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D/32/00.02.01/2019

Yhteistyö kesätyöllistämisestä Uuraisten 4H-yhdistyksen kanssa

Kesätyöllistämistoiminnan tarkoituksena on edistää uuraislaisten nuorten kesätyömah-
dollisuuksia. Kunnan muu työllistämistoiminta organisoidaan sosiaalitoimen työnohjaa-
jan ja Hyvän Tuulen Pajan kautta. Kesätyöllistämisen määrärahat, 8600 euroa, on sisäl-
lytetty yleishallinnon menoihin.

Uuraislaisten nuorten kesätyöllistämistä tuetaan vuosittain kunnanhallituksen päättämin 
periaattein. Kesätyöllistyminen Uuraisten kuntaan on hoitunut myös 4H kautta ja kunnan
toimialan/työyksikön määrärahojen puitteissa. Varsinainen kesätyöllistämistuki ei ole 
koskenut Uuraisten kuntaa. Sen piirissä ovat paikalliset yritykset, säätiöt, yhdistykset. 
 Uuraisten 4H -yhdistys on 9.1.2019 toimittanut Uuraisten kunnalle tarjouksen kesätyöl-
listämisestä kesällä 2019. 

Vuonna 2018 kesätyöllistämisellä työllistettiin 35 nuorta.  Lisäksi kahdeksan nuorta työl-
listyi uuden 4H -yrityksen avulla.

Liitteenä Uuraisten 4h yhdistyksen tarjous nuorten kesätyöllistämisestä ja  
kesäyrittäjyyden tukemisesta Uuraisilla 2019.

Yhdistys pyytää korvaukseksi kesätyöllistämisen ja kesäyrittäjyyden kokonaisvaltaisesta
hoitamisesta 65 € / työllistetty nuori ja 65 € / tukea saanut 4H-kesäyritys.

Valmistelija/lisätietoja: kunnanjohtaja Juha Valkama 014 2672602 

Kunnanjohtajan ehdotus:  

Uuraisten kunnanhallitus päättää hyväksyä Uuraisten 4H yhdistyksen tarjouksen seu-
raavin periaattein:

1) Kesätyöllistämistukeen on oikeutettu  uuraislainen 13-24 vuotias  nuori,  jonka koti-
paikkakunta on työllistämishetkellä Uuraisten kunta. 

2) Työsuhteet ovat 2–4 viikon mittaisia. Jo 13-vuotias nuori voi osallistua kesätyöhar-
joitteluun, mikäli täyttää saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta. Kahden viikon työ-
suhteessa kesätyöllistämistuki on 150 €/työllistetty nuori ja neljän viikon työsuhtees-
sa kesätyöllistämistuki on 300 €/työllistetty nuori. Nuoren työpäivän pituuden tulee
olla  6  tuntia  päivässä  viitenä  päivänä  viikossa.  Kesätyöllistämistuki  vähennetään
suoraan palkkakuluista, eli erillistä tuenhakua ei tarvita. Nuoren minimipalkka kah-
den viikon työjaksolta on Tutustu työelämään ja tienaa -mallin mukainen vähintään
335 € (sis. lomakorvaus). Yli kahden viikon mittaisissa työsuhteissa tulee olla työeh-
tosopimuksen mukainen palkkaus.  Erityistapauksissa työnantajan palkatessa yli  5
nuorta voidaan tuki maksaa yksittäisiltä päiviltä 15 €/pvä määrärahan puitteissa. Tu-
keen oikeuttavia työpäiviä voi olla tällöin 10–20 päivää.

3) 13–24-vuotias uuraislainen nuori voisi saada kunnan tukea joko kesätyöhön tai 4H-
kesäyritykseen. Molempia tukimuotoja voi hakea, mutta vain toisen voi ottaa vas-
taan.
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4) 150 euron kesäyritystuki on yrityskohtainen, ei henkilökohtainen. Sen voi siis saada
niin yhden nuoren yritys kuin useamman nuoren ryhmäyritys. Tukea voidaan myön-
tää niin monelle uudelle 4H-yritykselle kuin kesätyöllistämisen määrärahaa riittää.

5) Tukea saavan yrityksen tulee olla uusi 4H-yritys, joka aloittaa toimintansa kesällä
2019. Yrityksen myynnin tulee olla vähintään 100 euroa, jonka tulee muodostua ai-
kavälillä 1.6.-31.8.2019.

6) Edellytyksenä tuen saamiselle on 4H:n järjestämän 4H-yrityskurssin suorittaminen
keväällä. Tuki maksetaan yritykselle sen jälkeen, kun se on toimintansa päätyttyä toi-
mittanut 4H:lle yrityksen toimintaraportin.

Vuonna 2019 tavoitteena on 30 työllistettyä nuorta ja 10 nuorta työllistää itsensä oman
4H-yrityksen kautta. Kesätyöllistyminen Uuraisten kuntaan hoidetaan myös 4H kautta ja
kunnan toimialan/työyksikön määrärahojen puitteissa. Varsinainen kesätyöllistämistuki ei
koske Uuraisten kuntaa.

Korvauksena Uuraisten  4H yhdistykselle  kesätyöllistämisen  ja  kesäyrittäjyyden koko-
naisvaltaisesta hoitamisesta maksetaan edellisten vuosien mukaisesti 65€ / työllistetty
nuori ja 65 € / tukea saanut 4H-kesäyritys.

Uuraisten  4H-yhdistyksen  kesätyöllistämisen  malliin  ei  tarvitse  kuulua  saadakseen
kunnan  kesätyöllistämistukea  seuraavassa  tapauksessa:  Määrärahan  puitteissa
kunnalta  voivat  hakea  suoraan  työllistämistukea  sellaiset  y-tunnuksen  omaavat
työllistäjät,  jotka  eivät  ole  arvonlisäverovelvollisia  vähäisen  liiketoiminnan  vuoksi.
Vähäisen  toiminnan  raja  määräytyy  12  kuukauden  pituisen  tilikauden  liikevaihdon
perusteella.  Jos  liikevaihto  on  enintään  10  000  euroa,  ei  yritys  ole  toiminnastaan
arvonlisäverovelvollinen.

Muita  kesätyöllistämistukeen  oikeuttavia  edellytyksiä  koskien  Y-tunnuksen  omaaviin
työllistäjiin, jotka eivät ole arvonlisäveron piirissä:
-Työllistämistukea saa työllistämisestä työllistäjän omaan toimintaan.
- Työllistäjän tulee toimia Uuraisten kunnan alueella.
-  Tuki  maksetaan  toteutuneiden  kustannusten  mukaisesti  ja  tiedot  on  toimitettava
kuntaan 31.10.2019 mennessä. Kesätyöllistämistukeen on oikeutettu uuraislainen 13–24
vuotias nuori, jonka kotipaikka on työllistämishetkellä Uuraisten kunta.

Käsittely:

Samuli  Mattila  poistui  esteellisenä  (hallintolain  28.1  §:n  5.  kohdan  mukainen
yhteisöjäävi) pykälän käsittelyn ajaksi.

Teknisenä korjauksena pöytäkirjaan korjattiin kesätyöllistämisen määräraha, joka oli vir-
heellisesti merkitty 6000 euron suuruiseksi. Oikea talousarvioon varattu määräraha on 
8600 €.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet: Ote: Uuraisten 4H-yhdistys, tiedoksi: kirjanpito, verkkosivut.
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