulostetaan Työllisyyspalvelut nuorille – Jämsän kaupunki (jamsa.fi) 
 

• Täytetty ja allekirjoitettu kesätyöseteli palautetaan työllistämisyksikköön Paattilantie 2, 42100 Jämsä. 
 

• Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen työnantajan täyttämän tilityslomakkeen perusteella, jonka 

liitteenä on kopio palkkalaskelmasta. 
 

• Kesätyösetelin tilityslomake Työllisyyspalvelut nuorille – Jämsän kaupunki (jamsa.fi) 
 

• Kesätyösetelit myönnetään vuosittaisten määrärahojen puitteissa hakemusten 

saapumisjärjestyksessä 

https://www.jamsa.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyo-ja-tyollistyminen/tyollisyyspalvelut-nuorille/
https://www.jamsa.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyo-ja-tyollistyminen/tyollisyyspalvelut-nuorille/

