
Kiinnostaako 
kesäyrittäjyys?



Mitä jos perustaisit 
yrityksen vain kesäajaksi?

Saat yritystoimintaasi tukea ja opit 
tärkeitä taitoja. Kesäyrittäjyydessä 
hienoa on, että yrittäjänä voit itse 
päättää, mitä yrityksesi tekee 
ja kuinka paljon käytät aikaasi 
kesäyrittäjänä toimimiseen.

Raumalaiset nuoret ovat 
aikaisempina vuosina olleet 
todella motivoituneita kesäyrittäjiä. 
Kesäyrittäjyys on helppo ja riskitön 
tapa kokeilla siipiään yrittäjänä. 

Pitsikaupungin kesäyrittäjänä sinulle 
on mahdollisuus ns. palkkakesätöitä 
suurempaan tilipussiin sekä se, 
että saa itse määrittää alansa ja 
työaikansa. 

Mikäli kesäyrittäjyys kiinnostaa 
niin mieti hetki mitä osaat ja mitä 
hyötyä osaamisesta voisi olla muille. 
Kun kyse on kesäyrityksestä, ovat 
käytännönläheiset ja helposti 
toteutettavat ideat yleensä parhaita. 
Pohdi myös mitkä työt ovat sellaisia, 
että niitä tehdäksesi ei tarvitse tehdä 
isoja hankintoja. Moni kesäyrittäjä 
tekee koti- ja puutarhatöitä, kuten 
esimerkiksi nurmikonleikkuuta, 
leivontaa tai ikkunanpesuja.

Voit kesän aikana työskennellä 
palkkatyössä ja lisäksi toimia myös 
Pitsikaupungin kesäyrittäjänä. 
Yritys voi olla määräaikaista, 
jatkuvaa, kesän kestävää tai popup-
tyyppistä, esim. tapahtumien 
järjestäminen, popup-ravintola/-
kahvila tai messumyyntiä jossain 
tapahtumassa tai iltatorilla. Tämän 
voit kesäyrittäjänä itse päättää. 

Pitsikaupungin kesäyrityksen voi 
perustaa myös useamman nuoren 
ryhmä. Tällöin jokainen ryhmän 
jäsen voi hakea tukea erikseen. 
Olet itse oman yrityksensä johtaja, 
joten voit päättää kuinka paljon 
yritystoimintaasi käytät kesän aikana 
omaa aikaasi.

Y-tunnusta ei tarvita
Pitsikaupungin –kesäyrittäjätoiminta 
on harrastusmaista eikä edellytä 
y-tunnuksen hankkimista. Ohjelma 
toteutetaan yhteistyössä Rauman 
4H-yhdistyksen kanssa.  4H-yrityksen 
perustaminen kustantaa 35 € eikä 
edellytä suurta paperisotaa, mutta se 
tehdään yritystoiminnan pelisäännöin 
huolehtien mm. verotuksesta. 
Tuotoista ja kuluista pidetään 
yksinkertaista kirjanpitoa. 



4H-yritys voi hakea edullisen 
yritysvakuutuksen tarvittaessa 
järjestön kautta ja hoitaa y-tunnusta 
tarvitsevan laskutuksensa 
esimerkiksi Eezy:n kautta. Muita 
vaihtoehtoja on oman yrityksen 
rekisteröinti ja y-tunnuksen 
hankkiminen tai laskutusosuus-
kunnan kautta toimiminen. 

Kaupunki myöntää tukea
Rauman kaupunki myöntää erillisen 
kesäyrittäjätuen Pitsikaupungin 
kesäyrittäjälle, mikäli tuen 
saamisen ehdot täyttyvät. Vuonna 
2023 se on 400 €. Kesäyrittäjätuki 
on tarkoitettu vuonna 2003–2007 
syntyneille raumalaisille nuorille, 

jotka perustavat kesäyrityksen. 
Kesäyrityksen perustajan on käytävä 
Pitsikaupungin kesäyrittäjän 
sparrausvalmennus (n. 8 h, sis. 
itsenäistä työskentelyä), laadittava 
yrityksen perustamisilmoitus ja 
liiketoimintasuunnitelma sekä 
osallistuttava mentorointeihin. 

Saat Pitsikaupungin 
kesäyrittäjämentorin käyttöösi 
koko kesän ajaksi. Kesäyritystukea 
ei voi saada, mikäli saa jo muuta 
kunnan kesätyöllistämistukea 
(kunnan kesätyöseteli tai tuki 
nuoren työntekijän palkkaamiseen). 
Muistathan kuitenkin, että voit 
lähteä mukaan Pitsikaupungin 
kesäyrittäjäksi, vaikka ei kaupungin 
kesäyritystukeen olisikaan oikeutettu. 

Haku

Pitsikaupungin kesäyrittäjäohjelmaan haetaan sähköisellä hakemuksella 
31.3.2023 mennessä. Hakemus ja lisätiedot löytyvät osoitteesta www.rauma.fi/
kesayrittaja. Oman kesäyrityksen perustamisessa alkuun pääset tutustumalla 
aiheeseen netissä ja sparrausviikkojen aikana!

http://www.rauma.fi/kesayrittaja
http://www.rauma.fi/kesayrittaja


Pitsikaupungin kesäyrittäjien polku

Info
Tiedotustilaisuudet keväällä

1. Haku 
kesäyrittäjäksi

Kesäyrittäjätuen 
hakeminen

2. Sparrausviikot
• 4-5 sparrauskertaa
• 4h Akatemian verkkopohjainen yrittäjäkurssi
• Kesäyrityksen perustaminen

3. Ohjaus
• Kesäyrittäjämentorin ja yritysasiantuntijan ohjaus ja neuvonta 

käytettävissä

4. Toiminta
• Kesäyrittäjänä toimiminen (n. 1.6.–31.7.)

5. Päätös ja arviointi
• Kesäyrityksen lopettaminen

Raportointi
1. osaamisen tunnustaminen
2. opintopisteet

Pitsikaupungin 
kesäyrittäjä- 
mentorin tuki

Perheen  
ja ystävien tuki


