VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN / KAIKKIEN ALLE 20-VUOTIAIDEN
NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN LOPELLA
Kunnanhallitus 11.2.2019 (§ 36):
Valtuutettu Joni Lähde on valtuuston kokouksessa 20.2.2017 (§ 8) jättänyt
kirjallisen aloitteen koskien kaikkien alle 20-vuotiaiden nuorten kesätyöllistämistä Lopella. Kunnanhallitus on 6.3.2017 (§ 52) antanut aloitteen elinvoimajohtajan ja hallintopäällikön valmisteltavaksi.
Valtuustoaloitteessa Joni Lähde esittää, että Lopen kunnassa kunnan hallinto
ryhtyy yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten Lopen Yrittäjien kanssa toimenpiteisiin, joiden avulla etsitään ja tarjotaan kaikille kunnan alle 20-vuotiaille
nuorille uusia mahdollisuuksia työelämään tutustumiseen kesäduunin kautta.
Lopen kunta on talousarviossaan varannut vuosittain 10.000 euron määrärahan
tukeakseen nuorten kesätyöllistymistä kunnan alueella toimiviin yrityksiin ja
yhdistyksiin. Lisäksi Lopen Yrittäjät ja paikalliset lionsklubit ovat olleet omalla
panoksellaan (yhteensä 1.600 euroa/vuosi) mukana tässä hankkeessa. Vuosittain noin 24–28 nuorelle on määrärahan ja yhteistyökumppanien tuen avulla
ollut mahdollista tarjota vähintään 3 viikkoa kestävä kesätyö. Kesätyöllistämisen
tuki on ollut Lopen kunnassa käytössä vuodesta 2010 alkaen.
Kesälle 2019 tuen määrää yrityksen tai yhdistyksen työllistämää nuorta kohden
laskettiin puoleen, jotta kesätyön mahdollisuus tarjoutuisi aiempaa suuremmalle
määrälle nuoria. Nyt tuen myöntämisen edellytyksenä on vähintään kahden
viikon pituinen työjakso. Samassa yhteydessä kesätyöllistettävien nuorten ikärajaa laskettiin aiemmasta, jotta kesätyökokemus olisi mahdollinen jo riittävän
varhaisessa vaiheessa. Lisäksi yrityksellä tai yhdistyksellä on mahdollisuus
saada tuki yhteensä kolmen nuoren työllistämiseen aiemman kahden sijasta.
Kesällä 2019 kokeillaan ensimmäisen kerran 15–19-vuotiaiden nuorten aktivointia ja tukemista kohti yrittäjyyttä teemalla ”Oma yritys on varmin tapa saada
kesätyöpaikka”. Lopen 4H-yhdistys Lopen kunnan ja loppilaisten kummiyritysten
tuella järjestää kaksipäiväisen Bisnes Cafe -koulutuksen nuorille yrittäjyydestä
kiinnostuneille. Koulutuksen aikana nuori saa perustiedot yrittäjyydestä ja valmiudet siihen. Yritystoiminta tapahtuu ns. kevytyrittäjyytenä, henkilötiedoilla
4H:n kautta. Nuoren on myös halutessaan mahdollistaa perustaa toiminimi ja
häntä autetaan siinä. Kun nuori esittää hyväksytyn kurssitodistuksen ja valmiin
toimintasuunnitelman 30.4.2019 mennessä, hänelle myönnetään 150 euron
”starttiraha”. Kun nuori on esittänyt todistettavasti ansainneensa 300 euroa
kesän kuluessa, hän on oikeutettu tietyin perustein saamaan palkkion hyvästä
yritystoiminnasta.
Hyria säätiöltä ostettavan etsivän nuorisotyön tehtävänä on omalta osaltaan
tukea ja neuvoa nuoria, jotka ovat esimerkiksi vailla työpaikkaa kesän ajaksi.
Nuori voi halutessaan olla yhteydessä etsivään nuorisotyöntekijään tämän
vieraillessa yläkoulussa tai käymällä Hyria säätiön työpajalla tai maanantaiiltapäivisin kunnantalon alakerran päädyssä sijaitsevalla Pysäkillä.

Lisäksi tekniseen toimeen on vuosittain varattu 10.000 euron määräraha, jolla
on kyetty työllistämään noin 10 nuorta yhden kesäkuukauden ajaksi kunnalla
tarjolla oleviin kesätöihin.
Lopen kunnassa on käytössä erilaisia keinoja nuorten kesätyöllistämiseksi,
jotka ovat rajalliset resurssit ja kunnan tämänhetkinen taloudellinen tilanne huomioiden kuitenkin varsin kattavat kunnan kokoon nähden.
(Valmistelija: Hallintopäällikkö Katja Väistö, p. 050 520 2643)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun selvityksen tiedokseen
ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
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