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Kesätyöllistämistuki 2021 
 
 
Yritykset, yhdistykset ja muut yksityiset työnantajat  
 
Kenelle maksetaan?  
 
◼ Myrskyläläisille yrityksille, yhdistyksille ja muille yksityisille työnantajille, jotka työllistävät 
15–25-vuotiaan myrskyläläisen nuoren vähintään kahdeksi viikoksi.  
 
Kenestä maksetaan?  
 
◼ 15–25 -vuotiaasta nuoresta, joka on koulussa tai opiskelee tai muusta syystä haluaa 
kesätyötä. Tukea ei makseta nuoresta, joka on pääsääntöisesti työssä tai josta valtio maksaa 
työllistämistukea yritykselle.  
 
◼ Myös oman perheenjäsenen työllistämisestä maksetaan tukea, jos tämä on todistettavasti 
työskennellyt yrityksessä.  
 
◼ Nuori voi saada kesätyöllistämistukea vain yhteen kesätyöpaikkaan.  
 
◼ Tukea ei makseta nuoresta, joka on työllistynyt kunnan tarjoamaan kesätyöpaikkaan tai 
nuoresta, jolle on maksettu 4H-yrittäjyystuki.  
 
Tuen määrä  
 
◼ 200 euroa/ 2 viikkoa, kun nuori palkataan vähintään kahdeksi viikoksi. Työajan on oltava 
vähintään 30 tuntia viikossa täyden tuen saamiseksi. 
 
◼ Kesätyöksi lasketaan 1.6.-31.8. välillä tehty työ.  
 
◼ Tuen enimmäismäärä on 1000 € (10 viikkoa) /kesätyöllistetty nuori.  
 
Tuen maksamisen ehdot  
 
◼ Työnantajan tulee maksaa nuorelle vähintään alalla suoritettavaa harjoittelijan 
minimipalkkaa (+ sivukulut ja lomakorvaus).  
 
◼ Tuki maksetaan sen jälkeen, kun yrittäjä on toimittanut jäljennökset palkanmaksu ja 
palkkasivukustannusten maksamistositteista. Ohjeet ja tukihakemus löytyvät kunnan 
verkkosivuilta.  
 
◼ Tukea voi hakea saman vuoden loppuun mennessä. 
  
Avoimen kesätyöpaikan kesätyöllistämistuella palkattavalle nuorelle voi ilmoittaa etsivä 
nuorisotyöntekijä Larissa Rainiolle, larissa.raunio@myrskyla.fi tai p.044 7064 559, jolloin 
avoin paikka ilmoitetaan kunnan nettisivuilla, Facebookissa ja muissa kunnan kanavissa.  
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4H-yrittäjyystuki  
◼ Tuki 13-25-vuotiaalle myrskyläläiselle 4H-yrittäjälle 200 €  
 
◼ Nuori/nuoret voivat yksin tai yhdessä perustaa 4H-yrityksen  
 
◼ Tukea maksetaan yksi tuki per yrityksen jäsen  
 
◼ Yrityksen toimintaa ja taloutta valvoo Ampun 4H-yhdistys  
 
◼ Mikäli nuori työllistyy kunnan kesätyöpaikkaan tai sellaiseen yritykseen/yhdistykseen, jolle 
Myrskylän kunta myöntää kesätyöllistämistukea, ei sama nuori voi saada tukea uudelleen 
oman yritystoiminnan kautta  
 
◼ Tukea saadakseen nuoren on käytävä 4H-yrityskurssi  
 
◼ Yrityksen oma tuotto on oltava vähintään tukisumman (200 €) verran  
 
◼ Kunnan tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneen toiminnan ja siitä raportoinnin jälkeen 
saman vuoden loppuun mennessä. Ohjeet ja tukihakemus löytyvät kunnan verkkosivuilta.  
 
Lisätietoja 4H-yrittäjyydestä: https://ampu.4h.fi/ tai ampu@4h.fi 


