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§ 234
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Matti Niirasen ym. talousarvioaloitteesta koskien 
nuorten kesätyöpaikkojen määrärahan korottamista

HEL 2014-003356 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Matti Niirasen ym. 
määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että nuorten 16–20 -vuotiaiden 
henkilöiden syrjäytymistä voidaan ehkäistä tarjoamalla heille mm. 
Helsingin kaupungin kesätyöpaikkoja. Kesätyö tarjoaa hyvän 
mahdollisuuden kiinnittyä työelämään. Näin saadaan nuorille kesäksi 
mielekästä tekemistä.

Vuodelle 2014 kaupunginkanslia osoitti sosiaali- ja terveysviraston 
käyttöön 325 664 euroa 16–17 -vuotiaiden nuorten palkkaamiseksi 
kesätöihin. Tällä rahalla sosiaali- ja terveysvirasto ottaa kesätöihin 370 
nuorta. Palkattavien nuorten tehtävänimikkeet ovat hoitoavustaja, 
laitosavustaja, toimistoavustaja ja lähetti. Kesätöistä maksetaan 
palkkaa 800 euroa kuukaudessa. Työaika on 30 tuntia ja 36 minuuttia 
viikossa. Kesätyöntekijöiden sijoittumisessa on otettu huomioon 
sosiaali- ja terveysviraston yksiköiden toiveet.              

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää nuorten kesätyöpaikkoja erittäin 
tärkeänä, koska syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrä on 
Helsingissä merkittävä. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, 
että kaupunkitason keskitettyä määrärahaa on myös vuonna 2015. 
Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 oma talousarvioraami ei 
mahdollista aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä.”
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Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nuorten 16–20 -vuotiaiden kesätyöpaikkojen lisääminen vähentää 
syrjäytymisriskiä, vahvistaa osallisuutta ja lisää nuorten työelämään 
kiinnittymistä ja siten edistää terveyttä ja hyvinvointia.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Matti Niiranen ym. on tehnyt seuraavan talousarvioaloitteen, 
joka koskee mahdollisuutta lisätä kaupungin tarjoamia kesätyöpaikkoja 
nuorille. 

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Lausuntoa on pyydetty lisäksi kiinteistö-, liikunta- ja 
varhaiskasvatusvirastoilta, nuorisoasiain- ja ympäristökeskukselta sekä 
rakentamispalvelusta (Stara).

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.
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