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KESÄTYÖSETELI KÄYTTÖÖN JYVÄSKYLÄSSÄ
Ensimmäinen työpaikka on monelle nuorelle erittäin tärkeä. Sen avulla nuori saa työllistettyä itsensä myös
myöhemmin. Merkintä ansioluettelossa aikaisemmasta työkokemuksesta on työnhaussa elintärkeä. Työllä on myös
ennaltaehkäisevä vaikutus syrjäytymiseen. Me nuorisovaltuustossa koemme, että nuorten työllistäminen Jyväskylän
kaupungissa on heikkoa ja esitämmekin Jyväskylän kaupunkiin uutta nuorten työllistämismallia, jolla pyritään
parantamaan erityisesti 15-17 -vuotiaiden nuorten kesätöiden saamista.
Tällä hetkellä Jyväskylä työllistää kesäisin noin 250 nuorta. Näistä paikoista 100 arvotaan 16-17 -vuotiaille nuorille.
Työsuhteen pituus vaihtelee kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen. Nämä paikat on koettu toimiviksi ja
hyödyllisiksi, mutta ei siltikään riittäviksi. Nuorisovaltuusto kokee, että kesätyöpaikat tulisi näiden entisten paikkojen
osalta säilyttää ennallaan. Tämän lisäksi käyttöön otettaisiin kuitenkin kesätyöseteli-malli. Ideana on, että nuori etsii
itse itselleen kesätyöpaikan ja kun paikka on saatu, voi nuori hakea kaupungilta seteliä, joka korvaisi yritykselle osan
nuoren palkasta. Nuori olisi itse vastuussa setelin hankinnasta, mutta sen saamisen mahdollisuus olisi hyvä kannustin
yrityksille palkkauksen yhteydessä. Tämä alentaisi muun muassa pienten yritysten kynnystä palkata nuori töihin
lyhyeen työsuhteeseen (60h). Seteli lisäisi nuorten aktiivisuutta yhteiskunnassa ja antaisi kaikille 15-17 -vuotiaille
nuorille tasapuolisen mahdollisuuden työllistymiseen. Se kehittäisi myös nuorten oma-aloitteisuutta ja antaisi
erittäin tärkeän ensikosketuksen työelämään.
Jyväskylän kaupunki korvaisi setelillä nuoren palkasta 280€. Yritykset olisivat velvollisia korvaamaan nuorelle
vähintään 350€, josta 280€ tulisi siis kaupungilta. Vertailimme useiden eri kaupunkien malleja1 ja totesimme, että
summa on keskitasoa ja on käytössä esimerkiksi Oulussa2. Siellä saatiin setelin avulla vuonna 2015 työllistettyä jopa
3842 nuorta. Siellä kesätyösetelin budjetti on 1,3Milj€, joka on huomattavasti suurempi verrattuna Jyväskylän
nykyiseen nuorten kesätyöllistämisen budjettiin, joka on noin 340 000€. Jyväskylään ehdottaisimme kiintiötä
seteleille. Kiintiö lisäisi nuorten motivaatiota hakea työpaikkaa ajoissa. Setelin kiintiönä voisi olla esimerkiksi 1500 ja
arvona 280€. Tästä tulisi 420 000€ kustannuslisä kesätyörahabudjettiiin. Tiedostamme summan suuruuden, mutta
koemme asian tämän arvoiseksi.
Olemme yhteistyöhaluisia ja valmiita keskustelemaan asiasta avoimin mielin. Olemme halukkaita kuulemaan
kantanne asiasta.
Yhteistyöterveisin,
Jyväskylän nuorisovaltuusto
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www.kesatyoseteli2016.munstadi.fi
http://www.ouka.fi/oulu/tyo-ja-elinkeinot/kesatyo

