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EN SOMMARJOBSEDEL
Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat en ansökan för religiösa samfund angående anställning av
sommararbetare. Understödet uppgår till sammanlagt 500 000 euro, varav den evangelisk-lutherska kyrkans
andel är högst 460 000 euro. Kyrkostyrelsen ansöker om understödet och delar ut det vidare till
församlingarna för anställning av sommararbetare.

Det är fråga om sommarjobbssedlar som gör det möjligt för församlingarna att anställa ”extra”
sommararbetare utöver dem som redan anställts. Syftet med understödet är uttryckligen att underlätta de
ungas situation under coronapandemin. Värdet på en sedel är 500 euro och församlingen kan dra av
arbetsgivarkostnaderna från summan. Således uppgår den enskilda summa som arbetstagaren får före skatt
till ca 350 euro. Vi rekommenderar att en sommararbetare anställs för två veckor med en sommarjobbssedel.
Om den sommararbetare som anställs är 17 år eller äldre, beakta bilaga 5 i Kyrkans tjänste- och
arbetskollektivavtal.

En och samma person kan anställas endast en gång med hjälp av sommarjobbssedeln.
Undervisnings- och kulturministeriet har lovat att besluten om understöd för anställning av sommararbetare
ska fattas i maj. Eftersom tidtabellen är mycket snäv öppnar Kyrkostyrelsen redan nu en villkorlig ansökan.
Ansökningstiden för församlingarna eller de kyrkliga samfälligheterna pågår fram till 3.5.2021. Ansökan ska
lämnas in på den bifogade elektroniska blanketten.
https://response.questback.com/kirkontutkimuskeskus/kesatyontek2021.

Kyrkostyrelsens ämbetskollegium fattar beslut om fördelningen av sommarjobbsedlarna 6.5.2021.
Understöden för sommarjobb betalas till församlingarna eller de kyrkliga samfälligheterna omedelbart efter
ett eventuellt positivt understödsbeslut av Undervisnings- och kulturministeriet. Användningstiden för
sommarjobbssedlarna är 1.5.–30.9.2021. Ett avtal om erhållet understöd ska ingås med Kyrkans centralfond.

Avtalsunderlaget sänds till församlingarna efter beslutet om beviljat understöd. Användningen av
understödet rapporteras vid en tidpunkt som meddelas senare.

Utgångspunkten är att understödet inte kommer att fördelas på basis av församlingsspecifika kvoter annat än
om det kommer in fler ansökningar än det är möjligt att dela ut understöd. Antalet sommarjobbssedlar i en
enskild församling eller kyrklig samfällighet har alltså inte begränsats på förhand.

Coronatiden har varit särskilt tung för barn och unga. Växlingen mellan när- och distansundervisning,
restriktionerna för hobbyverksamheten samt begränsningen av de sociala kontakterna påverkar barns och
ungas upplevelser och liv också på längre sikt. Coronakrisen har också försämrat de ungas ställning på
arbetsmarknaden på ett synnerligen betydande sätt. De ungas svårigheter att etablera sig på
arbetsmarknaden i början av arbetskarriären kan återspeglas långt fram. Svårigheterna att hitta sommarjobb
minskar möjligheterna att samla värdefull arbetserfarenhet och försämrar utkomsten under det kommande
läsåret.

Nu är det viktigt att församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna drar sitt strå till stacken för att de unga
ska få fler sommarjobbsplatser.

Tilläggsinformation: Kyrkostyrelsens kanslichefs specialmedarbetare Jari Pulkkinen,
jari.a.pulkkinen(at)evl.fi, 040 688 1467.
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