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Kesätyöpaikkatukihaun toinen haku- ja maksatuskierros 4.-17.10.2021  

 

Uusi haku on yrityksille, jotka ovat palkanneet nuoria kesätyöntekijöitä. Tuki voidaan myöntää jo 

aikaisemmin kesätyöpaikkatukea saaneelle yritykselle, joka on työllistänyt enemmän kesätyöpaikkatuen 

myöntöperusteissa mainitut ehdot täyttäneitä nuoria kuin mitä sille on myönnetty tai maksettu 

kesätyöpaikkatukea. 

Uudessa haussa kesätyöpaikkatukea voivat hakea myös yritykset jotka eivät ole hakeneet 

kesätyöpaikkatukea kevään 2021 haussa. Kesätyöpaikkatuen määrä on 400 e / tuettu kesätyöpaikka. Muilta 

osin kesätyöpaikkatuen myöntöperusteet ovat samat kuin kevään haussa. 

Kesätyöpaikkatuet myönnetään yrityksille määrärahan puitteissa hakemusten saapumisjärjestyksessä. 

Yksityishenkilöt eivät voi hakea kesätyöpaikkatukea haun toisella kierroksella, vaan haku on tarkoitettu 

yrityksille. 

 

Rauman kaupungin kesätyöpaikkatuen myöntämisperusteet 2021 (syksy) 

 

1. Tuettavan kesätyöpaikan minimikesto 

 4 viikkoa ja vähintään 30 tuntia viikossa  

 1.5.–31.8.2021 välisenä aikana 

 

2. Työntekijää koskevat ehdot 

 Tukea myönnetään vuosina 2000–2005 syntyneiden raumalaisten tai Raumalta kotoisin 

olevien koululaisten ja opiskelijoiden palkkaamiseksi vähintään neljän viikon ajaksi.  

 Yläikärajaa ei ole, mikäli kesätyö liittyy pakollisena työharjoitteluna nuoren koulutukseen. 

 

3. Työnantajaa koskevat ehdot  

 

 Yrityksen kotipaikka on Rauma tai tukea hakeva yritys toimii pysyvästi Raumalla.  

 Työnantajalla on nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii kesätyöntekijän työhön 

opastuksesta ja valvonnasta.  

 Tukea voivat hakea alle 250 työntekijää työllistävät yritykset.  

 Tukea voivat hakea yritykset, joille on jo aikaisemmin myönnetty kesätyöpaikkatukea, 

mutta joka on työllistänyt enemmän kesätyöpaikkatuen myöntöperusteissa mainitut ehdot 

täyttäneitä nuoria kuin mitä sille on myönnetty tai maksettu kesätyöpaikkatukea. 

 Uudessa haussa kesätyöpaikkatukea voivat hakea myös yritykset jotka eivät ole hakeneet 

kesätyöpaikkatukea kevään 2021 haussa. 

 Tukea voidaan myöntää enintään (7) seitsemän nuoren palkkaamiseen yhteisöä kohti. 

 Nuorelle tulee maksaa palkka kyseessä olevan alan työehtosopimuksen mukaisesti. Näissä 

perusteissa määritellyltä työsuhteen vähimmäisajalta palkan tulee olla vähintään 800 

euroa.  
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4.  Kesätyöpaikkatuen hakeminen ja maksatus 

 

 Sähköinen maksatushakemus löytyy osoitteesta: www.rauma.fi/kesatyopaikkatuki 

Maksatushakemukset liitteineen toimitetaan sähköisesti. 

 Kesätyöpaikkatuen maksatus on haettava viimeistään 17.10.2021 toimittamalla 

sähköisesti yrityksen verovelkatodistus, työtodistus- ja palkkatodistusjäljennökset. 

  Mikäli yli 20-vuotias kesätyöntekijä on suorittanut opiskeluihin liittyvää pakollista 

palkallista harjoittelua, opiskelijasta on täytettävä kesätyöpaikkatuen opiskelijaliite, 

joka palautetaan maksatushakemuksen liitteissä. Liite löytyy osoitteesta: 

www.rauma.fi/kesatyopaikkatuki  

 Kesätyöpaikkatuet myönnetään yrityksille määrärahan puitteissa hakemusten 

saapumisjärjestyksessä. 

 

5.  Kesätyöpaikkatukea ei myönnetä seuraavissa tapauksissa:  

 

  Maatalousyrittäjän ollessa vuosilomalla, hän ei voi palkata sijaista kesätyöpaikkatuella.  

  Kesätyöpaikkatukea ei voida myöntää, mikäli palkkoja joudutaan maksamaan palkkaturvan 

kautta tai tukea hakevalla yrityksellä tai yksityishenkilöllä on verovelkaa tai maksuhäiriöitä  

  Kesätyöpaikkatukea ei voida myöntää, jos yritykseen/työpaikkaan saadaan joitain muita tukia  

 

6.   Kesätyöpaikkatuen suuruus 

 

   400 euroa tuettavaa kesätyöpaikkaa kohti 

 

 Kyselyihin vastaa ja lisätietoja antaa kaupunkikehityskoordinaattori Camilla Pihlman, 

camilla.pihlman@rauma.fi, 044 403 7891 
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