Svar på skriftligt spörsmål SSS 465/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om utnyttjande av sommarsedeln för ungdomar i privata hushåll, förenhetligande av praxis kring anställning
vid sommarjobb samt dubbelriktning av sommarsedeln
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 465/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Arja Juvonen/sannf:
Hur tänker regeringen förenhetliga förutsättningarna för placeringen av ungdomar i sommarjobb i hela Finland, varvid även privata hushåll kan med sommarsedeln anställa ungdomar till kortvariga anställningsförhållanden med stöd, och
har regeringen avvägt om sommarsedeln kunde vara dubbelriktad så även den som behöver sommarjobbare kunde köpa en sommarsedel för att anställa en ung person för sommarjobb?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
För en ung person är sommarjobb en bra möjlighet att bekanta sig med arbetslivet och tjäna egna
pengar. Coronakrisen har påverkat framför allt ungdomars och nyexaminerades ställning på arbetsmarknaden, och regeringen kommer att fästa särskild uppmärksamhet på detta.
Undantagsförhållandena under våren 2020 har påverkat arbetslivet omfattande. Man har varit
tvungen att återkalla även ungdomars möjligheter att sommarjobba. Situationen för ungdomar har
utretts övergripande, och regeringen har i tilläggsbudgeten reagerat genom att bevilja betydande
extra resurser för tjänster till barn och ungdomar. Dessutom fortsätter regeringen beredningen av
åtgärder för att stödja sysselsättningen hos ungdomar under de kommande åren.
Som en möjlighet har en nationell sommar(jobbs)sedel riktad till ungdomar behandlats. Flera städer och kommuner har använt en sommarsedel som vanligtvis ges till elever i årskurs 9, med hjälp
av vilken arbetsgivaren har i efterhand kunnat få en ersättning som motsvarar lönekostnader för
cirka två veckor.
Utredningen av en nationell sommarsedel inföll i en mycket kritisk tidpunkt, där man i olika förvaltningsområden har fokuserat på de åtgärder som undantagssituationen till följd av COVID-19viruset förutsätter. Åtgärderna har riktats till att säkerställa medborgarnas hälsa och viktiga samhällsfunktioner. Att främja sysselsättningen hos ungdomar är en viktig prioritet för regeringen
och åtgärder planeras bl.a. i arbetsgruppen för ungdomsgarantin.
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Den exceptionella situationen på grund av coronapandemin är ännu inte över, även om många
restriktioner har kunnat hävas. Bland annat stödet för återanställning inom förplägnadsverksamheten är riktat till en bransch som vanligtvis anställer ungdomar för sommarjobb. Vissa arbetsgivare som erbjuder sommarjobb har dock ännu inte ekonomiska eller produktionsmässiga förutsättningar att erbjuda sommarjobb, ens med stöd.
Även privata hushåll kan vara arbetsgivare. Privata hushåll har medgetts lättnader från normala
arbetsgivarskyldigheter vid kortvariga anställningar. Om lönen utgår till högst 1 500 euro per år
behöver hushållsarbetsgivaren inte betala in förskottsinnehållning eller sjukförsäkringsavgift.
Sjukförsäkringsavgift betalas inte alls in om arbetstagaren är en ung person under 16 år. Olika
tillämpningar och system som underlättar anställningar finns tillgängliga i hela Finland. Mer information för arbetsgivare finns till exempel på skattemyndighetens och FPA:s webbplatser.
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Arbetsminister Tuula Haatainen

