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KANSALAISINFO TÄYTTÄÄ: PALAUTETTU PVÄ + KLO / 
MEDBORGARINFON/ FYLLER I : HAR RETURNERATS  DATUM 
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YHTEISPALVELUPISTE VÄHÄKYRÖ TÄYTTÄÄ: PALAUTETTU 
PVÄ + KLO /  
SAMSERVICE LILLKYRO: HAR RETURNERATS  
DATUN + KL 

 

    
   TYÖNANTAJA/ ARBETSGIVAREN 

Yritys/yhdistys / Företag/förening Yhteyshenkilö / Kontaktperson 
  

Lähiosoite / Näradress Postinumero ja - toimipaikka / Postnummer och -anstalt 
  

Sähköposti / E-postadress Puhelin / Telefon 
  

Pankkiyhteys / Bankförbindelse Työntekijämäärä / Antalet anställda 
  

Y-tunnus/ FO-nummer 
 

    
   NUORI/ DEN UNGA  

Nimi / Namn Henkilötunnus / Personbeteckning 
  
Lähiosoite / Näradress Postinumero ja - toimipaikka / Postnummer och -anstalt 
  
Sähköposti / E-postadress Puhelin / Telefon 
  

    
   KESÄTYÖPAIKKATUEN MYÖNTÄMISEN EHDOT /  VILLKOREN FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR SOMMARJOBB 

 
TYÖNANTAJA: 
 

ARBETSGIVAREN: 
 

 tukea voidaan myöntää rekisteröidylle yritykselle tai 
yhdistykselle, joka tarjoaa kesätyötä nuorelle. 

 understöd kan beviljas till registrerade företag eller 
föreningar som erbjuder sommarjobb åt en ung person. 

 nuoren tulee olla koululainen tai opiskelija, joka on 
iªltªªn 15–30 vuotta. 

 den unga ska vara skolelev eller studerande, som ªr i 
åldern 15-30 år. 

 nuorelle maksetaan bruttopalkkana vähintään 
työehtosopimuksen mukainen minimipalkka 
kokopäivätyöstä. 

 åt den unga betalas i bruttolön minst minimilön enligt 
arbetskollektivavtalet för heltidsarbete. 

 työsuhde on vähintään yhden kuukauden pituinen  
1.5.–31.8.2015 välisenä aikana. 

 anställningsförhållandet ska pågå minst en månad, under 
tiden 1.5–31.8.2015. 
 

 yritys/yhdistys ei saa kesätyöpaikkaan muuta tukea 
nuoren työllistämiseen. 

 företaget/föreningen erhåller inga andra understöd för  
sysselsättandet av den unga. 

 yritys/yhdistys työllistää alle 50 henkilöä.  företaget/föreningen sysselsätter mindre än 50 personer. 

 nuoren kanssa tehdään kirjallinen työsopimus.  ett skriftligt arbetsavtal ingås med den unga. 

 työnantajalla on nimetty vastuuhenkilö, joka suorittaa 
työnopastuksen ja työnteon valvontaan liittyvät asiat. 

 arbetsgivaren har utsett en ansvarsperson som sköter 
handledningen i arbetet samt ärenden som ansluter sig till 
övervakningen av utförandet av arbetet. 

 työnantajalla ei ole ollut lomautuksia eikä irtisanomisia 
edellisen 9 kk:n aikana 

 arbetsgivaren har inte haft några permitteringar eller 
uppsägningar under de senaste nio månaderna. 

 
NUORI: 
15v. täyttänyt ja alle 30v. ennen työsuhteen aloittamista 

 
DEN UNGA ARBETSTAGAREN: 
Har fyllt 15 år men inte 30 år före anställningsförhållandet
inleds 
 

 

Vakuutamme, että kesätyöntekijämme ja yrityksemme/yhdistyksemme täyttää Vaasan kaupungin asettamat 
kesätyöpaikkatuen ehdot. / Vi försäkrar att sommararbetstagaren och vårt företag/vår förening uppfyller de krav som Vasa 
stad ställer. 
  

Päiväys / Datum                              
Yrityksen/yhdistyksen edustajan allekirjoitus /underskrift av företagets/föreningens 
företrädare 
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Kesäduuniseteli 

Tukeakseen nuorten kesätyöllistymistä Vaasan kaupunki jakaa tänäkin vuonna Kesäduuniseteleitä. 

Tänä vuonna setelit myönnetään hakujärjestyksessä. Tavoitteena on saada kaikki setelit käyttöön hakua selkiyttämällä ja 
keventämällä.  

Kesäduuniseteleihin kaupunki on varannut määrärahaa 20 000 euroa. Tarkoitus on kannustaa yrityksiä ja yhdistyksiä 
työllistämään 15–30 –vuotiaita koululaisia ja opiskelijoita. Vaasan kaupunki maksaa 400 euroa tukea 
työnantajalle, joka on palkannut nuoren Kesäduunisetelillä 1.5–31.8. välisenä aikana vähintään kuukauden mittaiseen 
työsuhteeseen.  

Kesäduunisetelin sähköinen kaavake on saatavilla Vaasan kaupungin verkkosivuilta. Nuori etsii itse kesätyöpaikan. Työnantaja 
täyttää ja tulostaa sähköisen kaavakkeen, jossa sitoutuu ottamaan nuoren kesätöihin kuukauden ajaksi. Kaavake palautetaan 
Kansalaisinfoon tai Yhteispalvelupiste Vähäkyröön 23.2–30.4.2015 välisenä aikana. 50 ensimmäisenä kaavakkeen 
palauttanutta on oikeutettu Kesäduuniseteliin. Työnantajan ja nuoren tiedot tarkistetaan. Seteli maksetaan syksyllä suoraan 
työnantajalle. 

Kesäduunisetelin tuki myönnetään yritykselle tai yhdistykselle, joka työllistää alle 50 henkeä. Työsuhteen tulee olla vähintään 
kuukauden mittainen ja nuorelle tulee maksaa vähintään työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa kokopäivätyöstä (työaika 
vähintään 6 tuntia/päivä). Yrityksellä ei myöskään saa olla lomautuksia tai irtisanomisia viimeisen yhdeksän kuukauden aikana. 
Työnantajan tiedot tarkistetaan, ja tuki maksetaan syksyllä.  

Lisätietoja antaa:  

Työvoimasuunnittelija Kari Haverinen p. (06) 325 1108.  

 

  
Sommarjobbssedeln förnyades 

För att stöda ungdomars sommararbete delar Vasa stad också i år ut Sommarjobbssedlar. I år beviljas sedlarna i 
ansökningsordning. Avsikten med ändringen är att alla sedlar ska komma i användning genom att göra ansökningsprocessen 
tydligare och enklare.  

Staden har reserverat ett anslag på 20 000 euro. Avsikten är att sporra företag och föreningar att sysselsätta 15–30-åriga 
skolelever och studerande. Vasa stad betalar 400 euro i stöd till arbetsgivare som under tiden 1.5–31.8 har 
anställt en ung person med Sommarjobbssedel i arbetsförhållande som pågår minst en månad.  

Sommarjobbssedelns elektroniska blankett erhålls från Vasa stads webbsida. Den unga ska själv söka sin sommararbetsplats. 
Arbetsgivaren fyller i och printar ut den elektroniska blanketten och förbinder sig att anställa den unga i sommararbete i en 
månads tid. Blanketten returneras till Medborgarinfon eller Samservicen i Lillkyro under tiden 23.2–30.4.2015. De första 50 som 
har returnerat blanketten är berättigade till en Sommarjobbssedel. Arbetsgivarens och den ungas personuppgifter kontrolleras. 
Sedeln betalas direkt till arbetsgivaren på hösten. 

Stödet i form av Sommarjobbssedel beviljas företag och föreningar med högst 50 anställda. Anställningsförhållandet ska pågå i 
minst en månad och till den unga ska betalas minst minimilön för heltidsarbete enligt kollektivavtalet (arbetstiden minst 6 
timmar/dag). Dessutom får företaget inte heller ha sagt upp eller permitterat personal under de senaste nio månaderna. 
Arbetsgivarens uppgifter kontrolleras och stödet betalas ut på hösten.  

Närmare uppgifter ger  

Arbetskraftsplanerare Kari Haverinen, tfn (06) 325 1108 
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