
Åbo yrkeshögskola
Piia Nurmi, 040 355 0931
Jenni Suominen, 040 355 0936

Salon Yrittäjät ry 
styrelses viceordförande  
Jukka Alanko, 0400 328 018

Egentliga Finlands företagare ry
verksamhetsledare Henri Wibom, 050 3800 150

Egentliga Finlands förbund
Esa Högblom, 040 776 0310
Veli-Matti Kauppinen, 0400 715 786

DU SOM ÄR 
15-18 ÅR

ÄR DU 
INTRESSERAD AV

ETT SOMMARJOBB?

INTRESSERAD? 
TA KONTAKT!

• Målet är att sysselsätta så många 
15-18-åringar som möjligt sommaren 
2017 med hjälp av egentliga Finlands 
lokala företagare.

• Man vill stöda ungdomarnas möjligheter 
att få arbetserfarenhet för det  
kommande arbetslivet.

• Kampanjens mål är att utmana  
företagen till handling för de ungas  
och Egentliga Finlands bästa.

FÖRETAGARE – GÖR EN 
BETYDELSEFULL GÄRNING, 
ANSTÄLL EN UNG SOMMAREN 2017!

Republikens president Sauli Niinistö 
fungerar som beskyddare för kampanjen.

• Kampanjen grundar sig på Salos företagares  
 modell från 2014-2015.

• Meningen är att sysselsätta ett hundratal  
 ungdomar i egentliga Finlands område i små och  
 medelstora företag.

• I kampanjen medverkar Salon Yrittäjät ry,  
 Egentliga Finlands företagare ry, Egentliga Finlands  
 förbund och Åbo yrkeshögskola.



• Företaget och ungdomen skriver ett 
arbetskontrakt och kommer överens om 
arbetsperiodens längd samt lönen.

• Målet är en minst två veckors lång  
arbetsperiod.

• Till den sysselsatta ungdomen så  
erbjuds information om arbetslivets 
grundregler, som en del av kampanjen. 

• Företagen får på ett enkelt sätt sommar-
jobbare och samtidigt får man kontakt 
med eventuella framtida arbetstagare.

• Möjlighet att sysselsätta motiverade 
ungdomar i mångsidiga arbetsuppgifter 
i bransch som bransch.

• Man har även möjlighet att utnyttja olika 
kommunala stöd samt TE-centralens 
beviljade stöd för att anställa sommar-
jobbare.

• Du är med och bygger Egentliga  
Finlands framtid genom att anställa 
unga.

VARFÖR SKALL MAN DELTA  
I KAMPANJEN?

EN AKTIV FÖRETAGARE HITTAR  
EN AKTIV UNGDOM  
– EN MÖJLIGHET FÖR BÅDA
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#SOMMARJOBB2017

www.varsinais-suomi.fi/kesaduunaa
www.yrittajat.fi/varsinaissuomenyrittajat


