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Valtuustoaloite kesätyösetelistä 15 - 17 -vuotiaille nuorille
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KH  § 54 Varavaltuutettu Tupamäki on jättänyt valtuustoaloitteen (oheismateriaali-
na) ke sä työ sete listä 15 - 17 -vuotiaille kauniaislaisille. Kaupunginvaltuusto
on vuo den 2013 ta lousarviossa hyväksynyt kaupunginkanslian toiminnallis-
ten ta voit teiden yh teydessä vuodelle 2013 työnantajasetelin käyttöönoton
uu te na nuorten työllistämistä tukevana keinona tavanomaisen kesätyöllis-
tä mi sen rinnalla. Kaunaisten kaupunki tarjoaa tulevana kesänä nuorille se-
kä kesä työpaik koja että kesäseteliä.

 Kesäsetelillä tarkoitetaan sitä, että kaupunki maksaa 300 euroa työnanta-
jalle, joka on palkannut vä hintään 10 päiväksi ja 50 tunniksi kauniaislaisen
nuoren kesätyöhön kesä setelillä 1.5. - 30.09.2013 välisenä aikana. Kesä-
seteli on tarkoitettu kaikille 1995 - 1997 syntyneille nuorille. Kesäseteleitä
jaetaan nuorisotalolla nuori sotyöntekijöiden toimesta 25.2.- 15.3.2013 klo
14 - 18. Samalla nuoriso työntekijät ohjaavat nuoria kesätyöhön liittyvissä
asioissa. Talousarviossa on tänä vuonna varauduttu 50 kesäsetelin myön-
tä mi seen. Se te lin nou taes sa nuo rel la tu lee ol la työn an ta jan al le kir joitta ma
to distus työ pai kas ta. Ke säse telei den ja koa jat ke taan 15.3.2013 jäl keenkin,
jos se telei tä on vielä jäljellä.

 Kesäsetelin käyttöönoton valmistelu on tehty nuorisotoimen ja kaupungin-
kanslian yhteistyönä. Myös Kauniaisten Yrittäjäyhdistykseen ollaan oltu yh-
teydessä asiasta. Käytäntö jä ja kokemuksia kesäsetelistä on kartoitettu
Espoosta, jossa kesäseteli on ollut käytössä jo useamman kesän. Espoos-
ta saatujen koke musten pohjalta Kauniaisissa on päädytty aloittamaan ke-
säsetelikokeilu tä nä kesänä hyvin samankaltaisin ehdoin ja menettelyin
kuin mitkä Espoos sa on havaittu toimiviksi. Nyt valittujen käy täntöjen toimi-
vuus Kauniaisissa arvioidaan syksyllä ensimmäisestä kesäs tä saatujen ko-
kemusten perus teella. Myös kesäsetelien määrä arvioidaan uudelleen ke-
säksi 2014 vuo den 2013 kesäsetelien kysynnän perusteella

 Oheismateriaalina jaetaan kaupungin kotisivuilla ja paikallislehdessä jul-
kaistu tiedote Kauniaisten kaupungin vuoden 2013 kesäsetelistä, sekä
työnantajalle suunnattu info kesäsetelistä.

KJ: KH päättää ilomoittaa KV:lle varavalt. Tupamäen aloitteen johdosta, että
Kauniaisten kaupungilla on käytössään edellä kuvatun mu kainen kesäse-
teli kesällä 2013 ja, että kesäsetelistä saatujen kokemusten pe rusteella
käy täntöjä uudelleen arvioidaan syksyllä vuoden 2014 kesäse te liä suunni-
tel taessa.

 Edelleen KH päättää esittää, että KV toteaa vatuustoaloitteen loppuun kä-
 sitellyksi.
.............

 Varapj. Rintamäki-Ovaskan ehdotus aloitteessa esitettyjen ehtojen ja me-
nettelyiden huomioimisesta soveltuvin osin toi minnan arvioin nin yhtey-
dessä, hyväksyttiin yksi mielisesti.

Päätös:  KH päätti ilmoittaa KV:lle varavaltuutettu Tupamäen aloitteen johdosta, et-
tä Kauniaisten kaupungilla on käytössään edellä kuvatun mukainen kesä-
seteli kesällä 2013 ja, että kesäsetelistä saatujen kokemusten perusteella
käytäntöjä arvioidaan uudelleen syksyllä 2013 seuraavan vuoden kesäse-
teliä suunniteltaessa huomioiden soveltuvin osin aloitteessa esitetyt ehdot



ja menettelyt.

Edelleen KH päätti esittää, että KV toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsi-
tellyksi.

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.   


