
INFO KESÄTYÖPASSIKAMPANJASTA 

Kesätyöpassikampanjaa rahoittavat Hartolan kunta, Hartolan Lions Club ja Hartolan 

Yrittäjät. Käytännön toimet hoituvat Hartolan kunnan kautta. 

Kesätyöpassia voivat hyödyntää hartolalaiset yritykset, yhdistykset ja kotitaloudet, 

joilla ei ole maksamattomia verojäämiä. 

Työnantaja voi työllistää 14-17-vuotiaan hartolalaisen tai Hartolassa vakituisesti 

asuvan nuoren. Nuoren on ennen työsuhteen alkua täytettävä 14-vuotta, eikä hän 

saa täyttää työsuhteen aikana 18-vuotta. 

Työsopimusta laadittaessa on huomioitava laki alle 18-vuotiaista työntekijöistä. 

Huomioithan, että alle 15-vuotiaan työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja. 

Työsuhteen pituus on kolme viikkoa ajalla 1.5. - 31.8.2021. Työnantaja maksaa palk-

kaa vähintään 550€ (sisältäen lomarahan). Työsuhteen pituuden, työajat ja palk-

kauksen määrittelee työnantaja oman työehtosopimuksensa mukaisesti. 

Työnantajan 275€ arvoisen tuen saaminen jälkeenpäin edellyttää, että nuoren pal-

kaksi on muodostunut vähintään 550€. 

Nuori palauttaa täytetyn työsopimuksen Hartolan yhtenäiskoululle (toimistosihteeri 

Eija  

Johansson) ennen työsuhteen alkua. Työsopimusta vastaan nuori saa numeroidun 

kesätyösetelin ja toimittaa sen työnantajalle. 

 

HUOM! Kesätyöseteleitä on jaossa rajallinen määrä ja niitä jaetaan siinä                      

järjestyksessä, kun edellä mainituin kriteerein täytettyjä työsopimuksia toimite-

taan. Kesätyöseteli on noudettava ennen työsuhteen alkua. 

 

Lisätietoja: Hartolan kunta, toimistosihteeri Eija Johansson puh. 044 7432 249 



TYÖSOPIMUS  /  NUORTEN KESÄTYÖPASSIPAIKAT 2021 

      

  Allekirjoittaneet ovat tehneet seuraavan työsopimuksen:   

  Työnantaja   Osoite 

         

       Puhelinnumero 

         

  Työntekijä Sukunimi Etunimet 

       

    Koulutus Henkilötunnus 

        

    Osoite Puhelinnumero 

        

  Työpaikka ja   

  työtehtävät   

      

  Työsuhteen kesto Työsuhteen kesto: vakio kolme (3) viikkoa. 

    Työsopimus on voimassa määräajan: 

          

      

  
Työntekijä  

sitoutuu 
Noudattamaan työpaikan työsääntöjä sekä olemaan käyttämättä hyväkseen ja ilmaisematta  

    sivullisille, mitä on saanut tietoonsa työssään tai muutoin työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia. 

  Työntekijään Sovelletaan asianomaisen työpaikan työehtosopimusta 

  sovellettava Nuoriin eli alle 18-vuotiaisiin työntekijöihin sovelletaan lisäksi lakia nuorista työntekijöistä (998/1993). 

  työehtosopimus   

  Työaika Työaika vakio 7 h/päivä, 35 h/viikko.   

    Ruokatunti päivittäin vähintään 30 min. Ruokatuntia ei lasketa työaikaan. 

    Työaikaan sisältyy kaksi 10 minuutin pituista kahvitaukoa. 

  Palkka ja Palkka: (vähintään 550,00 €) 

  
sen  

maksaminen 
Palkka maksetaan kerralla työsuhteen päätyttyä. Laskennallinen vuosilomakorvaus ja lomaraha 

    sisältyvät ilmoitettuun palkkaan. 

    Pankkitilin numero:   

  Eläkeoikeus         

  määräytyy      

        lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain _______ mukaan 

  Muuta Siltä osin kuin työehtoja ei ole määritelty tällä työsopimuksella, noudatetaan voimassaolevien lakien 

    ja asetusten säännöksiä sekä asianomaisen työehtosopimuksen määräyksiä  

  Allekirjoitukset Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. 

      

    Hartolassa Hartolassa 

      

    ____/____2021 ____/____2021 

      

      

   Allekirjoitus ja nimenselvennys Allekirjoitus ja nimenselvennys 

          

        

Mallityösopimus 

(Voit käyttää tätä työsopimusta, muista ottaa kopio työnantajalle) 


