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Kyselyn taustaa

• KT Kuntatyönantajat toteutti 
kesätyöpaikkatiedustelun kuntiin ja 
kuntayhtymiin helmikuussa 2022. 
Tiedustelun vastausaika oli 4.2.-28.2.2022

• Tiedusteluun vastasi yhteensä 245 kunta 
/ kuntayhtymää, mikä on 59 % manner-
Suomen kunnista ja kuntayhtymistä.

• Vastanneiden kuntien / kuntayhtymien 
henkilöstömäärä vastaa 80 % osuutta 
kuntasektorin henkilöstöstä (pois lukien 
Ahvenanmaa).

• Tiedustelussa kysyttiin kesätyöpaikkojen 
tarjoamista nuorille vuonna 2022 sekä 
toteutuneiden kesätyöpaikkojen määriä 
vuonna 2021.



Kesätyöpaikkojen määrä

87%

10% 3%

Kesätöiden tarjoaminen vuonna 2022

Kyllä Ei Ei vielä tietoa

Kuntien 
suoraan 

tarjoamat 
paikat

Kuntien 
tukemat paikat

Kesäharjoittelu-
suosituksen 

mukaiset paikat

Yhteensä

24 000 25 000 2 000 51 000

%-osuus
Peruskoululaisille ja lukiolaisille 52 %

Ammattiin opiskeleville (myös yliopisto-opiskelijat) 35 %

Muut kesätyöntekijät 13 %
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Mihin tehtäviin nuoria palkataan?
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Siivous- ja kunnossapitotyötä

Varhaiskasvatus

Teknisen alan työt

Sosiaalipalvelut esim. esim.
hoivapalvelut

Ruokahuollon tehtävät

Liikuntapalvelut

Toimistotyöt

Terveydenhuolto

Matkailualan työt
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Etätyöskentely kesätyöpaikoissa

0%

12%

88%

Kyllä, tarjoamme kesätyöpaikkoja, jotka tehdään pelkästään etänä

Kyllä, tarjoamme kesätyöpaikkoja, joissa on mahdollisuus
osittaiseen etätyöskentelyyn
Ei mahdollisuutta etätyöskentelyyn

KT Kesätyöpaikkatiedustelu 2022



Kommentteja kesätöistä 2022
Poimintoja avoimista kommenteista

• Kunta tarjoaa kaikille kunnan yhdeksännen luokan oppilaille kesätyötä. Tarjoamme aina tietylle ikäryhmälle 
joka kesä kesätyötä.

• Kaupungin kesätyöpaikat aiemmin ohjattu 18 vuotta täyttäneille. Nyt laajennettu 15- vuotiaista alkaen, 
työjaksojen pituudet 2vko - 3kk. Työseteleillä voi työllistyä ympäri vuoden yrityksiin, yhdistyksiin, yksityisille.

• Osittainen etätyö mahdollista vain joissain asiantuntijatehtävissä

• Tarve olisi palkata edellistä vuotta enemmän kesätyöntekijöitä (korona ja jonojen purku). Ammattitutkinnon 
omaavien hakijoiden saatavuus vaikeutunut. Palkataan edellistä vuotta enemmän alan opiskelijoita. 

• Kunnan tarjoamien paikkojen lisäksi nuorille 4H yrittäjille, jotka työllistävät itsensä annetaan kesätyötukea. 
Kunnassa tahtotila, että kaikki määräaikaan mennessä hakeneet nuoret saavat kesätöitä eli todelliset luvut 
voivat olla suuremmatkin mitä kuntaan palkataan.

• Lisäksi kunta tukee 4H-yrittäjien omaa kesätyöllistymistä.

• Työtehtävien sisällöt ovat vaihtelevia. Osassa haettavista tehtävistä on mahdollisuus osittaiseen etätyöhön.

• Kunnan paikat arvottavia, 15-25 vuotiaille opiskelijoille

• Vielä tänäkin kesänä nuorten kesätyöpaikat järjestetään pääosin ulkotöihin.

• Lukumäärä ja ryhmät eivät ole vielä tarkkoja
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Vuoden 2021 kesätyöpaikkojen tilanne kunnissa ja 
kuntayhtymissä



Kesätyöpaikkojen määrä vuonna 2021

6%

20%

63%

11%

Koronan vaikutus kesätyöpaikkojen määrään vuonna 
2021 verrattuna vuoteen 2019

Kesätyöpaikkoja ei tarjottu lainkaan
Kesätyöpaikkojen määrä väheni
Kesätyöpaikkojen määrä pysyi ennallaan
Kesätyöpaikkojen määrä kasvoi

Kuntien 
suoraan 

tarjoamat 
paikat

Kuntien 
tukemat paikat

Yhteensä

22 000 19 000 41 000
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Kommentteja kesätöistä 2021
Poimintoja avoimista kommenteista 1/2

Kesätyöpaikkojen määrä pysyi ennallaan
• 2021 pystyttiin tarjoamaan normaali määrä kesätyöpaikkoja. Kesällä 2020 paikkoja oli vähemmän, 

mm. nuorten Tutustu ja tienaa -harjoittelut jäivät toteutumatta.
• Kunnan tarjoamat kesätyöpaikat räätälöitiin ulkotöiksi, mm. viheralueet, kiinteistöhuolto, 

leikkipuisto-ohjaajat ym.
• Vuosi 2021 ei vaikuttanut juurikaan nuorten kesätyöllistämiseen. Vuosi 2020 meillä ei tarjottu kuntaan 

kesätöitä.

Kesätyöpaikkojen määrä kasvoi
• Koska vuonna 2020 työllistettiin kesänuoria selkeästi vähemmän, lisättiin kesänuorille tarkoitettuja 

paikkoja 50 % vuodelle 2021. Lisäyksestä tuli pysyvä.
• Kesällä 2021 palattiin lähes normaaliin tilanteeseen lukumäärällisesti kaupungin tarjoamissa 

opiskelijoiden kesätyöharjoittelupaikoissa. Ja yritykset sekä kolmassektori työllistivät kesätyösetelillä 
nuoria hyvin.

• Keksimme kunnassa uusia tehtäviä nuorille, kesäsomettajan esimerkiksi ja se oli todella tykätty 
kokeilu, joka jatkuu.
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Kommentteja kesätöistä 2021
Poimintoja avoimista kommenteista 2/2

Kesätöitä ei tarjottu lainkaan:
• Meillä oli etätyömääräys. Virasto oli suljettu kesän(kin) ajan.

• Kuntayhtymässä on opetuksesta kesäkeskeytys aika, jolloin kesätyöläisiä ei tarvita

Kesätyöpaikkojen määrä väheni:
• Muutamia kaupungin omia paikkoja jouduttiin koronan vuoksi perumaan, joten jonkun verran paikat vähenivät.

• Hoivatehtäviin ei koronan takia ole palkattu.

• Vanhusten hoivapalveluihin ei palkattu koronan takia nuoria töihin. Tänä vuonna tilanne toinen, kun voidaan 
palkata koronarokotuksen omaavia nuoria.

• Varhaiskasvatus ja ruokapalvelut eivät koronan vuoksi pystyneet työllistämään lainkaan kesänuoria

• Kommunen ej erbjudit praktikjobb år 2021 pga coronapandemin.
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KT:n ja pääsopijajärjestöjen suosittelema 
kesäharjoittelu  koululaisille

• KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt 
suosittelevat, että kahden viikon 
kesäharjoittelun suorittamisesta 
maksetaan kertakaikkisena palkkana 
375 euroa vuonna 2022.

• 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 

24 % tarjoaa 
suosituksen mukaisia 

kesäharjoittelupaikkoja

• Tutustu ja tienaa työpaikat eivät ole vielä täysin 
tiedossa.

• Kesätyöpaikoistamme noin 35 kpl on saman tyyppisiä 
kuin "tutustu ja tienaa" työpaikatkin, mutta koska ne 
rajaavat ammattiin opiskelevat pois, emme käytä sitä 
ohjelmaa, vaan näihin 2 viikon työtehtäviimme voi 
hakea niin peruskoululaiset kuin lukiossa tai 
ammatillisessa koulussakin opiskelevat 15-17 
vuotiaat.

• Erotuksena KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen 
ehdotukseen maksamme kahden viikon 
kesäharjoittelusta 500 € palkkion.

• Tutustu työelämään ja tienaa -paikkoja harkitaan, 
mikäli normaalista kesätyöllistämisestä jää paikkoja 
täyttämättä, jolloin siihen varattua määrärahaa 
voidaan käyttää.
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Muuta kesätyöpaikkoihin liittyen
Poimintoja avoimista kommenteista

• Nuorten kesätyöllistäminen hoidetaan 4H-yhdistyksen kautta. 
Kunta on myöntänyt yhdistykselle määrärahan nuorten 
kesätyöllistämiseen. Nuorten työllistäminen on hoidettu 
menestyksekkäästi 4H:n kautta jo vuodesta 1995.

• Kesätyöpaikkoja saattaa vielä tulla myöhemmin keväällä hakuun.
• Mielellämme tarjoamme kesätyöpaikkoja mahdollisuuksien 

mukaan.

KT Kesätyöpaikkatiedustelu 2022


	Nuorten kesätyöpaikkatiedustelu 2022
	Kyselyn taustaa
	Kesätyöpaikkojen määrä
	Mihin tehtäviin nuoria palkataan?
	Etätyöskentely kesätyöpaikoissa
	Kommentteja kesätöistä 2022�Poimintoja avoimista kommenteista
	Vuoden 2021 kesätyöpaikkojen tilanne kunnissa ja kuntayhtymissä
	Kesätyöpaikkojen määrä vuonna 2021
	Kommentteja kesätöistä 2021�Poimintoja avoimista kommenteista 1/2
	Kommentteja kesätöistä 2021�Poimintoja avoimista kommenteista 2/2
	KT:n ja pääsopijajärjestöjen suosittelema kesäharjoittelu  koululaisille�
	Suosituksen mukaisten kesäharjoittelupaikkojen tarjoaminen
	Muuta kesätyöpaikkoihin liittyen�Poimintoja avoimista kommenteista

