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§ 215
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloitteesta nuorten kesätyö-
paikkojen lisäämiseksi

HEL 2017-002537 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari oli kutsuttuna asiantuntija-
na läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Puheenjohtaja Sanna Vesikansa pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa valtuutettu Sirkku Ingervon ym. ta-
lousarvioaloitteesta nuorten kesätyöpaikkojen lisäämiseksi seuraavan 
lausunnon:

”Sosiaali- ja terveystoimialalla 16−17-vuotiaiden nuorten kesätyöpaik-
koja koordinoi henkilöstöresurssipalvelut -yksikkö. Täysi-ikäiset henkilöt 
(18 vuotta täyttäneet) hakevat työpaikkoja normaalin haun kautta. 
Nuorten työllistäminen kesällä toteutetaan kansliapäällikön myöntämäl-
lä määrärahalla. Toimiala selvittää alkuvuodesta yksiköiden tarpeet ja 
halukkuuden ottaa vastaan nuoria kesätyöntekijöitä ja tekee sitten esi-
tyksen kyseisestä määrärahasta.

Kesälle 2017 sosiaali- ja terveystoimeen määrärahaa saatiin 281 400 
euroa, jolla pystytään palkkaamaan 321 16−17-vuotiasta kuukauden 
mittaiseen kesätyöhön. Viikoittainen työaika on 30 tuntia 40 minuuttia ja 
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palkka 800 euroa kuukaudessa. Työaika ja palkkaus on linjattu niin, et-
tä ne ovat 80 % maksimista, jotta mahdollisimman monelle nuorelle 
voidaan määrärahan turvin tarjota työpaikka.

Nuoret palkataan ensisijaisesti sellaisiin avustaviin tehtäviin, joissa ol-
laan tekemisissä ja tehdään asioita yhdessä asiakkaiden kanssa. Täl-
laisia kohteita ovat monipuoliset palvelukeskukset, kotihoito, sairaalat 
ja vammaispalvelut. Joitakin paikkoja on lisäksi vahtimestaripalveluis-
sa, terveysasemilla, neuvoloissa ja toimistotehtävissä. 

Tämänhetkisen arvion mukaan kesätyöntekijöiden määrän huomattava 
kasvattaminen kesä-heinäkuussa ei sosiaali- ja terveystoimialalla ole 
mahdollista, koska sopivia paikkoja ei ole tarjolla. Työpaikkojen koh-
dentaminen elokuulle ei onnistu koulujen lukuvuodesta johtuen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta suhtautuu myönteisesti nuorten työllistä-
miseen kesällä sosiaali- ja terveystoimen eri toimipisteisiin. Työllistettä-
vien määrä tulee sopia työpisteiden kanssa niin, että riittävä ohjaus, tu-
ki ja mielekkäät tehtävät toteutuvat. Työllistäminen toteutetaan kaupun-
gin erillisellä rahoituksella, joten se ei sisälly toimialan talousarvioraa-
miin vuodelle 2018.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Määräaikainen kesätyöpaikka on 16−17-vuotiaille nuorille hyvä mah-
dollisuus tutustua eri ammatteihin ja työpaikkoihin ja saada työkoke-
musta. Työelämän käytänteet tulevat tutuiksi ja vastuun ottaminen 
omasta toiminnasta kehittyy. Kesätyö tarjoaa mahdollisuuden mielek-
kääseen tekemiseen, uusiin sosiaalisiin suhteisiin ja palkkaan. Näillä 
voi olla myönteisiä vaikutuksia nuorten terveyteen ja hyvinvointiin."

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari on kutsuttuna asiantuntija-
na läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Valtuutettu Sirkku Ingervo ja 17 muuta valtuutettua ovat tehneet talous-
arvioaloitteen 16−18-vuotiaiden kesätyöpaikkojen lisäämiseksi hallinto-
kuntien, yritysten ja järjestöjen yhteistyönä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lau-
sunto kaupunginhallitukselle 31.8.2017 mennessä.

Lausuntoa on pyydetty kaupunkiympäristölautakunnalta, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnalta sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalta. 

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2017-002537 Sirkku Ingervo ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 
asia 19 (ilman allekirjoituksia)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


