
Sommarjobb med 
sommarsedel

INFO FÖR UNGDOMAR 2023



Vad är 
Sommarsedeln?
Sommarsedeln är ett gemensamt projekt för unga, 

företagare och Helsingfors stad. Sommarsedeln 

hjälper dig att få ett sommarjobb.

Minimikravet för ett sommarjobb är en arbetstid på 60 

timmar och en lön på 400 euro. Sommarsedeln är 

personlig, numrerad och gäller endast en gång under 

ett år.

Berätta när du söker jobb att du har en Sommarsedel 

värd 325 euro, som ersätts din arbetsgivare av 

Helsingfors stad när anställningen är slut. Kontakta 

sommarjobbsplatser och erbjud arbetsgivaren 

Sommarsedeln. Kom ihåg att Sommarsedeln gäller 

1.6–15.8.2023.
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Sommarsedeln till 
vem?

År 2023 är alla nionde klassister, som bor i Helsingfors eller 

som studerar i Helsingfors skolor, samt HUX-klassister 

berättigade, att ansöka om en Sommarsedel. 

Även alla förstaårsstuderande på andra stadiet i Helsingfors 

är berättigade att ansöka om Sommarsedeln. 

Alla sökande som är berättigade till sedeln får den.

OBS! 

Studerande på andra stadiet som studerar i Helsingfors men 

bor i en annan kommun får ansöka om en sommarsedel från 

sin hemkommun om där finns ett sommarsedelsystem. 
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Sommarsedeln varifrån?

• Sommarsedelns elektroniska ansökningsblankett 

öppnas den 14 februari på denna webbplats: 

https://nuorten.helsinki/sv/studier-och-jobb/sommarsedeln/

• Du fyller i dina egna uppgifter i den elektroniska 

elektroniska blanketten för Sommarsedeln; 

hela ditt namn, personbeteckning, postnummer och 

skola samt telefonnummer och e-postadress.  

• Efter detta får du ett bekräftelsemeddelande till din e-

postadress. Bekräfta meddelandet så att Sommarsedeln 

aktiveras, kontrolleras och sedan skickas till din e-post. 

• Du har 12 timmar på dig att bekräfta Sommarsedeln. 
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Sommarsedeln varifrån?

• När du har bekräftat Sommarsedeln får du den till din e-post. 

• När du har kommit överens om ett jobb kan du skicka 

Sommarsedeln direkt vidare till arbetsgivaren per e-post. 

• Du kan också ge hen Sommarsedelnumret som finns i 

början av Sommarsedeln i samband med ditt namn. 

• Kom Sommarsedeln inte fram? 

Kontrollera skräpposten. Om du inte hittar Sommarsedeln 

kan du ansöka om en ny efter 12 timmar. 

• Ge inte Sommarsedeln till arbetsgivaren på förhand, helst 

först när arbetsavtalet har skrivits. 
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Precisera ansökan om 
Sommarsedel?
Ibland måste man precisera sin Sommarsedel ansökan.

• Om du inte bor i Helsingfors men går i niondeeller i HUX 

klassen måste du precisera din ansökan. 

• Eller om du hör till målgruppen för Sommarsedeln och 

flyttar till Helsingfors före den 1 juni 2023. 

• Berätta var du studerar och bor eller om du eventuellt 

får särskilt stöd. 

• Bifoga eventuella bilagor till kontrollblanketten för 

uppgifter. Som bilaga kan du bifoga till exempel ditt 

skolbetyg eller uppgifterna från Wilma om du till 

exempel går i HUX klassen. 
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Vart kan jag söka?
Med Sommarsedeln KAN du söka jobb i

• företag

• föreningar

• stiftelser

• församlingar

• bostadsaktiebolag eller idrottsföreningar

Med Sommarsedeln kan du INTE söka jobb direkt inom 

privathushåll (t.ex. den egna familjen eller mor-

/farföräldrar) hos Helsingfors stad eller i andra kommuner 

(t.ex. stadens bibliotek och simhallar) eller hos staten.

Av arbetsgivaren krävs ett finländskt FO-nummer och 

arbetsgivaren förutsätts följa principerna för kampanjen 

Ansvarsfullt Sommarjobb 2023 (endast på finska)
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Arbetsdagar och lön?

• Antalet arbetstimmar som görs med Sommarsedeln är 60h.

• Antalet arbetstimmar är minst 18 h/vecka

• Arbetsgivaren betalar dig minst 400 euro (för 60 arbetstimmar) i lön. Beloppet inkluderar 

semesterersättning. Arbetsgivaren sköter därtill normala arbetsgivaravgifter.

• Sommararbetstiden kan även vara längre med tanke på timantalet, då sommararbetaren ska 

betalas för de timmar som överskrider 60 timmar, minst enligt minimitimlönen för branschens 

kollektivavtal. 

• Sommarbetsavsnittet kan också delas upp i flera delar under Sommarsedelns giltighetstid 

om arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om detta.

• Kom ihåg att Sommarsedeln gäller 1.6–15.8.2023, sommarjobbet måste göras under denna 

tid.
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Tips om jobbsökning
1. Gå till ungdomsgården i ditt område och be ungdoms -

arbetaren om hjälp, att ansöka om ett sommarjobb och 

med att identifiera dina styrkor.

2. Du får även hjälp av studiehandledaren i din skola och från 

Navigatorn att söka sommarjobb, att skriva en ansökan och 

en CV. Kom också ihåg att titta på Sommarsedelns 

Facebook-sida där det finns information om 

sommarjobbsevenemang. 

3. På mässor som Ansvarsfullt Sommarjobb mässan och 

andra motsvarande arbetsplatsevenemang presentar sig 

olika arbetsgivare och du kan få handledning att söka jobb.

4. Sök sommarjobb tillsammans med en kompis. Om du 

söker jobb tillsammans med en kompis är det också 

roligare! 
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Tips om jobbsökning

1. Ta modigt kontakt med arbetsgivare. De uppskattar, 

att du modig tar kontakt.

2. Gör ditt CV och din ansökan klar. Du kan också 

göra ett video-CV så att du sticker ut från mängden. 

Du hittar länkar även om detta på webbplatsen 

kesaseteli.fi.

3. Sök på ett mångsidigt sätt, bekanta dig med 

arbetsplatserna på din hemort eller till exempel på 

din stugort. Utnyttja även dina nätverk. 

Till exempel på webbplatser såsom kesaseteli.fi, 

oikotie.fi, monster.fi, duunitori.fi och LinkedIn finns 

många sommarjobb som du kan söka.
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Kom ihåg
• Fick du ett jobb? Fint! 

Kom ihåg att ingå ett skriftligt arbetsavtal när du börjar. En färdig arbetsavtalsmodell 

finns också till exempel på webbplatsen kesaseteli.fi .

• När du börjar jobba ska du ge din arbetsgivare en kopia på dittskattekort, Sommarsedeln 

och ditt kontonummer för löneutbetalning. Arbetsgivaren innehåller skatten direkt från din 

lön och förmedlar den till skattemyndigheten.

• Arbetsgivaren betalar lönen till dig och ansöker med hjälp av Sommarsedeln om en 

ersättning från Helsingfors stad.

• Helsingfors stad betalar då sommarjobbet är slut en ersättning till arbetsgivaren i 

enlighet med värdet på Sommarsedeln.
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”En bra sak! Med hjälp av Sommarsedeln 
kunde vi anställa flera unga.”

Touhun pojat,  Lauttasaari ry

”Bra erfarenhet. Den unga var mycket aktiv och 
energisk, och särskilt de unga lägerdeltagarna 
gillade hen.” 

Helsinki Atletics Cheerleader HAC ry
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Otso har också en noggrann plan för hur 

han ska använda pengarna som han 

förtjänade under Sommarsedeljobbet. 

Med sin egen lön tänker han köpa 

åtminstone en kockkniv, spel och lite annat. 

Otso, sommarjobbare vid Aula arbetshem 2021



Vill du fråga mer om 
Sommarsedeln?

Skicka e-post 

kesaseteli@hel.fi

eller ring

tfn 040 485 7713

Ladda enkelt ner modeller för arbetsavtal 

och arbetsintyg på webbplatsen 

kesaseteli.fi.
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