
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle 

Valtuustoaloite 

KESÄTYÖSETELI 15–17 -VUOTIAILLE 
 
Nuorten pitäisi päästä ajoissa työn makuun. Se auttaa ymmärtämään elämää ja estää 
syrjäytymistä. Kauniainen on tarjonnut vuosittain kesätyöpaikkoja muutamalle kymmenelle 
nuorelle, kun hakijoita on ollut lähes kymmenen kertaa enemmän. Työt ovat olleet enimmäkseen 
ulkoalueiden siivousta ja kunnostusta. 

Kaupunki ei voi tarjota mielekästä työtä kaikille nuorille. Niinpä ehdotin joka kotiin jaetussa 
vaalimateriaalissani (01.10.2012), että kaupunki antaisi kaikille halukkaille nuorille kesätyösetelin 
seuraavasti: 

• Kaikille 15–17 -vuotiaille granilaisille, joita on noin 400 
• Setelin suuruus 350–500 EUR/kk, mikä kattaa noin 35–65% nuoren palkasta 
• Työssäoloaika enintään 3 kuukautta toukokuun–syyskuun aikana 
• Menettely ilman byrokratiaa: työpaikkaa ei vaadita etukäteen ja seteleitä on saatavilla koko kesän 

ajan 
• Nuori voi mennä työhön 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 Berliinissä 
maksaa loput. 

 
Vertailun vuoksi: 

Nyt Kauniainen onkin ottamassa käyttöön kesäsetelin seuraavasti: Kaupunki maksaa 300 euroa 
työnantajalle, joka palkkaa kauniaislaisen nuoren töihin touko–syyskuun aikana. Kesäseteli on 
tarkoitettu vuosina 1995–1997 syntyneille kauniaislaisille. Työpäiviä on oltava vähintään 10 ja 
työtunteja vähintään 50.  

Kesäseteleitä jaetaan Nuorisotalolla 25.02–15.03.2013 klo 14–18 yhteensä 50 kappaletta. Mukana 
on oltava henkilötodistus sekä työnantajan allekirjoittama todistus työpaikasta. Lisää tietoa 
http://www.kauniainen.fi/haku?searchterms=kes%C3%A4seteli. 

Huomioita: �Seteleitä on vain 50, mikä vastaa 13% Kauniaisten 15–17 -vuotiaiden nuorten 
määrästä. �Menettely on varsin byrokraattinen, ja seteleitä voi saada vain 3 viikon aikana 
helmi-maaliskuussa! �Kesätyöpaikasta pitää olla allekirjoitettu sopimus/todistus jo 
maaliskuun puoliväliin mennessä! Tämä vaatimus on vaikea/mahdoton täyttää. 
�Tukisumma 300 EUR ei ole millään lailla sidottu työssäoloaikaan. Tämä johtaa siihen, että 
työnantaja saa nuoren töihin kahdeksi viikoksi lähes ilmaiseksi. Jos työ sen sijaan kestää 
esim kaksi kuukautta, on tuen määrä vain 15% palkasta. �Kaupungille setelistä syntyy 
kustannuksia max 15,000 EUR plus byrokratian kulut. 

Espoo tarjoaa kesäsetelin 15–17 -vuotiaille. Setelin suuruus on 300 EUR, ja niitä on tarjolla 900 
kappaletta, mikä vastaa noin 10% Espoon sen ikäisten nuorten määrästä. Työn tulee tapahtua 
touko–syyskuun aikana. Seteleitä saa 04.02.2013 alkaen! Espoossa kesäseteli on ollut tarjolla jo 
monena vuonna! 

Huomioita: �Seteleitä on saatavilla koko kesän ajan niin kauan kuin niitä riittää! �Sama 
nuori voi saada useammankin setelin (työnantaja eri). �Suosituin työssäoloaika on ollut 1 
kuukausi (2 viikon työjakso onkin varsin lyhyt aika päästä työn makuun, pelkästään työhön 
opastus vie siitä merkittävän osan). �Viime vuonna 150 seteliä jäi käyttämättä. 

Vuonna 2012 oli käynnissä kampanja Tutustu työelämään ja tienaa. Osana kampanjaa esim Tornio 
tarjosi 15–17 -vuotiaita torniolaisnuoria työllistäneille työnantajille työssäoloaikaan sidottua tukea 110 
EUR viikossa enintään 4 viikon ajalle. Kuukausitasolla tuki näin ollen olikin jo lähes 500 EUR. 
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