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Arvoisat työnantajat 
 
HYRYNSALMEN KUNNAN KESÄTYÖSETELIT HYRYNSALMELAISILLE PERUSKOULUN PÄÄTTÄVILLE 
JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE  
 
Tänä vuonna hyrynsalmelaisella nuorella on mahdollisuus saada kunnalta kesätyöseteli. Hyrynsal-
men kunta myöntää setelin kaikille peruskoulun 9-luokkalaisille ja vuoden 2018 aikana 17 vuotta 
täyttäville ja sitä vanhemmille Hyrynsalmella kirjoilla oleville opiskelijoille. Kesätyösetelin arvo on 
270 €.  
 
Kesätyöseteli  
Sekä peruskoulun 9-luokkalaiset että toisen asteen opiskelijat hakevat kesätyöseteliä hakemuksel-
la. Seteliä hakevalla nuorella on oltava työpaikka tiedossaan, kun hän palauttaa hakemuksen. Ke-
sätyösetelin hakuaika päättyy 27.4.2018. Myönnetty kesätyöseteli postitetaan hakuajan jälkeen 
hakijoille ja kesätyöntekijä luovuttaa setelin työnantajalle viimeistään työsuhteen alkaessa.  
 
Nuoren työsuhteen päättymisen ja palkan maksamisen jälkeen palauttakaa kesätyöseteli Hyryn-
salmen kunnan hallintopalveluihin. Liittäkää myönnetyn kesätyösetelin mukaan kopiot maksetuis-
ta palkoista ja sivukuluista. Pyydämme toimittamaan kesätyösetelit liitteineen viimeistään 
30.11.2018 osoitteella Hyrynsalmen kunta, Hallintopalvelut, Laskutie 1, 89400 Hyrynsalmi.  
 
Työsuhteen pituus ja maksettava palkka  
Nuori tulee ottaa työhön vähintään kolmeksi viikoksi (15 työpäivää), työaika vähintään 6 h/pv ja 30 
h/vk. Seteli on voimassa 1.6.- 31.8.2018. Nuoren kanssa on tehtävä kirjallinen työsopimus ja an-
nettava työtodistus työsuhteen päätyttyä (mallit liitteenä). Hyrynsalmen kunta maksaa tukea 
varsinaiseen palkkaan enintään 270 €. Työnantajan kustannus on tuen määrän ylittävä osa palkas-
ta sekä palkan sivukulut. Palkka määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Palkka sisältää loma-
korvauksen. Tarvittaessa teidän kannattaa tiedustella alan työnantaja- tai työntekijäjärjestöistä, 
minkä suuruista palkkaa tämän ikäiselle nuorelle on kesätyöstä maksettava. Kesätyösetelin arvo ei 
siis määritä palkan suuruutta, vaan työnantajan on noudatettava alan sopimuksia nuorille mak-
settavasta palkasta.  
 
Ennakonpidätys  
Kesätyöstä maksettavasta palkasta tehdään ennakonpidätys verokortissa olevan pidätysprosentin 
mukaan.  
 
Työttömyysvakuutusmaksu  
Työttömyysvakuutusmaksu koskee 17 vuotta täyttäneitä työntekijöitä. Työnantajan työttömyysva-
kuutusmaksu määräytyy palkkasumman mukaan. Se on joko 0,65 % tai 2,60 %. Yli 17-vuotiaan 
työntekijän palkasta pidätetään 1,90 %:n suuruinen työttömyysvakuutusmaksu. 
(http://www.tvr.fi/fi/etusivu/)  
 



 
 
 
Työeläkevakuutusmaksu  
Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Työntekijän 
työeläkevakuutusmaksu on 6,35 %.  
 
Sairausvakuutusmaksu (aikaisemmin sosiaaliturvamaksu)  
Työnantajan sairausvakuutusmaksu on vuonna 2018 maksetuista palkoista 0,86 %. Työnantajan 
sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle maksetuista palkoista Tarkempia tietoja sai-
rausvakuutusmaksusta ja verotuksesta saa Verohallinnon sivuilta www.vero.fi. 
  
Vakuutusmaksut  
Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksuista tietoa saa vakuutuslaitoksista.  
 
Maksutonta apua palkanmaksuun  
Palkan laskennan sekä palkanmaksuun liittyvät ilmoitukset voi hoitaa maksuttoman palkka.fi -
palvelun avulla (https://www.palkka.fi/).  
 
Työntekijän perehdyttäminen ja opastaminen  
Työhön opastamiseen ja perehdyttämiseen on hyvä kiinnittää erityistä huomiota. Työpaikan peli-
säännöt, työajat, työtehtävät, työympäristö, työkaverit, työturvallisuuteen liittyvät asiat - kaikki 
tämä vaatii tutustumista, opastusta ja neuvoja. Siksi on tärkeää, että nämä asiat käydään työnjoh-
don kanssa läpi heti työsuhteen alussa ja nimetään henkilö, jonka puoleen nuori voi tarvittaessa 
kääntyä.  
 
Työjakso antaa työnantajalle mahdollisuuden esitellä nuorelle omaa toimintaansa. Sama nuori voi 
hyvinkin olla alalle kouluttautuva ja hän voi tarjota ammattilaisen osaamistaan tulevaisuudessa 
opintojensa jälkeen.  
 
Lisätietoja kesätyösetelistä antaa työhönvalmentaja Kaisu Anttonen-Sirkkala p. 044 7104 552 
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