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Valtuutettu Juvosen aloite tuo nuorisovaltuuston esille tärkeän ja nuoria kovasti koskettavan 

teeman - kesätyöt. Espoon nuorisovaltuusto on otettu päättäjien huolesta nuorten 

kesätyöpaikkojen suhteen, ja on mieluusti mukana kehittämässä tätä dialogia. 

 

Aloitteen tavoitteena on laajentaa 300€ arvoisen kesäsetelin (espoo.fi/kesaseteli) käyttö 

myös kotitalouksiin, nykyisen yrityskäytön lisäksi. Espoon nuorisovaltuusto on mielissään 

halusta parantaa kesäsetelijärjestelmää, mutta muistuttaa nykyisen kesäseteli-tilanteen 

ongelmista. Kesäseteleitä, jotka loppuvat nykyiselläänkin jo yrityskäytöstä, ei voida laajentaa 

suuremmalle jakamiskunnalle ilman merkittävää setelien määrän lisäämistä. Vaikka 

kotitalouksissa tehtävä kesätyö olisi merkittävä lisä nuorten kesätyöllistymismahdollisuuskiin, 

on kesäsetelien määrän puitteissa nuorisovaltuuston mielestä priorisoitava ensin nuorten 

kesätyöpaikkoja yrityssektorilla - josta loppuu jo nykyisellään kesäsetelit. Yrityksissä tehtävä 

kesätyö opettaa nuorille työelämästä ja työnhausta enemmän ja tämän takia yrityspuolen 

kesäsetelit on saatava aluksi vastaamaan kysyntää. Nuorisovaltuusto on myös huolissaan 

siitä, miten kotitalouksissa pystyttäisiin takaamaan nuorten työturvallisuus, työhön liittyvät 

vakuutukset sekä molemmille osapuolille käyvät työehdot.  

 

Järvenpäässä (asukasluku 44 000) jaetaan kesäseteleitä myös kotitalouksille ja niiden 

menekki on ollut vaihteleva. Esimerkiksi vuonna 2019 kaikki kesäsetelit tulivat jaettua, kuten 

Espoossa tyypillisesti. Espoossa kuitenkin kesäsetelit loppuvat kesken jo nykyiselläänkin, 

toisin kuin Järvenpäässä. 

 

Merkittävä osa Järvenpään kesäseteleistä jaettiin kotitalouksille, mikä saattoi vähentää 

kesäseteleitä hakevien yritysten mahdollisuuksia saada nuoria palkattua. Toisaalta aiempina 

vuosina kesäseteleiden tarjonta Järvenpäässä on ollut suurempaa kuin kysyntä, milloin on 

voinut olla järkevää myös jakaa kesäseteleitä kotitalouksille. Espoon kaltaisessa suuressa 

kaupungissa kesäseteleitä ei riitä edes kaikille yrityksille, joten nuorisovaltuusto näkisi 

järkevämpänä panostaa aluksi yrityspuolen kesäsetelimalliin lisäämällä setelien määrää. 

Mikäli kesäsetelit laajennetaan koskemaan kotitalouksia, nuorisovaltuusto katsoo että, ettei 

kesäsetelin tarjoajan tule olla vanhempi, sillä esimerkiksi työnhaun  harjoittelu on tärkeä 

näkökulma kesäseteleille. 

 

Espoon nuorisovaltuusto ei voi kannattaa kesäseteleiden laajentamista kotitalouksiin ilman 

laajaa ja nuorisovaltuuston mielestä muutoinkin oleellista kesäseteleiden määrän lisäystä. 

Nuorisovaltuusto pohtii kuitenkin vaihtoehtoisia ja helpompia keinoja tukea kotitalouksissa 

tehtävää kesätyötä. Olisiko esimerkiksi kaupungin itse mahdollista palkata nuoria kesätöihin 

auttamaan halukkaiden kotitalouksien töitä, erityisesti tukemaan ikäihmisiä. 

 

Espoon nuorisovaltuusto kiittää päättäjiä hyvästä dialogista ja kiinnostuksesta nuorten 

kesätöitä kohtaan. Nuorisovaltuusto toivoo asian tiimoilta hyviä jatkokeskuskusteluita. 
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