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Pyhäjoen kunta 

Nuorten kesätyöpaikat 2021 

 

Pyhäjoen kunta tarjoaa vuosina 2003-2005 syntyneille pyhäjokisille nuorille erilaisia 

työllistymisen mahdollisuuksia kesälle 2021.   

 

1. Kesätyöpaikka Pyhäjoen kunnassa: Kunta työllistää ko. ikäluokan nuoria suoraan 

kunnan omiin tehtäviin. Kunnan tarjoamat kesätyöpaikat liittyvät erilaisiin 

Pyhäjoen kunnan tuottamiin palveluihin: ulkoalueiden hoitotehtäviin puistoissa, 

liikunta-alueilla ja kiinteistöissä, monipuolisiin tehtäviin päiväkodeissa, kirjastossa ja 

museossa sekä puhdistuspalveluiden avustaviin tehtäviin. 

 

Kesätyön kesto on 2 viikkoa ja työaika on 30h viikossa. Työjaksot sijoittuvat 7.6. – 

30.8.2021 väliselle ajalle. Kahden viikon työajalta maksetaan palkkaa 411,00 €. 

Nuoret voivat hakea kesätyöpaikkaa https://www.kuntarekry.fi kautta 31.3.2021 

mennessä. 

 

2. Kesätyöseteli: Kunta tarjoaa kaikille halukkaille ko. ikäluokkaan kuuluville 

arvoltaan 300 € kesätyösetelin. Tällöin setelin saava nuori hankkii itse 

kesätyöpaikan haluamastaan yrityksestä, yhteisöstä tai kotitaloudesta. 

Työnantajalla, joka työllistää nuoren kesätyösetelillä, tulee olla voimassa oleva y-

tunnus. Y-tunnukseton kotitalous / yksityishenkilö ilmoittaa henkilötunnuksensa ja 

se ei voi palkata lähisukulaisia (perheenjäsen, isovanhemmat). Työsuhteen keston 

tulee olla vähintään 2 viikkoa ja 60 tuntia kesä – elokuun aikana ja työnantajan 

tulee maksaa kyseisen alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sivukuluineen. 

Kun kesätyösetelin ehdot ovat täyttyneet, Pyhäjoen kunta maksaa työnantajalle 

nuoren kesätyöllistämisestä kesäsetelituen. 

 

3. Kesäyritystuki: Ko. ikäluokan nuori perustaa oman kesäyrityksen, jolloin hän on 

oikeutettu saamaan arvoltaan 300 euron kesäyritystuen, jota haetaan 

kesätyösetelillä. Yrityksen voi perustaa mm. oppilaitoksen tai 4H-toiminnan kautta 

(NY-yritys, 4H-yritys). Kesäyritystuki voidaan myöntää, vaikka yritystoiminta alkaisi 

ennen kesää ja jatkuisi kesän jälkeen. Rahasumma maksetaan yrittäjälle 

kahdessa erässä: 50 %, kun henkilö on osallistunut erikseen järjestettävään 

yrittäjyyskoulutukseen ja on esittänyt hyväksyttävän liiketoimintasuunnitelman ja 

toinen 50 %, kun yritystoiminnasta on syntynyt liikevaihtoa ja nuori on palauttanut 

raportin toiminnastaan. 

 

4. Myös Pyhäjoen seurakunnalla on tarjolla noin10 kesätyöpaikkaa, joista lisätietoja 

voi tiedustella Tarja Ylikauppilalta, puh. 08-439 5400 tai tarja.ylikauppila@evl.fi. 

 

Nuori voi pyytää kesätyösetelin, 1kpl / henkilö: anne.roning@edu.pyhajoki.fi. Setelin 

voi myös hakea Saaren koululta osoitteesta Koulutie 9. Kesätyösetelit ovat jaossa 

1.4.2020 alkaen. 

mailto:tarja.ylikauppila@evl.fi
mailto:anne.roning@edu.pyhajoki.fi

