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Nuorten työllistäminen, Ohjeet nuorelle 

Muonion kunta tukee paikkakuntalaisten nuorten työllistymistä tarjoamalla kesätyömahdollisuuksia 
kunnan omissa toimipisteissä ja tarjoamalla työsetelin nuorelle työllistymisen tueksi. Näissä ohjeissa 
kerrotaan vuonna 2021 käyttöön otettavan uuden nuorten työllistämismallin toimintaohjeet. 

Nuorena työnhakijana voit valita kunnan kesätöiden tai työsetelin hakemisen väliltä. Työsetelin voit käyttää 
palkkatyöhön tai omaan yritystoimintaan NY-yrittäjänä. 

 

Kuka voi hakea töitä? 

Nuori (kaikki edellytykset täytyttävä): 

- Iältään 15-17 –vuotias (yhdeksäsluokkalaiset – toisen vuosikurssin opiskelijat toisella asteella, 

syntymävuoden mukaan) Vuonna 2021 töitä voivat hakea vuonna 2003-2005 syntyneet.  

- Kotikunta Muonio 

- Oppilaitoksessa kirjoilla oleva päätoiminen opiskelija 

Sinulla ei ole oikeutta työllistyä kunnan tarjoaman työllistämismallin avulla, mikäli saat työttömyysturvaa 
tai oppisopimuskoulutuksen aikana palkkaa. 

 

Mihin töihin? 

Nuorena työnhakijana voit valita, haetko työpaikkaa kesän ajaksi kunnasta vai haetko työseteliä, jota voit 
käyttää mihin vuodenaikaan tahansa (pois lukien kesäyrittäjyys). Työsetelin voit käyttää palkkatyöhön 
yrityksessä, yhdistyksessä, osuuskunnassa tai seurakunnassa, jolla on toimipaikka Muoniossa tai voit 
käyttää työsetelin omaan NY-yritystoimintaan. 

 

Kesätöihin kuntaan –tietysti! 

 

1. Kunnan kesätyöt 

Kunnan kesätyöt tulevat hakuun kevättalvella yleensä maalis-huhtikuussa. Kunnan tarjoamat työpaikat ovat 
teknisessä toimessa (kiinteistönhoitajan tai siistijän avustavat tehtävät), nuorisotoimessa (kesäleirin 
apuohjaaja), kirjastossa (kirjastoapulaisen tehtävät), varhaiskasvatuksessa ja ikäihmisten palveluissa. 
Työpaikkoja tulee haettavaksi 10-15 kappaletta (määrä voi vaihdella vuosittain). Työpaikkoja haetaan 
Kuntarekry-palvelun kautta. Kuntarekryn käyttö vaatii kirjautumisen. Kunnan kesätöitä haetaan suoraan eli 
niihin ei tarvitse hakea erikseen työseteliä. 

 

Työsetelillä palkkatöihin tai kesäyrittäjäksi! 

 

2. Työseteli  

Työselin voit hakea työllistyäksesi yrityksessä, yhdistyksessä, osuuskunnassa tai seurakunnassa, jolla on 
toimipaikka Muoniossa. Työsetelin voi myös käyttää omaan NY-yritystoimintaan. Työsetelin arvo on 250€. 
Työsetelit ovat käytettävissä 1.1.-31.12. (pois lukien kesäyrittäjyys) ja niihin on voimassa jatkuva haku. 
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Työseteleitä jaetaan vuosittain noin 15 kappaletta. Työseteliä haetaan nuoristoimesta erillisellä 
hakulomakkeella. 

Työsetelit myönnetään hakujärjestyksessä määrärahojen puitteissa. Työseteli on kuitenkin käytettävä 
neljän kuukauden sisällä sen myöntämisestä. Työjakson ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, mutta 
vähimmäisvaatimus työtunneille työsuhteen ajalta on 60h. Työseteleitä myönnetään 1kpl/nuori/vuosi, 
mutta mikäli 1.9. on käyttämättä jääneitä työseteleitä, voit hakea toista työseteliä samalle 
kalenterivuodelle. Tällöin sinun tulee kuitenkin työllistyä eri työnantajalle kuin ensimmäisellä 
työllistymiskerralla.  

 

Nuori: Jos sinulla on jo mielessä työpaikka tai yritysidea, valitse seuraavista 
vaihtoehdoista sopivin: 

 

2.1. Olen löytänyt työpaikan! --> Hae työseteliä palkkatyöhön 

Työsetelin voit hakea työllistyäksesi yrityksessä, yhdistyksessä, osuuskunnassa tai seurakunnassa, jolla on 
toimipaikka Muoniossa. Työllistyä voit myös oman perheenjäsenen yritykseen, jos muut kriteerit täyttyvät. 
Työsetelin avulla palkkatyöhön voit työllistyä ajalla 1.1.-31.12. Työseteli on voimassa 4kk myöntämisestä eli 
huomioithan tämän hakiessasi työseteliä. HUOM! Sinun on haettava työseteliä ennen työsuhteen 
aloittamista! Hae työseteliä nuorisotoimesta (alla yhteystiedot). 

Kun sinulle on myönnetty työseteli, voit kertoa työnhaussa työnantajille olevasi oikeutettu työseteliin.  
Työllistävä organisaatio sitoutuu maksamaan suoraan sinulle vähintään TES:in mukaisen palkan, ja 
työnantaja laskuttaa työsetelin arvon 250€ jälkikäteen kunnalta. Työseteliä ei voi yhdistää muihin 
työllistämisetuuksiin (esimerkiksi palvelu- ja kuljetusaloilla käytössä olevaan ”Tutustu työelämään ja tienaa” 
–kesäharjoitteluohjelmaan). Työnantaja laskuttaa kunnan nuorisotoimelta työsetelin suuruuden (250€) 
viimeistään 1 kuukauden kuluttua työsuhteen päättymisestä. Laskun liitteeksi työnantajan tulee liittää 
kirjallinen työsopimus, tuntikirjanpito ja palkkatodistus, jotta kunta voi varmistua työnantajan hoitaneen 
lakisääteiset työnantajavelvoitteet.  

Muistilista:  

 Hae työseteliä ennen työsuhteen alkua. 

 Työsuhde tulee solmia kirjallisesti.  

 Työsuhteen ajalta on pidettävä tuntikirjanpitoa.  

 Työnantaja on velvoitettu antamaan sinulle palkkakuitit.  

 Työsuhteen päättyessä työnantajalta kannattaa pyytää työtodistus. 

 

2.2. Haluaisin kokeilla millaista yrittäjyys on! --> Hae työseteliä NY –yritykseen 

Voit käyttää työsetelin omaan yritystoimintaan Ammattiopisto Lappian kesäyrittäjä –toiminnan kautta. 
Yritystoiminnan ajaksi sinut kirjataan Lappian opiskelijaksi. Yrittäjyystoiminta on toiminnassa vain 
kesäaikana, joten sinun tulee hakea työseteliä ennen kesää (esimerkiksi toukokuussa). 

Lappian kesäyrittäjyydessä toiminta käynnistyy kesäkuun alkupuolella yhteisellä starttiviikolla, jossa 
Lappian yrittäjyyskoordinaattori opastaa nuoret yrittäjyyteen. Starttiviikolla ideoit yritystoimintaasi, teet 
yrityssuunnitelman ja perustat NY-yrityksen ohjatusti. Starttiviikolle voit osallistua etänä kotoa tai 
nuorisotila Tippalan tietokoneilla. Voit perustaa yrityksen yksin, pareittain tai pienryhmässä riippuen 
valitusta yritystoiminnasta. NY-yrityksen kautta saat myös vastuuvakuutuksen. Yhteisen starttiviikon 
jälkeen jatkat omaa yritystoimintaa kesän ajan. Kesän ajan Lappian yrittäjyyskoordinaattori on apuna ja 
häneltä voi kysyä neuvoja etäyhteyksin.  
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Ehdot NY-yrittäjyyteen työsetelin avulla: 

- Osallistut hyväksytysti Lappian järjestämälle starttiviikolle, jossa teet liiketoiminta- ja 

toimintasuunnitelman sekä perustat NY-yrityksen. 

- Toimitat nuorisotoimeen liiketoimintasuunnitelman ja NY-yrityksen perustamisasiakirjan (huoltajan 

allekirjoituksella varustettu). 

- Työskentelyä kertyy vähintään 60 h (tuntikirjanpito). 

- Yritys tuottaa vähintään 100€ (yksinkertainen kirjanpito toteutuu kesäyrittäjyyden kautta). 

- Työsetelin suuruus 250€ maksetaan sinulle jälkikäteen, joten hae maksatusta viimeistään kuukausi 

toiminnan päättymisen jälkeen. Liitteeksi tarvitaan toimintaraportti (sisältäen talousraportti) sekä 

tilinumero. 

 

Hakemukset ja lisätiedot 

Kunnan kesätyöpaikkoja haetaan suoraan www.kuntarekry.fi –palvelussa maalis-huhtikuussa. 
Työsetelihakemuksia voi toimittaa ympäri vuoden nuorisotoimeen joko sähköpostilla tai paperisena: 

Nuorisosihteeri Heidi Pouttu 
heidi.pouttu@muonio.fi 
040 5929 281 

Muonion kunta 
Nuorisotoimi 
Puthaanrannantie 15 
99300 Muonio 

 

Tarvitset sitten apua työhakemuksen tekemiseen tai työpaikan löytämiseen, etsivä auttaa!  Ole rohkeasti 
yhteydessä. 

Etsivä nuorisotyöntekijä Sanna-Mari Pöyry 
sanna-mari.poyry@muonio.fi 
040 489 5167 
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