
NUORTEN KESÄTYÖT 2022  

Hirvensalmen kunnan kesätyöpaikat haettavissa. Hakuaika päättyy 31.3.2022.  

Nuorten kesätyöpaikat on tarkoitettu kunnassa kirjoilla oleville n. 15-18-vuotiaille (synt. 2004-2007) 

koululaisille ja opiskelijoille. 

Kesätyöpaikkoja on mm. seuraavilla toimialoilla: tekninen toimi, varhaiskasvatus, vapaa-aika, 

vanhustenhoito ja sivistyspalvelut.  

Kesätyön toteutuminen riippuu vallitsevan tilanteen rajoituksista, välttämättä kesätyötä ei pystytä 

järjestämään kaikilla toimialoilla. Tekninen toimi, varhaiskasvatus, vanhustenhoito ja sivistyspalvelut - 

tehtävät koostuvat toimialan avustavista tehtävistä - työjaksot ajoittuvat 6.6.-29.7.2022 väliselle ajalle 

työjakson kesto 2 viikkoa (tarpeen mukaan pidempi).  

Huom! Vanhustenhoidon tehtäviin hakevilta edellytetään tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa tai 

alle kuuden kuukauden sisällä sairastetun taudin antamaa suojaa. - työpäivän pituus: 6,5 tuntia, työpäivät: 

maanantai-perjantai - palkka lomakorvauksineen n. 380€/2 viikkoa Vapaa-aika: Museot (Lepola, Tupa) - 

tehtävänä mm. opastus, valvonta, yleisestä siisteydestä huolehtiminen - työjakso 29.6.-31.7.2022 (5 

viikkoa). Työjakson pituuden vuoksi museotoiminnan tehtävään hakevaan tulee olla täyttänyt 15 vuotta ja 

hakijan toivotaan pystyvän sitoutumaan tehtävään koko 5 viikon ajaksi. - työpäivän pituus: Tupa 4 tuntia ja 

Lepola 4,5 tuntia, työpäivät: keskiviikko-sunnuntai (museon aukioloaikojen mukaisesti). - palkka 

lomakorvauksineen n. 1100-1200€/5 viikkoa  

Kesätyöpaikkoja haetaan tulostettavalla ”KESÄTYÖHAKEMUKSELLA” (sis. hakuohjeen). Lomake löytyy myös 

”YHTEYSTIEDOT JA ASIOINTI – lomakkeet ja hinnastot”-osiosta nimellä: KESÄTYÖ 2022 hakulomake ja ohje.  

Lomakkeita löytyy myös kunnantalon aulasta. Hakemus palautetaan kunnantalon neuvontaan tai postitse 

osoitteeseen: Hirvensalmen kunta, Keskustie 2, 52550 HIRVENSALMI. Kuoreen merkintä KESÄTYÖ. 

Lisätietoja antaa työnsuunnittelija Jari Marttinen, puh. 050 440 0250 tai jari.marttinen@hirvensalmi.fi 

 

HIRVENSALMEN KUNNAN KESÄTYÖSETELI 

Hirvensalmen kunta tukee nuorten työllistymistä kesätyösetelillä. Kesätyösetelin tarkoituksena on 

helpottaa hirvensalmelaisten nuorten työllistymistä lomakautena lähialueen työnantajille. Kesätyöseteli 

korvaa työnantajalle osan nuoren palkkauskustannuksista. Työantajalle työsuhteen jälkeen tilitettävän 

kesätyösetelin arvo on 400€ (alv. 0%). 

Kesätyöseteliä voivat hakea hirvensalmelaiset 15-17-vuotiaat nuoret.  

Kesätyöseteli voidaan myöntää työllistyessä y-tunnukselliseen (suomalainen y-tunnus) yritykseen, 

yhdistykseen, järjestöön tai säätiöön. Työn tulee sijaita Hirvensalmella, Mikkelissä, Mäntyharjulla, 

Kangasniemellä, Pertunmaalla tai Joutsassa.  

Tarkemmat ehdot ja ohjeet lomakkeissa.  
- Kesätyöseteliä haetaan ”KESÄTYÖSETELI HAKEMUS 2022”-lomakkeella, hakuaika on 1.3.-

31.5.2022.  

- Kesätyön päätyttyä työnantaja hakee ”KESÄTYÖSETELI TILITYS 2022”-lomakkeella myönnetyn 

kesätyösetelin tilitystä. Tilitystä haettava 31.10.2022 mennessä.  

Hyödyntäessä kesätyöseteliä nuori ei voi samana kesänä olla työssä kunnan järjestämässä kesätyössä.  

Nuori, jos olet hakenut kesätyöhön kuntaan ja olisit kiinnostunut hyödyntämään kesätyöseteliä. Voit hakea 

kesätyötä kesätyösetelin turvin, keskustellaan setelin haun yhteydessä kunnan kesätyön/haun perumisesta.  

 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2022/03/kesätyö-2022-hakulomake-ja-ohje.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2022/03/kesätyöseteli-hakemus-2022.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2022/03/kesätyöseteli-tilitys-2022.pdf

