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Kesätyöseteli 15–17 –vuotiaille

N
uorten pitäisi päästä 
ajoissa työn makuun. 
Se auttaa ymmärtä-

mään elämää ja estää syrjäy-
tymistä. Kaupunki ei voi tar-
jota mielekästä työtä kaikille 
nuorille. Niinpä ehdotin joka 
kotiin jaetussa vaalimateriaa-
lissani (01.10.2012), että kau-
punki antaisi kaikille haluk-
kaille nuorille kesätyösetelin. 

Nyt Kauniainen onkin ot-
tamassa käyttöön kesäsetelin 
seuraavasti: Kaupunki mak-
saa 300 euroa työnantajalle, 
joka palkkaa kauniaislaisen 
nuoren töihin touko–syys-
kuun aikana. 

mm seuraavia suuria puut-

teita: Seteleitä on vain 50, 
mikä vastaa 13 % Kauni-
aisten 15–17 –vuotiaiden 
nuorten määrästä. 

-
rokraattinen, ja seteleitä voi 
saada vain 3 viikon aikana 
helmi-maaliskuussa! 

olla allekirjoitettu sopimus/
todistus jo maaliskuun puo-
liväliin mennessä! Tämä vaa-
timus on vaikea/mahdoton 
täyttää. 

ei ole millään lailla sidottu 
työssäoloaikaan. Tämä joh-
taa siihen, että työnantaja 
saa nuoren töihin kahdeksi 
viikoksi lähes ilmaiseksi. Jos 

työ sen sijaan kestää esim. 
kaksi kuukautta, on tuen 
määrä vain 15 % palkasta

Tästä syystä tein 28.1. 
valtuustoaloitteen vaalima-
teriaalini mukaisesti olen-
naisesti paremmasta kesä-
työsetelistä, jonka piirteet 
seuraavassa:

15–17 –vuotiaille granilai-
sille, joita on noin 400.

EUR/kk, mikä kattaa noin 
35–65 % nuoren palkasta.

3 kuukautta toukokuun–
syyskuun aikana.

-
kratiaa: työpaikkaa ei vaadita 

etukäteen ja seteleitä on 
saatavilla koko kesän ajan.

mihin työpaikkaan tahansa 
missä tahansa – erilaisia töitä 
löytyy kaikille halukkaille eri 
yrityksissä ja yhteisöissä.

Mitä maksaa: Jos joka 
toinen menee kuukaudeksi 
kesätöihin, vuosikustannus 
kaupungille on 70,000–
100,000 EUR; työnantaja 
Kauniaisissa, Espoossa tai 
Helsingissä tai vaikkapa Ber-
liinissä maksaa loput.
Valtuustoaloitteeni
perusteluineen löytyy 
osoitteesta www.prograni.�.

OLAVI TUPAMÄKI 

Kaupunki vastaa

K
esäsetelin käyttöön-
oton valmistelu on 
tehty nuorisotoimen 

ja kaupunginkanslian yh-
teistyönä. 

Kauniaisten Yrittäjäyhdis-
tykselle ja sen välityksellä 
myös paikallisia yrityksiä 
on tiedotettu asiasta.

Koska kyseessä on ensim-
mäinen kerta kun tällaiseen 
ryhdytään, niin käytäntöjä 
ja kokemuksia on kartoi-
tettu Espoosta, jossa ke-
säseteli on ollut käytössä 
jo useamman kesän. Naa-
purilta saatujen kokemus-
ten pohjalta Kauniaisissa 

on päädytty aloittamaan 
kesäsetelikokeilu tänä ke-
sänä hyvin samankaltaisin 
ehdoin ja menettelyin kuin 
mitkä Espoossa on havaittu 
toimiviksi.

Nyt valittujen käytäntö-
jen toimivuus Kauniaisissa 
arvioidaan syksyllä saatujen 

kokemusten ja palautteen 
perusteella ottaen huomi-
oon myös valtuustoaloit-
teessa esitetyt näkökohdat. 
Myös kesäsetelien määrä 
arvioidaan uudelleen.
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