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NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN 
 
Merijärven kunta tukee merijärvisten nuorten kesätyöllistymistä seuraavilla tavoilla: 
 
1. Työllistyminen kesätöihin kunnan eri toimipisteisiin 
 

- työllistettävän nuoren tulee täyttää vähintään 15 vuotta kuluvan vuoden aikana  
- työllistettävän nuoren tulee olla kirjoilla Merijärvellä silloin kun valinnat kesätöihin tehdään 
- työn kesto on kaksi viikkoa ja työaika 6 h/päivä 
- työstä maksettava palkka on 220 €/työjakso  
- kesätöihin valittaessa etusijalla on nuori, joka ei ole aikaisemmin ollut kunnan kesätöissä; 

mikäli kesätyöpaikkoja on tarjolla enemmän kuin ensi kertaa töihin hakevia nuoria, toista tai 
useampaa kertaa töihin hakevien nuorten joukosta valitaan arpomalla töihin otettavat 

- kesätyöpaikkoja tarjotaan kunnan eri toimipisteistä sekä Kalajoen kaupungin hallinnoimista 
sosiaalitoimen toimipisteistä (Salmenranta, Koivutupa) 

- kesätyöntekijöiden valinnan suorittaa laajennettu kunnan johtoryhmä  
 
 
2. Yrityksille maksettava tuki nuorten kesätyöllistämiseksi 
 

- työllistettävän nuoren tulee olla 16-18 – vuotias kuluvan vuoden aikana 
- työllistettävän nuoren tulee olla kirjoilla Merijärvellä silloin kun tuki myönnetään 
- työllistettävän nuoren tulee työllistyä merijärviseen yritykseen tullakseen tuen piiriin, tuki 

voidaan maksaa myös maatilayritykselle 
- tukea ei makseta nuoren työllistymiseen lähiomaistensa (vanhemmat/isovanhemmat/ 

sisarukset) omistamaan yritykseen 
- tuki maksetaan kahden viikon ajalta kesä-heinäkuussa 
- kukin työllistettävä nuori voi saada tuen vain yhden kerran kesässä  
- yritykselle nuoren työllistämisestä maksettava tuki on suuruudeltaan 200 €, yrityksen 

nuorelle maksaman palkan tulee olla vähintään 400 € / kaksi viikkoa 
- tukea saavan yrityksen tulee noudattaa oman alansa työehtosopimuksia sekä yleisiä 

työturvallisuus- ja työaikasäännöksiä nuoren työllistämisessä 
- työllistettävän nuoren ja yrityksen tulee allekirjoittaa keskinäinen työsopimus 
- hakemus tuesta tulee toimittaa kunnantoimistoon 15.5. mennessä 
- tuki maksetaan yritykselle jälkikäteen yrityksen tekemän tilityksen mukaisesti työsuhteen 

päätyttyä, kunnalle tulee esittää palkkakuitti ja työsopimus tuen maksamiseksi 
- päätöksen tuen maksamisesta tekee pääkirjanpitäjä 
 
 
Tämä ohjeistus on hyväksytty kunnanhallituksessa 27.3.2013 § 45 ja on voimassa toistaiseksi.  
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