
KESÄTYÖLLISTÄMINEN 

Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 
Koulutie 1 
73901 Rautavaara 040 8608 229 tarja.selkimaki@rautavaara.fi 

KESÄTYÖLLISTÄMISSETELI HAKEMUS 

Sukunimi:_____________________ Etunimet:________________________________________ 

Henkilötunnus:_________________ Lähiosoite:______________________________________ 

Postinumero:__________ Postitoimipaikka:_________________ Puhelin:_________________ 

Asuinkunta/Kotipaikka, jossa kirjoilla:______________________________________________ 

Olen tällä hetkellä: 
peruskoulun_____lk:lla, lukion_____ lk:lla, _____abiturientti, _____ammatillisessa oppilaitoksessa 

Olen käynyt peruskoulun Rautavaaralla:  [  ] Kyllä   [  ] Ei 

Ammatillisessa oppilaitoksessa oleva täyttää seuraavat kohdat: 

Peruskoulutus: [  ] peruskoulu  [  ] lukio 

Nykyinen opiskelupaikka ja linja:__________________________________________________ 

Opiskelu aloitettu: __/__ ____ Lukuvuoden päättymispäivä: __/__ ____ 

Opiskelu jatkuu syksyllä: __/__ ____ 

Auto käytettävissä:  [  ] Kyllä   [  ] Ei ajokorttiluokka_________ 

Minulla on jo tiedossa työpaikka:___________________________ [  ] Kyllä [  ] Ei 

Kesätyöllistämiseen varatusta määrärahasta myönnetään kesätyöseteleitä hakujärjestyksessä, 
niin kauan kuin varattua rahaa riittää. Etusijalla ovat myös ne hakijat, joilla on setelin 
hakuvaiheessa tiedossa työpaikka.  Saat kirjallisena päätöksen kesätyöllistämistuen 
myöntämisestä. Hakemus tulee palauttaa Tarja Selkimäelle 30.4.2020 mennessä. 

_______________________ _______________________ 
Paikka ja päiväys Hakijan allekirjoitus 

Hakemus saapunut kuntaan:_________2020 Käsitelty:___________2020  
Päätös: 
Myönnetty tuki: 200,00 € [  ]  300,00 € [  ] 
Kielteinen päätös: myöhästynyt hakemus [  ] määrärahat loppu [  ] 



KESÄTYÖLLISTÄMINEN 

Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 
Koulutie 1 
73901 Rautavaara 040 8608 229 tarja.selkimaki@rautavaara.fi 

OHJEITA KESÄTYÖNHAKIJALLE 

Kuka voi hakea tuettua kesätyötä 
Kesätyönhakijan tulee olla 15 – 23 -vuotias rautavaaralainen koululainen tai opiskelija 
(oppilaitoksen kirjoilla ja opiskelu jatkuu syksyllä 2020) tai Rautavaaralla peruskoulun käynyt 
opiskelija, joilla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan. 
Kesätyöllistämiseen varatusta määrärahasta myönnetään kesätyöseteleitä 
hakujärjestyksessä, niin kauan kuin varattua rahaa riittää. Saat kirjallisena päätöksen 
kesätyöllistämistuen myöntämisestä. Hakemus tulee palauttaa kuntaan Tarja Selkimäelle 
30.4.2020 mennessä, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 

Kuka voi työllistää 

Työnantajana voi olla rautavaaralainen yritys, maatalousyritys, kunta tai muu yhteisö tai 
toissijaisesti myös yksityistalous.   

Palkkaus ja työaika 
Kesätyöntekijöille maksettava vähimmäispalkka on vähintään (KVTES II luku 3§). 

 50 % virka-ja työehtosopimuksen mukaan asianomaisesta työstä maksettavasta palkasta. 

Työnantaja vastaa myös lakisääteisistä tapaturma-, sosiaaliturva- ja eläkemaksuista. 

Peruskoululaiset 15 - 17-vuotiaat kesätyöllistämistuki myönnetään 10 päivälle. 
Ammattikoululaiset, lukiolaiset ja työttömät 18 - 24-vuotiaat, kesätyöllistämistuki 
myönnetään 15 päivälle. Työaika, josta tuki maksetaan, voi olla enintään kahdessa jaksossa, 
vähintään 6 tuntia päivässä. Työpäivän pituudesta voivat työnantaja/työntekijä sopia, ikä, 
työn raskaus ynnä muut tekijät huomioiden. Työjaksot on tehtävä mahdollisuuksien mukaan 
kesä-heinäkuun aikana, mutta voidaan tarvittaessa sopia myös touko-elokuulle. 

Kesätöiden ja setelin hakeminen 
Etsi itse työtä aktiivisesti ja kerro työnantajille mahdollisuudesta avustettuun 
kesätyöllistämiseen. Täytä ja palauta kesätyöllistämissetelihakemus. Hakemus tulee palauttaa 
kuntaan / Tarja Selkimäelle 30.4.2020 mennessä. Kun hakemuksesi on käsitelty hyväksytysti, 
saat kesätyösetelin, jonka annat työnantajallesi. Setelin mukana tulevat työnantajalle ohjeet 
kesätyöllistämisestä. 1 seteli/työntekijä.  

Kunnan kesätyöpaikat (kotihoito ja asumispalvelut, siivouspalvelu, ateriapalvelu, päivähoito ja 
koululaisten kesähoito, tekninen toimi) tulevat hakuun kuntarekryyn www.kuntarekry.fi tai 
www.te-palvelut.fi. Rautavaaran kunnan yksiköiden kesätöihin palkataan 15 - 23 vuotiaita 
nuoria. 

http://www.kuntarekry.fi/
http://www.te-palvelut.fi/
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