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KUNNAN KESÄTYÖPAIKKOJEN PAIKKAMÄÄRIEN JA PALKKOJEN 

TARKASTAMINEN 

 
 Yleisen palkkatason noustua, Pukkilan ikäluokkien pienentyessä sekä kunnan 

kesätyöpaikkojen vähetessä on tunnistettu tarve kehittää kunnan nuorille 
suunnattujen kesätyöpaikkojen ehtoja. Kunta on aiemmin tarjonnut kesätyö-
paikan 21 nuorelle. Kuukauden työstä nuori on saanut 800 euron palkan 
(+lomaraha). Yleisimmät työpaikat ovat olleet Myrskylän tekniset palvelut, Puk-
kilan varhaiskasvatus, ruoka- ja siivouspalvelut, liikuntapalvelut, nuorispalvelut, 
kirjasto, Galleria Koivulinna sekä Päijät-Soten Onninkodit.  
 
Nuorisopalveluiden talousarviossa vuodelle 2022 on varattu 16 800 euroa (+ 
työnantajan sivukulut) kunnan kesätyöpaikoihin. Alustavan selvityksen mukaan 
paikkoja olisi tänä vuonna 18-19. Ruokaedun on korvannut työnantajana oleva 
yksikkö (pl. Onninkodit, joiden ruokaetuuden korvaa nuorisopalvelut). 
 
Paikkojen lukumäärä on syytä laskea, koska viime vuosina pääsääntöisesti 
kaikki halukkaat on voitu palkata ja ikäluokat ovat pienentyneet ja trendi jatkuu. 
Lisäksi työpaikkojen on oltava nuorelle soveltuvia sekä vastattava nuoren oh-
jaamisesta, opastamisesta sekä työsopimuksen ja -todistuksen kirjoittamises-
ta. Tällaisia työpaikkoja on kunnassa 18-19. 
Nuorten kesätyöpaikkojen lisäksi kunnan työllisyyspalveluissa on käytössä 
nuoren kesätyöllistämisen kuntatuki yrityksille.  
Esitetty muutos ei aiheuta muutoksia talousarvioon. 
 

Päätös/ 

Allekirjoitus 
Pukkilan kunta tarjoaa 19 kesätyöpaikkaa kuukaudeksi aiemman 21 sijaan 
kesästä 2022 alkaen. Palkka on 880 e/kk aiemman 800 euron sijaan. Liitteenä 
päivitetty toimintaohje kesätyönuoren palkkaukseen, jonka sisältö on päivitetty 
vastaamaan muutosta. 
 

  
 
Sanna Saarenkoski 
hyvinvointipäällikkö 

Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pukkilan kunnanhalli-

tukselle, Onnintie 3, 07560 PUKKILA, neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on oikaisuvaati-
muksen tekijän allekirjoitettava. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaan-
titodistukseen merkittynä aikana.  

Julkisesti nähtävänä  
Tiedoksianto Kenelle 

Piritta Ahl ja Pirjo Leikkola 
Päivämäärä 
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