
 
 

 
Lapuan kaupungin Suviduuni 2021, toimintaohjeet 
 

Suviduunin tarkoituksena on maksaa tu-
kea Lapualla toimiville yksityisille työn-
antajille, yhdistyksille ja yrityksille, kun 
nämä palkkaavat nuoria lapualaisia kesä-
töihin. Kesätyöllä tarkoitetaan tilapäistä 
työtä Suviduunin toiminta-aikana. 
 
Suviduuni 2021 -kampanja kohdistuu vuo-
sina 1999 - 2006 syntyneisiin nuoriin, joiden 
kotipaikka on Lapua. Suviduunin toiminta-
aika on 3.5. - 29.8.2021. 
 
Samalle työnantajalle voidaan kesätyötuella 
hyväksyä enintään viisi kesätyöntekijää sa-
manaikaisesti. Lisämääristä päättää kau-
pungin yhdyshenkilö erityisistä syistä. Jul-
kisyhteisöt Lapuan kaupungin tytäryhtiöitä 
lukuun ottamatta eivät voi saada kesätyötu-
kea.  
 
Työnantaja ilmoittaa avoimet kesätyöpaikat 
TE-toimistoon ja valitsee tuettavaan työpaik-
kaan TE-toimistoon työnhakijaksi ilmoittau-
tuneen nuoren, joka täyttää tuen saannin 
edellytykset.  
 
Työnantaja voi myös tehdä Suviduuni-työ-
sopimuksen em. ehdot täyttävän nuoren 
kanssa ja toimittaa työsopimuksen kaupun-
gin yhdyshenkilölle, tällöin oikeus kesätyötu-
keen selvitetään jälkikäteen.  
 
Allekirjoitettu kesätyösopimus toimitetaan 
ennen työsuhteen alkamista kaupungin yh-
dyshenkilölle (ensisijaisesti) tai TE-toimis-
toon. Mikäli kesätyösopimus ei täytä kaikilta 
osin asetettuja edellytyksiä, päättää kau-
pungin yhdyshenkilö viime kädessä sen hy-
väksymisestä. 
 
Kesätyötuki maksetaan työnantajille, kun 
palkka on vähintään 180 €/viikossa. 

Työsuhteessa on noudatettava lakia nuo-
rista työntekijöistä sekä alan työehtosopi-
musta. Työnantajan tulee huolehtia työsuh-
teesta aiheutuvista mahdollisista työnantaja-
velvoitteista.  
 
Kesätyötukea maksetaan työnantajalle 
75 euroa/viikko enintään neljän viikon 
ajalta (enintään 300 euroa/henkilö). Tukea 
ei myönnetä, jos työsuhde kestää alle viikon 
tai se ylittää kampanjan toiminta-ajan. Yh-
delle työnantajalle tukea maksetaan 
enintään 1.200 euroa. 
 
Kesätyön päättymisen jälkeen työnantaja 
toimittaa tilityslomakkeen kaupungin yhteys-
henkilölle viimeistään 30.9.2021. Tilityslo-
makkeen liitteenä on oltava kopio palkka-
erittelystä tai muu todiste, josta selviää mak-
setun palkan määrä. Työnantaja on velvolli-
nen antamaan kesätyöntekijälle työtodistuk-
sen työsuhteesta. 
 
Lisätietoja ja ohjeita palkanmaksuun liitty-
vistä asioista saa Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintoviraston työsuojeluvalvontayksi-
köstä, puh. 029 501 8450. 
 
Asiointi TE-toimistossa  
 
Työnhaku käynnistetään Oma asiointi -verk-
kopalvelussa (www.te-palvelut.fi). 
 
Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista 
verkkopankkitunnuksella. Ellei verkkopank-
kitunnuksia ole, voi henkilökohtaisesti käydä 
TE-toimistossa (Seinäjoki ja Alajärvi). Suvi-
duuniasiakkaat voivat ilmoittautua myös 
suoraan antamalla henkilötietonsa sähkö-
postiosoitteeseen eija.hahtokari(at)te-toi-
misto.fi 

 
 
Yhdyshenkilöt 

Lapuan kaupunki  Esa Tienhaara esa.tienhaara(at)lapua.fi 044-438 4006 

E-P:n TE-toimisto,  Eija Hahtokari eija.hahtokari(at)te-toimisto.fi 029 504 6642 
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