
 
 

 
 
 

Enonkosken kunta   Tiedote työnantajalle 
Vapaa-aikalautakunta    
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski  
puhelin 015 527 5500,  
enonkosken.kunta@enonkoski.fi 
 
NUORTEN TYÖHARJOITTELUTUKI 2022 
 

Enonkosken vapaa-aikalautakunta/nuorisotoimi tukee 1.6.–31.8.2022 
harjoittelutuella ensisijaisesti enonkoskelaisia työnantajia, jotka tarjoavat 
harjoittelupaikkoja enonkoskelaisille nuorille. Nuori voi myös olla 
vieraskuntalainen Enonkosken koulussa oppilaana oleva.  Enonkoskelaisen 
työnantajan tarjoama harjoittelukohde voi olla myös Enonkosken kunnan 
ulkopuolella.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harjoittelujakso voi olla harjoittelupaikan antajan kustannuksella pidempikin 
kuin mille ajalle harjoittelutuki on myönnetty. Harjoittelutukea voidaan maksaa 
samalle työnantajalle useammankin nuoren osalta. 

 

Harjoittelutukikelpoinen nuori 
 

 Harjoittelutuki myönnetään hakijoista talousarvion puitteissa ensisijaisesti  
13–24-vuotiaille nuorille, ensisijaisesti 9. luokkalaiselle ja muun kouluasteen 
oppilaille, toissijaisesti 8. luokkalaiselle ja kolmassijaisesti 7. luokkalaiselle. 
Harjoittelutukea hakevan nuoren on oltava jonkin oppilaitoksen kirjoilla. 

 
Päätös nuoren työllistymisestä 
  
 Vapaa-aikalautakunta käsittelee työharjoitteluhakemukset kokouksessaan ja 

lähettää sekä nuorelle että työllistävälle työnantajalle päätöksen nuoren 
työllistymisestä.   

 
 Harjoittelutuki maksetaan työnantajalle palkka- ja lakisääteisten 

työnantajamaksujen maksutositetta vastaan.  
 
 

Harjoittelun kesto ja 
harjoittelusta maksettava 

palkka (Työnantaja voi ja 

suositellaan maksavan suurempaa 
palkkaa harjoittelijalle). 

Harjoittelutuki 
y-tunnuksen omaavat: 
yritykset, yhdistykset, 

julkisyhteisöt 

Harjoittelutuki 
yksityinen 
kotitalous 

10 harjoittelupäivää 230 € 170 € 

15 harjoittelupäivää 350 € 250 € 



 
 

 
 
 

Huomioitavaksi 

Palkan lisäksi työnantaja on velvollinen maksamaan työstä aiheutuvat 

sivukulut, kuten verot, sosiaaliturvamaksut, työeläkemaksut, tapaturma-, 

työttömyysvakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksut. Harjoittelukohde 

selvittää omalta osaltaan eläkemaksujen maksuvelvollisuuden ja -tavan.  

 Jos työnantajan työntekijöilleen kalenterivuoden aikana maksama 

palkkasumma on enintään 1 200 euroa, hän on vapaa 

tapaturmavakuutusvelvollisuudesta.  

 Työttömyysvakuutusmaksua ei peritä alle 17-vuotiaista työntekijöistä.  

 TYEL-eläkevakuutusmaksua ei peritä alle 17-vuotiaista työntekijöistä.  

 Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei peritä alle 16-vuotiaista työntekijöistä.  

Harjoittelukohde selvittää omalta osaltaan eläkemaksujen 

maksuvelvollisuuden ja -tavan.  

 Tulorekisteri otettiin käyttöön palkkatietojen osalta 1.1.2019. Kaikki työnantajat 

(suuret ja pienet yritykset ja esim. kotitaloustyönantajat) ilmoittavat tiedot 

ajantasaisesti tulorekisteriin. Suorituksen maksaja, esim. työnantaja, on 

velvollinen ilmoittamaan maksetut palkkatiedot. Tulorekisteriin ilmoitetaan 

tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä 

muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on 

ilmoitettava.  

 Tiedot on annettava tulorekisteriin ilman euromääräisiä alarajoja. Myös 

alaikäisille maksettu palkka on ilmoitettava tulorekisteriin. 

Kotitalous työnantajana 

 Jokaisesta maksetusta palkasta tai muusta ansiotulosta annetaan 

palkkatietoilmoitus tulorekisteriin. Tulorekisteri koskee vain maksettujen 

palkka- ja muiden ansiotulojen ilmoittamista. Työntekijän palkan maksamiseen 

saat ohjeita esim. Verohallinnon, työeläkelaitosten ja työllisyysrahasta sivuilta.  

Suosittelemme käyttämään palkanmaksuun Palkka.fi -palvelua, joka lähettää 

kotitalouden ilmoitukset automaattisesti tulorekisteriin. Tällöin kotitalouden ei 

tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin erikseen mitään.  

 Maksetut palkat ja muut ansiotulot tulee ilmoittaa tulorekisteriin tiettynä 

ajanjaksona: 

 Jos kotitalous ei kuulu työnantajarekisteriin (satunnainen työnantaja):  

• Palkkailmoitus maksetuista suorituksista on annettava tulorekisteriin 

sähköisesti kuukausittain viimeistään maksukuukautta seuraavan 

kalenterikuukauden 5. päivänä.  

• Kotitalous, joka on satunnainen työnantaja antaa erillisilmoituksen niiltä 

kuukausilta, joilta on maksanut palkkaa, jos 1 500 euron palkan raja 

kalenterivuoden aikana ylittyy. 



 
 

 
 
 

Jos kotitalous kuuluu työnantajarekisteriin (säännöllinen työnantaja):  

• Palkkailmoitus on annettava sähköisesti viimeistään 5. kalenteripäivänä 

maksupäivän jälkeen.  

• Työnantajan erillisilmoitus on annettava sähköisesti viimeistään 

palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä. 

Yrittäjät 

 Yrittäjät ilmoittavat maksetut palkkatiedot kahdella ilmoituksella. 

Palkkatietoilmoitus annetaan jokaisesta työntekijästä ja jokaiselta 

palkkapäivältä erikseen. Työnantajan erillisilmoitus annetaan yrityskohtaisesti 

kerran kuukaudessa.  

 Palkkatieto ilmoitus tulee antaa viiden kalenteripäivän kuluessa 

maksupäivästä.  

 Työnantajan erillisilmoitus annetaan palkanmaksua seuraavan 

kalenterikuukauden 5. päivänä.  

Yhdistykset ja säätiöt 

 Tulorekisteri koskee myös kaikenlaisia yhdistyksiä (mm. yleishyödyllinen tai 

rekisteröimätön yhdistys tai säätiö), jotka maksavat palkkoja tai muita 

ansiotuloja.  

 Tietoja annetaan tulorekisteriin kahdella ilmoituksella. Palkkatietoilmoitus 

annetaan jokaisesta työntekijästä ja jokaiselta maksupäivältä erikseen. 

Työnantajan erillisilmoitus annetaan yhdistyskohtaisesti kerran kuukaudessa.  

 Palkkatietoilmoitus tulee antaa viiden kalenteripäivän kuluessa 

maksupäivästä.  

Työnantajan erillisilmoitus annetaan palkanmaksua seuraavan 

kalenterikuukauden 5. päivänä.  

Lue lisää tulorekisteristä osoitteessa: www.tulorekisteri.fi.  
 

Hakulomakkeiden palautus 
 

Harjoittelutukihakemukset tulee toimittaa keskiviikkoon 14.4.2022 klo 15.00 
mennessä kunnanvirastolle toimistosihteeri Seija Pesoselle 
 
Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.  
 
Lisätietoja toimistosihteeri Seija Pesonen 044 345 3020 

http://www.tulorekisteri.fi/

