
Hyvä nuori työnhakija

Työ- ja elinkeinotoimisto on todennut, että olet oikeutettu palkkatukeen, jonka 
tarkoituksena on vauhdittaa nuoren työllistymistä.

Tämän Sanssi-kortin avulla voit osoittaa työpaikkahaastattelussa tulevalle 
työnantajallesi, että sinut palkkaamalla hän voi saada motivoituneen työntekijän 
lisäksi myös tukea palkkakustannuksiin, jos työnantajaa koskevat ehdot tuen 
myöntämiselle täyttyvät.

Palkkatukea voidaan myöntää työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai 
oppisopimuskoulutukseen. Sitä voivat saada kunnat, yritykset ja muut yksityisen 
sektorin työnantajat, kuten yhdistykset, säätiöt ja sosiaaliset yritykset. Tuki  
työnantajalle voi olla enimmillään noin 700 euroa kuukaudessa kymmenen  
kuukauden ajan.

Kerro siis tukimahdollisuudesta työnantajalle. Työnantaja saa nopeimmin  
lisätietoa palkkatuesta ja sen työnantajaa koskevista edellytyksistä verkosta  
osoitteesta www.te-palvelut.fi/sanssi.

Työnantaja hakee palkkatukea työ- ja elinkeinotoimistosta. Työsuhde ei voi  
alkaa ennen kuin TE-toimisto on tehnyt päätöksen tuen myöntämisestä.

Esitä tämä kortti työnhakutilanteessa työnantajallesi ja paranna mahdollisuuk-
siasi työllistyä.

Ole aktiivinen ja onnea työnhakuun!

SANSSI-kortti / SANSSI-kort
Mahdollisuus päästä töihin.

Mahdollisuus ottaa töihin.
Möjlighet att få jobb. 

Möjlighet att anställa. 



Bästa unga arbetssökande

Arbets- och näringsbyrån har konstaterat att du är berättigad till lönesubvention, 
vars syfte är att påskynda sysselsättningen för unga personer.

Med hjälp av detta Sanssi-kort kan du vid anställningsintervjun för din blivande 
arbetsgivare visa att om du blir anställd, kan arbetsgivaren förutom en motiverad 
arbetstagare också få subvention för lönekostnaderna, om övriga villkor för att 
arbetsgivaren ska kunna beviljas subventionen uppfylls.

Lönesubvention kan beviljas för arbete som utförs i arbetsavtalsförhållande eller 
för läroavtalsutbildning. Subvention kan beviljas kommuner, företag och andra 
arbetsgivare inom den privata sektorn, som till exempel föreningar, stiftelser och 
sociala företag. Maximalt kan subventionen till arbetsgivaren vara cirka 700 euro 
i månaden under tio månaders tid.

Berätta alltså för arbetsgivaren att det finns en möjlighet att få subvention.  
Snabbast får arbetsgivaren mera information om lönesubvention och de villkor 
som gäller arbetsgivaren på webben under adressen www.te-tjanster.fi/sanssi.

Arbetsgivaren ansöker om lönesubvention hos arbets- och näringsbyrån. Anställ-
ningsförhållandet kan inte inledas förrän arbets- och näringsbyrån fattat beslut 
om att subvention beviljas.

Visa detta kort för arbetsgivaren när du söker arbete och förbättra dina möjligheter 
att bli sysselsatt.

Var aktiv och lycka till med jobbsökningen!

Tämä kortti on voimassa / Detta kort gäller fram till den   /
Lisätietoa palkkatuesta ja Sanssi-kortista osoitteessa www.te-palvelut.fi/sanssi 
Ytterligare information om lönesubvention och Sanssi-kortet på adressen www.te-tjanster.fi/sanssi

Sanssi-kortilla palkkatukea työnantajalle
ff maks. 700 e/kk,
ff maks. 10 kk tai oppisopimus- 

koulutuksen ajan,
ff toistaiseksi voimassa olevaan  

tai määrä aikaiseen työhön ja
ff osa-aikaiseen tai kokoaikaiseen työhön.

Työantaja, muista
ff tarkistaa tukiehdot verkkosivulta  

www.te-palvelut.fi/sanssi
ff hakea palkkatukea TE-toimistosta ja
ff aloittaa työsuhde vasta tuen myöntämisen 

jälkeen.

Sanssikortet - lönesubvention till arbetsgivaren
ff maximalt 700 euro/månad,
ff maximalt 10 månader eller under tiden  

för läroavtalsutbildning,
ff för anställning som gäller tills vidare  

eller för viss tid och
ff för deltids- eller heltidsarbete

Arbetsgivare, kom ihåg att
ff kontrollera villkoren för subventionen  

på webbsidan www.te-tjanster.fi/sanssi,
ff ansöka lönesubvention hos arbets- och  

näringsbyrån och
ff inleda anställninsförhållandet först  

när subventionen har beviljats.

Palkkakustannuksiin voidaan myöntää palkkatukea / Lönesubvention kan beviljas för lönekostnaderna för


