
 

 

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN 

Rovaniemen kylien kehittämissäätiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 10.2.2022 
tukea kyläyhdistyksiä nuorten kesätyöllistämisessä. 

Vuosina 2004, 2005 ja 2006 syntyneet nuoret voivat hakea helmikuun 2022 aikana 
Rovaniemen kaupungilta 300 €:n arvoisen kesätyösetelin, jolla nuori voi työllistyä 
muun muassa yritykseen, yhdistykseen, järjestöön tai seuraan. Kesätyösetelin arvo 
on 80 % nuorelle maksetusta bruttopalkasta, enintään 300 euroa. Kaupunki suosittaa 
työnantajia käyttämään palkkauksen periaatteena alan työehtosopimusta.  

Kesätyön tulee sijoittua ajalle 2.5.- 30.9.2022 ja kestää vähintään 10 työpäivää sekä 
60 tuntia. Nuori toimittaa työnantajalle kesätyösetelin ja ohjeet kesätyösetelin 
käyttämiseen. Kesätyön jälkeen työnantaja toimittaa täytetyn kesätyösetelin sekä 
muut vaaditut dokumentit takaisin kaupungille 28.10.2022 mennessä. Kesätyöseteli 
maksetaan työnantajalle palautuneiden dokumenttien perusteella. 

Säätiö myöntää nuoria palkkaaville kyläyhdistyksille 500 euron kannustusraha. 
Kaupungin 300 euron kesätyösetelin lisäksi säätiö myöntää kyläyhdistykselle nuorten 
työllistämiseen 300 euron avustuksen. 

Nuorelle maksetaan palkkaan seuraavasti: 

Palkka 2 vkoa (10 pv) 80 % työajalla (6h/pv) 450,00 €    (1 500€/kk, 75%) 
Lomakorvaus 9 %     40,50 € 
Palkka yhteensä   490,50 € 
Sivukulut 21 %   103,00 € 
Palkkakulut yhteensä   593,50 € 
Kaupungin kesätyöseteli   300,00 € 
Kylien kehittämissäätiön avustus  300,00 € 

 

Yhdistys päättää työkohteet ja vastaa työnjohdollisista toimenpiteistä. Nuori voi 
osallistua yhdistyksessä esim. kylätilojen tai ympäristöjen (laavut, uimarannat ym.)  
siistimiseen, maalaustöihin, maisemointitöihin risujen kantoon, kesätapahtumien ja  
muiden aktiviteettien järjestämiseen. 
Kyläyhdistyksille voidaan myöntää myös maksuvalmiuslaina palkkojen maksun 
mahdollistamiseksi tavanomaisin ehdoin. 



HAKEMUS 

ROVANIEMEN KYLIEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖN AVUSTUS KYLIEN YHDISTYKSILLE  
NUOREN PALKKAAMISEEN ROVANIEMEN KAUPUNGIN KESÄTYÖSETELILLÄ 
Yhdistyksemme sitoutuu palkkaamaan nuoren kesätöihin 2 viikon työsuhteeseen (10 työpäivää) 
80%:n työajalla (6 h /päivä). Palkka kyseisestä työstä on 450 € ja lomakorvaus 40,50 €, sekä 
sivukulut.  

Rovaniemen kaupunki on myöntänyt 300 €:n kesätyösetelin nuorelle. 
Rovaniemen kylien kehittämissäätiön avustusta nuoren palkkakustannuksia 300 €/hlö 
Lisäksi säätiö myöntää yhdistykselle 500 euron kannustusrahan. 
 
Yhdistyksen nimi:  ____________________________________________ 

Yhteyshenkilö:  ____________________________________________ 

Yhteystiedot (puh./s-posti):  ____________________________________________ 

Yhdistyksen pankkitili:  ____________________________________________ 

Palkattavan nuoren nimi:   ___________________________________________ 

   ____________________________________________ 

Työtehtävät:  __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Maksuvalmiuslainan tarve: __________________ € 

 

Kesätyön jälkeen työnantaja palauttaa täytetyn raportointilomakkeen Rovaniemen kylien 
kehittämissäätiölle, kuitenkin viimeistään 28.10.2022 mennessä. 

Apua työnantajavelvoitteisiin, esim. sivukuluihin, palkkojen laskemiseen, tulorekisteriin ym. voi 
tiedustella JOKOS-Työtä ja hyvinvointia kylissä -hankkeen työntekijöiltä: Liisa Väänänen,                 
puh. 040 318 5281 tai Kaisa Konttavaara, puh. 044 241 4508. Lisätietoja 
www.kansalaistalorovaniemi.fi/jokos-hanke/ 

Päiväys ja allekirjoitukset nimenselvennyksineen (yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaava) 

 

____________________________________________________________________________ 

Hakemuksen palautus 30.4.2022 mennessä heli.valikangas@rkks.fi 
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