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ROHKEUS 
LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

Toimintaohje kesänuoren palkkaukseen 
 

1. Kesätöihin valituille nuorille postitetaan ilmoituskirje valinnasta kahden viikon sisällä haku-

ajan (31.3.) umpeutumisesta. Kirjeessä pyydetään ottamaan yhteyttä nuoriso- ja vapaa-

ajan toiminnanohjaajaan sovitun ajan puitteissa, kuitenkin viimeistään 30.4. mennessä 
paikan varmistamiseksi. 

 

2. Nuori ottaa yhteyttä ja tapaa esimiehensä ennen varsinaisen työn aloitusta ja toimittaa ti-

litiedot ja verokortin esimiehelle. Työsopimus nuoren/kunnan välillä tehdään ennen työ-

suhteen alkua. Esimiehet tekevät työsopimuksen Populukseen (kts. liite: hlop-lomake). 
Nuori sitoutuu allekirjoituksellaan tulemaan kuntaan töihin. 

 

3. Kesän 2022 työajat ja palkanmaksu: 

kesäkuu   ma 6.6. – ti 5.7. (21 työpäivää). Juhannusaatto pe 24.6. on vapaapäivä. 
heinäkuu ma 4.7. – ma 1.8. (21 työpäivää) 

 
Työaika on 38 h 15 min/vko, palkka 880€/kk. Lomaa kertyy jokaiselle nuorelle 2 

päivää, jotka tulee pitää vapaana yllä mainitun ajan sisällä. Lomakorvausta ei makseta ra-

hana. Myös mahdolliset lisät tulee pitää vapaana. Lomaraha 4 % maksetaan palkan 
päälle. Palkanmaksupäivät ovat kesäkuun työntekijöillä 30.6 ja 15.7 ja heinäkuun työnteki-

jöillä 29.7. ja 15.8. 
 

Palkanmaksun kustannuspaikka on 442, nuorisopalvelut.  
Kun työjakso ulottuu kahdelle kuukaudelle, palkka jaetaan työpäivien suhteessa kahdelle palk-

kakaudelle, muuten palkkakausia on yksi. 

Esimies merkitsee 1. palkkakauden maksettavan palkan aina hlop-lomakkeeseen, kohta 5;  
ja mahdollinen 2. palkkakausi kirjataan palkkatapahtumien kautta myöhemmin (esimies tai 

laskentasihteeri). Esimies kirjaa lomapäivät ja palkattomat poissaolot, ja on heti yhteydessä 
Sarastiaan, jos palkanmaksu täytyy estää/oikaista esim. poissaolojen vuoksi (kts. liite: Populus-

ohje). 

 

4. Esihenkilö ohjeistaa poissaoloilmoitus-/sairauslomatodistus –käytännöt. Kesänuorella on 

oikeus max 14 päivän palkalliseen sairauslomaan, kun työkyvyttömyys on selvitetty hyväk-

syttävällä tavalla. Sairauslomakäytäntö on sama kuin muillakin työntekijöillä eli 3 pv voi olla 
pois työntekijän omalla ilmoituksella. 

 

5. Hyvä kesätyö vastaa nuoren osaamista ja on sopivan haasteellista. Työtehtävät, vastuu, 

valtuudet ja odotukset on määritelty selvästi. 

 

6. Opastamiseen ja perehdyttämiseen nimetään vastuuhenkilö. Kesätyöläiselle kerrotaan 

työpaikan pelisäännöt ja tarvittaessa käytöstavat. Kun perehdyttäminen onnistuu, saa 

nuori kattavan ja oikeanlaisen kuvan työnantajasta, toimialasta ja siellä tehtävästä työstä. 

 

7. Nuoria kohdellaan yhdenvertaisesti muiden työntekijöiden kanssa ja käytännöt sovitaan 

yhdenmukaisiksi huomioiden kuitenkin työntekemisen olosuhteet (esim. leiritoiminta on 

erilaista kuin päivätyö). Työskentelyä seurataan ja siitä annetaan tarvittaessa reilua pa-
lautetta. Työsopimus voidaan purkaa, mikäli työnteossa ilmenee ongelmia (kts liite). 

 

8. Kunta tarjoaa keskuskeittiön valmistaman maksuttoman aterian nuorille. Nuori voi valita 

myös omat eväät halutessaan, kunta ei kuitenkaan maksa ateriakorvausta. Esimiehet il-

moittavat ennakkoon ruokailevat nuoret keskuskeittiölle, minkä perusteella ateriat veloite-

taan henkilökuntahinnan mukaisena työllistävältä (esim. Vekara, Tekninen) kustannus-
paikalta. (Tilatut ruoka-annokset toimitetaan yksittäin pakattuina Onnin takkatilaan kes-
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kuskeittiöltä (Vekaran kesätyöntekijät ruokailevat toki Vekarassa)). Muistathan kysyä 

nuoren ottaessa sinuun yhteyttä, haluaako hän aterian ja tilata se koulun keit-
tiöstä tai ilmoita Piritalle niin hän hoitaa tilauksen. 

 

9. Nuorelle kirjoitetaan työtodistus työsuhteen päätyttyä. 

 

 
Tehdään nuorille positiivinen ja mukava kesätyökokemus. Tarvittaessa olkaa yh-

teydessä Pirittaan askarruttavissa asioissa. 
 

 
 

Lisätietoja: Piritta Ahl 

nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnanohjaaja, 
nuorisopalvelut 

 Pukkilan kunta 
Hyvinvointikeskus Onni, Onnintie 3, 07560 Pukkila 

p. 040 580 4231, piritta.ahl@pukkila.fi 
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