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Älä epäröi enää
vaan tartu toimeen ja
tarjoa työtä nuorelle
työttömälle!
Apua saat tarvittaessa
TE-toimistosta. Katso
lähin toimisto verkosta
www.toimistot.te-palvelut.fi

Työnantaja,
tarjoa nuorelle
näytön paikka!
Tietoa nuorten palkkaamisesta
Sanssi-kortilla

Lisätietoja Sanssi-kortista
osoitteesta
www.te-palvelut.fi/sanssi

Nuorelle
mahdollisuus päästä
töihin Sanssi-kortin
avulla
Hyvä työnantaja
Nyt sinulla on mahdollisuus tarjota nuorelle töitä.
Palkkatuella yritys, kunta, yhdistys, säätiö tai muu
yhteisö voi saada valtiolta tukea uuden työntekijän
palkkauskustannuksiin 30, 40 tai 50 % palkkauskustannuksista. Palkkatuettu työ on yksi väline nuorisotakuun toteuttamisessa.
Palkkaamalla nuoren Sanssi-kortin avulla saat tuoreita näkemyksiä ja motivoituneen työpanoksen.
Voit antaa nuorelle työntekijälle arvokasta työkokemusta ja auttaa häntä työuran alkutaipaleella.
Suomen kilpailukyvylle on tärkeää, että nuoret
löytävät ripeästi työpaikan. Tulevaisuudessa
uhkaavan työvoimapulan ehkäisemiseksi nuorten
on päästävä nopeasti työmarkkinoille. Näin
pidennämme työuria myös niiden alkupäästä.
Tässä esitteessä on tiivistetysti tietoa nuorten
palkkatuetusta työstä ja Sanssi-kortista.
Ole työnantajana mukana palkkaamassa nuoria
työnhakijoita!
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Sanssi-kortilla
saat tukea
palkkauskustannuksiin
Kenet voi palkata?
Sanssi-kortin voi saada alle 30-vuotias työtön, joka
on rekisteröitynyt työnhakijaksi TE-toimistossa.

Kuka voi palkata?
Työnantaja voi olla
ffyritys
ffmuu yhteisö, kuten yhdistys, säätiö ja seurakunta
ffkunta ja kuntatymä
ffkotitalous
Valtion työpaikkoihin Sanssi-korttia ei voi käyttää.
Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että
fftyösuhde ei ole alkanut ennen tuen myöntämistä
fftyönantajalla ei ole maksamattomia veroja tai lakisääteisiä maksuja
ffpalkkatuki ei heikennä muiden työntekijöiden
asemaa
ffjos työnantaja on tuotannollisista tai taloudellisista
syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitä tai
sen palveluksessa on osa-aikaisia työntekijöitä,
työnantaja on ennen palkkatukihakemuksen tekemistä työsopimuslain edellyttämällä tavalla täyttänyt velvollisuutensa tarjota työtä irtisanotuille,
lomautetuille tai osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen
ffelinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja on
tarjonnut työtä sellaisille tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanomilleen työntekijöille, joiden
irtisanomisaika on päättynyt palkkatuen hakemista
edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Millaiseen työsuhteeseen
Sanssi-kortilla voi palkata?
Sanssi-kortilla solmittava työsuhde voi olla
ffmääräaikainen
fftoistaiseksi voimassa oleva
ffoppisopimuskoulutus
ffkokoaikainen
ffosa-aikainen
Työssä täytyy noudattaa alan työehtosopimusta, ja
työnantajan pitää maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukainen palkka.

Kuinka paljon palkkatukea voi saada?
Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että TE-toimisto
arvioi tarjolla olevan työn parantavan työttömän
ammatillista osaamista ja edistävän työllistymistä
avoimille työmarkkinoille.
Palkkatuen suuruus on 30, 40 tai 50 % palkkauskustannuksista riippuen nuoren työttömyyden kestosta.
Alle vuoden työttömänä olleen nuoren palkkaamiseen tukea voidaan myöntää 30 % palkkauskustannuksista enintään 10 kuukauden ajalle. Jos nuoren
työttömyys on kestänyt pidempään, tuki voi olla 40
tai 50 % palkkauskustannuksista ja sitä voidaan maksaa pidempään. Oppisopimuskoulutukseen tukea voi
saada koko koulutuksen ajan.
Kotitalouksia lukuun ottamatta tuki on verotettavaa
tuloa työnantajalle.
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Kuinka Sanssi-kortin saa?
Työttömäksi työnhakijaksi rekisteröitynyt nuori voi
saada TE-toimistosta oman Sanssi-korttinsa. Se
osoittaa työnantajalle, että työnantaja voi nuoren
palkatessaan saada palkkatukea, mikäli työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset täyttyvät.
Palkkatuen saamiseksi työnantajan täytyy tehdä
hakemus TE-toimistolle, joka päättää palkkatuen
myöntämisestä.
Työnantaja voi hakea palkkatukea Palkkatukiverkkopalvelussa tai vaihtoehtoisesti tulostettavalla lomakkeella, joka toimitetaan TE-toimistoon.
Hakeminen on helppoa eikä liitteitä tarvita. Myös
palkkatuen maksatusta voi hakea sähköisesti
Palkkatuen maksatus -verkkopalvelussa tai vaihtoehtoisesti tulostettavalla lomakkeella. Ensimmäiseen
maksatushakemukseen liitetään kopio työsopimuksesta ja kopio oppisopimuksesta, jos palkkatuki on
myönnetty oppisopimuskoulutukseen.
te-palvelut.fi/sanssi
fflisätietoja Sanssi-kortista ja palkkatuesta
fflinkit palkkatuen ja sen maksatuksen sähköiseen
hakemiseen ja tulostettaviin lomakkeisiin

Työnantaja, muista
fftarkistaa palkkatuen myöntämisen ehdot
ffottaa tarvittaessa yhteyttä TE-toimistoon
ffhakea tukea hyvissä ajoin ennen työn
alkamista. Työsuhde voi alkaa ja työsopimus
tehdään vasta sitten, kun palkkatukipäätös
on tehty.

