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∗ Helsinki tarjoaa  monimuotoisen, innovatiivisuutta ja 
kouluviihtyvyyttä lisäävän sekä elinikäistä oppimista 
tukevan oppimisympäristön, joka yhdistää opetuksen, 
kulttuurin, liikunnan ja vapaan sivistystyön palvelut 
kumppanuuksien avulla seudun muiden toimijoiden 
resursseihin. Monikulttuurista ja monimuotoista 
Helsinkiä kehitetään osaamisen, hyvinvoinnin ja 
kilpailukyvyn voimavarana. 

Oppimisella ja osaamisella lisätään 
hyvinvointia ja työllisyyttä 



1. Toteutetaan kulttuurin ja liikunnan sekä muita 
toimialoja yhdistäviä kumppanuushankkeita 
monimuotoisen oppimisen edistämiseksi √ 

2. Toteutetaan monihallintokuntaisia asuinaluekohtaisia 
kokeiluhankkeita luovuuden ja sivistyksen 
edistämiseksi √ 

3. Lisätään vieraskielisen koulutuksen tarjontaa eri 
koulutusmuodoissa √ 

4. Koulut, oppilaitokset ja aikuisoppilaitokset sekä 
kirjastot muodostavat palvelukokonaisuuden, jota 
kohdennetaan enenevässä määrin vieraskielisen 
väestön tarpeisiin ? 

Strategiaohjelmaan sisältyneet 
toimenpiteet 



5. Kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi 
suunnittelukaudella haetaan ammatillisen koulutuksen 
järjestämisluvan laajentamista ja monipuolistamista. √ Х 
6. Oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen ammatillinen koulutus 
mitoitetaan pk-seudulla toimivien koulutuksen järjestäjien ja 
työelämän edustajien kanssa tehtävien selvitysten sekä 
kaupungin omien ennakointihankkeiden tulosten pohjalta √ Х 
7. Opinto-ohjauksessa painotetaan työllistävien alojen 
houkuttavuutta √ 
8. Koulujen kerhotoimintaa ja liikuntaan rohkaisevia 
toimintatapoja vahvistetaan √ ? 
9. Oppilasmäärän edellyttämän oppilaitosverkon 
peruskorjaamisesta huolehditaan. Painopisteenä ovat 
sisäilmaongelmien ja homevaurioiden korjaukset. Х Х Х 
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10. Ulotetaan positiivinen diskriminaatio ammatillisiin 
oppilaitoksiin ja erityisesti niiden ensimmäisen lukuvuoden 
opetukseen Х 

11. Selvitetään mahdollisuudet tarjota lukioiden 
opiskelijoille oppilaanohjauspalveluja myös muulloin kuin 
koulupäivien aikana √ 

12. Ammatillisen koulutuksen valmistavan ja valmentavan 
koulutuksen tarjontaa lisätään ilman koulutuspaikkaa 
yhteishaussa jääville nuorille Х 

13. Oppilaitospaikkoja vaille jääneiden helsinkiläisten 15-17 
–vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia oppisopimus- tai 
muuhun työsuhteeseen kaupungin kanssa selvitetään √ 

Strategiaohjelmaan sisältyneet 
toimenpiteet 



∗ Oppilaitosverkon peruskorjaaminen on kesken. 
Peruskorjaukset eivät ole kaikilta osin toteutuneet 
toivotulla tavalla. Tässä mättää ja pahasti. 

   VALVONTA!!!!! 
∗ Opetusvirasto on hakenut vuosittain järjestämisluvan 

laajentamista, mutta paikkoja ei ole saatu toivottuja 
määriä. Ministeriö ei ole monipuolistanut 
järjestämislupaa hakemuksista huolimatta. 

∗ Valmistavan koulutuksen tarjontaa ei ole pystytty 
lisäämään kovin paljoa, koska järjestämislupaan ei ole 
saatu riittävästi lisäpaikkoja. 

Mitä jäi tekemättä? 
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