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Arvoisat työnantajat 
 
HYRYNSALMEN KUNNAN KESÄTYÖSETELIT HYRYNSALMELAISILLE PERUSKOULUN PÄÄTTÄVILLE JA OPIS-
KELIJOILLE SEKÄ 8-LUOKKALAISILLE 
 
Hyrynsalmen kunta tukee nuorten kesätöitä. Kunta myöntää kesätyösetelin kaikille peruskoulun 9-
luokkalaisille ja vuoden 2020 aikana 17 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille Hyrynsalmella kirjoilla oleville 
opiskelijoille. Kesätyöseteliin ovat oikeutetut myös peruskoulun 8-luokkalaiset, joille kesätyöseteli voidaan 
myöntää viikoksi (5 työpäivää). Kesätyösetelin arvo on 270 €/3 viikkoa tai 180 €/2 viikkoa ja 8-luokkalaisille 
90 €/viikko. 
 
Kesätyöseteli  
Peruskoulun 9-luokkalaiset, jatko-opiskelijat ja 8-luokkalaiset hakevat kesätyöseteliä hakemuksella. Seteliä 
hakevalla nuorella on oltava työpaikka tiedossaan, kun hän palauttaa hakemuksen. Kesätyösetelin hakuaika 
päättyy 30.4.2020. Myönnetty kesätyöseteli postitetaan hakuajan jälkeen hakijoille ja kesätyöntekijä luo-
vuttaa setelin työnantajalle viimeistään työsuhteen alkaessa.  
 
Nuoren työsuhteen päättymisen ja palkan maksamisen jälkeen palauttakaa kesätyöseteli Hyrynsalmen 
kunnan hallintopalveluihin. Liittäkää myönnetyn kesätyösetelin mukaan kopiot maksetuista palkoista ja 
sivukuluista. Pyydämme toimittamaan kesätyösetelit liitteineen viimeistään 30.11.2020 osoitteella Hyryn-
salmen kunta, Hallintopalvelut, Laskutie 1, 89400 Hyrynsalmi.  
 
Työsuhteen pituus ja maksettava palkka  
Nuori tulee ottaa työhön vähintään kahdeksi viikoksi (10 työpäivää) ja enintään kolmeksi viikoksi (15 työ-
päivää) ja 8-luokkalaiset viikoksi (5 työpäivää). Työaika on 6 h/pv ja 30 h/vko. Kesätyösetelin arvo on 270 
€/3 viikkoa tai 180 €/2 viikkoa ja 8-luokkalaisille 90 €/viikko. Seteli on voimassa 1.6.- 31.8.2020. Nuoren 
kanssa on tehtävä kirjallinen työsopimus ja annettava työtodistus työsuhteen päätyttyä. 14 vuotta täyt-
tänyt tai saman kalenterivuoden aikana täyttävän henkilön saa ottaa sellaiseen kevyeen työhön, joka ei 
vahingoita hänen terveyttään. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan 
antamalla luvalla nuori henkilö itse (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998). Työnantajan 
kustannus on tuen määrän ylittävä osa palkasta sekä palkan sivukulut. Palkka määräytyy alan työehtosopi-
muksen mukaan. Palkka sisältää lomakorvauksen. Tarvittaessa teidän kannattaa tiedustella alan työnantaja- 
tai työntekijäjärjestöistä, minkä suuruista palkkaa tämän ikäiselle nuorelle on kesätyöstä maksettava. Kesä-
työsetelin arvo ei siis määritä palkan suuruutta, vaan työnantajan on noudatettava alan sopimuksia nuo-
rille maksettavasta palkasta. 
 
Ennakonpidätys  
Kesätyöstä maksettavasta palkasta tehdään ennakonpidätys verokortissa olevan pidätysprosentin mukaan. 
Kotitalouteen palkatulle nuorelle maksetusta palkasta ei toimiteta ennakonpidätystä, mikäli nuoren tulot 
ovat kalenterivuoden aikana enintään 1 500,00 € (brutto). 
 
Työttömyysvakuutusmaksu  
Työttömyysvakuutusmaksu koskee 17 vuotta täyttäneitä työntekijöitä. Työnantajan työttömyysvakuutus-
maksu määräytyy palkkasumman mukaan. Työttömyysvakuutusmaksu on joko 0,45 % tai 1,70 % riippuen 
palkkasummasta. Yli 17-vuotiaan työntekijän palkasta pidätetään 1,25 %:n suuruinen työttömyysvakuutus-
maksu.  
(https://www.tyollisyysrahasto.fi/) 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998
https://www.tyollisyysrahasto.fi/


Työeläkevakuutusmaksu  
Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Työntekijän työelä-
kevakuutusmaksu on 7,15 %.  
 
Sairausvakuutusmaksu  
Työnantajan sairausvakuutusmaksu on vuonna 2020 maksetuista palkoista 1,34 %. Työnantajan sairausva-
kuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle maksetuista palkoista. Tarkempia tietoja sairausvakuutusmak-
susta ja verotuksesta saa Verohallinnon sivuilta (www.vero.fi) 
  
Vakuutusmaksut  
Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksuista tietoa saa vakuutuslaitoksista.  
 
Ilmoitukset tulorekisteriin 
Tiedot maksetuista palkoista ja työnantajan suorituksista ilmoitetaan sähköisesti tulorekisteriin viiden päi-
vän kuluessa maksupäivästä. Tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa. Kotitalous 
ilmoittaa tiedot tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päi-
vänä. Lisätietoa tulorekisteristä saa (www.vero.fi/tulorekisteri). 
 
Maksutonta apua palkanmaksuun  
Palkan laskennan sekä palkanmaksuun liittyvät ilmoitukset voi hoitaa maksuttoman palkka.fi -palvelun avul-
la (https://www.palkka.fi/).  
 
Työntekijän perehdyttäminen ja opastaminen  
Työhön opastamiseen ja perehdyttämiseen on hyvä kiinnittää erityistä huomiota. Työpaikan pelisäännöt, 
työajat, työtehtävät, työympäristö, työkaverit, työturvallisuuteen liittyvät asiat - kaikki tämä vaatii tutustu-
mista, opastusta ja neuvoja. Siksi on tärkeää, että nämä asiat käydään työnjohdon kanssa läpi heti työsuh-
teen 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 ammatillista osaamistaan tulevaisuudessa opintojensa jälkeen.  
 
Lisätietoja kesätyösetelistä antaa toimistosihteeri Pirkko Ohtonen p. 044 7104 517. 
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