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Kyselyn taustaa

• KT Kuntatyönantajat toteutti 
kesätyöpaikkatiedustelun kuntiin ja 
kuntayhtymiin helmikuussa 2021. 
Tiedustelun vastausaika oli 3.2.-18.2.2021

• Tiedusteluun vastasi yhteensä 246 kunta / 
kuntayhtymää, mikä on 58 % manner-
Suomen kunnista ja kuntayhtymistä.

• Vastanneiden kuntien / kuntayhtymien 
henkilöstömäärä vastaa 73 % osuutta 
kuntasektorin henkilöstöstä (pois lukien 
Ahvenanmaa).

• Tiedustelussa kysyttiin kesätyöpaikkojen 
tarjoamista nuorille vuonna 2021 sekä 
toteutuneiden kesätyöpaikkojen määriä 
vuonna 2020.



Kesätyöpaikkojen määrä
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Yhteensä
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%-osuus
Peruskoululaisille ja lukiolaisille 52 %

Ammattiin opiskeleville (myös yliopisto-opiskelijat) 33 %

Muut kesätyöntekijät 15 %



Mihin tehtäviin nuoria 
palkataan?
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Kommentteja kesätöistä 2021

• On äärettömän tärkeää saada nuoria kesätöihin, jotta he pääsevät tutustumaan työelämään ja 
miettimään omaa tulevaa koulutusta ja mahdollisuuksia.

• Vuoden 2021 osalta seurataan koronatilannetta ja toimitaan sen mukaisesti. Tällä hetkellä 
varaudutaan siihen, että tarjotaan kesätyöpaikkoja, mutta todennäköisesti pyritään keskittämään 
kesätyöpaikkoja esim. puhtaanapitopalveluihin, erilaisiin ulkotöihin yms.

• Koronatilanne voi vielä muuttaa tarjolla olevien kesätyöpaikkojen määrää
• Poiketen aikaisemmista vuosista, hoivapalveluihin ei ilmeisesti tulla ottamaan kesätyöntekijöitä 

johtuen koronatilanteesta.
• Koronan ja kesäsulun vuoksi voidaan ottaa vain rajoitettu määrä kesätyöntekijöitä.
• Hakijoita ollut vähän kesätyöpaikkoihin vuodelle 2021.
• Yleensä kunnassa on työllistetty kaikki kesätyöpaikkaa hakeneet nuoret.
• On hienoa, että nuorille järjestetään mahdollisuus kesätöihin. Näin he saavat arvokasta 

työkokemusta ja käyttörahaa tulevaan
• De flesta ungdomar som söker arbete inom kommunen får en arbetsplats. Vi erbjuder en månads 

sommarjobb för 1300 €/månad. Svårigheter att rekrytera sommarvikarier till äldreomsorgen.
• Kunnan kesätyöpaikoista suurin osa toteutetaan kahden viikon jaksoissa, jotta mahdollisimman 

moni pääsisi tutustumaan työelämään ja saamaan kokemusta.



Vuoden 2020 kesätyöpaikkojen tilanne 
kunnissa ja kuntayhtymissä



Kesätyöpaikkojen määrä vuonna 2020

Kuntien 
suoraan 

tarjoamat 
paikat

Kuntien 
tukemat paikat

Yhteensä

21 000 19 000 40 000

14%

47%

36%

3%

Korona vaikutus kesätyöpaikkojen määrään vuonna 
2020 verrattuna vuoteen 2019

Kesätyöpaikkoja ei tarjottu lainkaan
Kesätyöpaikkojen määrä väheni
Kesätyöpaikkojen määrä pysyi ennallaan
Kesätyöpaikkojen määrä kasvoi
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Kesätyöpaikkojen määrä pysyi ennallaan
• Kunnassa on pystytty kesätyöllistämään aina kaikki kesätyöpaikkaa hakeneet peruskoulun päättävät 

ja opiskelevat nuoret, kesätyöpaikan hakijoiden määrään korona ehkä vaikutti mutta edelleen kaikki 
hakijat työllistetään

• Kaikkiin työkohteisiin ei koronan vuoksi otettu nuoria, esim. päivähoito, kirjasto, mutta sitten esim. 
puistopuolelle meni enemmän nuoria.

• Huomioitavaa, että hakijoita kesätöihin oli huomattavasti aiempia vuosia vähemmän.

Kesätyöpaikkojen määrä kasvoi
• Kesällä 2020 tarjottiin kaikille kesätyötä hakeneille nuorille pidempiä kesätyöjaksoja kuin 

normaalisti. Koronatilanteen takia ulkomaalaiset lukio-opiskelijat  eivät pystyneet matkustamaan 
kotimaahansa, joten ko. oppilaille tarjottiin kesätyö  kunnan toimesta, mikäli eivät työtä muuten 
saaneet.

• Niin oppilaitosten kuin työnantajien taholta on tullut palautetta nuorten aktivoitumisesta 
kesätyöpaikkojen hakemisen suhteen. Olemme kunnassa koonneet yritysten/ yhdistysten/ 
seurakuntayhtymän ym. kesätyömahdollisuuksia ja tiedottaneet niistä kunnan työmahdollisuuksien 
rinnalla nuorille. Olemme myös välittäneet yrittäjäyhdistysten kautta tietoa yrityksille kunnan 
myöntämästä nuorten työllistämisen tuesta. Tuen käyttäjien määrä on lisääntynyt. 
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Kesätöitä ei tarjottu lainkaan:
• Kaupungin oman organisaation kesätyöpaikat peruttiin kaikki koronan takia. Päätös piti tehdä huhtikuussa 2020 aikataulujen 

takia.

• Kunnan itse työllistämiä kesätyöpaikkoja ei  ollut lainkaan.  Johtuen kunnan tekemistä lomautuksista, jotka taas johtuivat 
koronasta.

• Talousarviossa ei ollut varattu määrärahaa kesätyöpaikkoihin. (säästöt)

• Koronatilanne vaikutti mm. siten, että tapahtumia ei voitu järjestää ja näin ollen harjoittelijoita/kesätyöntekijöitä ei voitu 
ottaa hoitamaan näitä avustavia tehtäviä.

Kesätyöpaikkojen määrä väheni:
• Kesätyötä tarjottiin vain puistotöihin koronasta johtuen. 

• Suurin osa vapaa-aikapuolen toiminnoista jäi toteuttamatta eikä työntekijöitä tarvittu. Koska kunta myös lomautti, ei 
kesätyöntekijöitä voinut palkata tarjoamatta niitä ensin lomautetuille. Tästäkin syystä osa paikoista jätettiin laittamatta 
auki tai täyttämättä.

• Muut kesätyöllistämisen toimet toteutuivat koronapandemiasta huolimatta hyvin kesällä 2020, ainoastaan kaupungin oma 
kesätyöllistäminen meni aivan pieleen, koska iso osa yksiköiden työntekijöistä joutui etätöihin, eikä ollut perehdyttämässä 
ja opastamassa nuoria. Kaupungilla oli myös pitkään keväällä 2020 lomautusuhka, joka hidasti myös kesätyöllistämistä.

• Valitettavasti emme pystyneet tarjoamaan asetettua kesätyöpaikkamäärää johtuen koronan aiheuttamasta toiminnan 
supistumisesta ja lomautuksista. 



KT:n ja pääsopijajärjestöjen suosittelema 
kesäharjoittelu  koululaisille

• KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt 
suosittelevat, että kahden viikon 
kesäharjoittelun suorittamisesta 
maksetaan kertakaikkisena palkkana 
365 euroa vuonna 2021.

• Kahden viikon 
kesäharjoitteluohjelmalla ei ole 
tarkoitus korvata normaalia 
kesätyötä. Ohjelman mukaan 
nuorelle tarjotaan yksi tämän 
suosituksen mukainen työhön 
tutustumisjakso samalla 
työnantajalla, jotta työkokemusta 
voitaisiin järjestää mahdollisimman 
monelle.



Suosituksen mukaisten kesäharjoittelupaikkojen 
tarjoaminen

Tiedusteluun 
vastanneista kunnista 

27 % tarjoaa 
suosituksen mukaisia 

kesäharjoittelupaikkoja

”Ymmärtääkseni järjestelmämme on mainitun ohjelman mukainen. 
Kesätöihin ovat päässeet lähes 100% niitä hakeneista nuorista. 
Kohtaanto on kunnossa”.

”Pienessä kunnassa kesätyön lisäksi harjoittelupaikkojen 
tarjoaminen ei mahdollista, kun kyse olisi samoista tehtävistä.”

”Emme tarjoa juuri suosituksen mukaisia harjoittelupaikkoja, mutta 
meillä on jo vuosia ollut vastaava oma järjestelmä, jossa 2-3 vkon
harjoittelujaksoja tuetaan. Usein nuori on sitten pidemmänkin ajan 
ko. kesätyöpaikassa.”

”Kesäharjoittelujaksot toteutetaan, mikäli korona-tilanne sen sallii. 
Harjoittelujakson kesto olisi 4 vkoa/hlö ajalla kesä- tai heinäkuu.
Kesäharjoittelujaksot peruttiin koronan takia v. 2020.”

”Tämä on vasta harkinnassa, eikä paikkamääristä ole tietoa.”



Muuta kesätyöpaikkoihin liittyen

• ”Kunnan kesätyöpaikat ovat kaikkinensa suunnattu ensimmäisiä 
työkokemuksia hakeville nuorille. Painotuksena ne nuoret, jotka 
ovat muita heikommassa asemassa ja/tai tarvitsevat positiivista 
vahvistumista.”

• ”Kesäharjoittelupaikan tarjoaminen riippuu koronatilanteesta.”
• ”Kunta kesätyöllistää jo kaikki halukkaat peruskoulun päättävät ja 

opiskelijat kahdeksi viikoksi, ja kunnan koko huomioiden 
kesätyöllistämistä ei ole mahdollisuutta laajentaa nykyisestä. Nuori 
voi valita itse käyttääkö kunnan kesätyöpaikkatuen yritykseen vai 
tuleeko kunnalle kesätöihin.”

• ”Kaupunki tarjoaa kesätyösetelit kaikille 9-luokan päättäville (n. 190 
nuorta). Heistä noin 30-40 on työllistynyt vuosittain 
kesätyösetelillä.”
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