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§ 67
Yhteishakuun laitettavat aloituspaikat vuodelle 2019, Stadin ammat-
ti- ja aikuisopisto

HEL 2018-012447 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä ammatillisen koulutuksen yhteishakuun laitettavat Stadin ammatti- 
ja aikuisopiston aloituspaikat ja ammatilliseen koulutukseen valmenta-
van koulutuksen (VALMA) aloituspaikat seuraavasti:

********** 

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Tuija Artama, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 21418

tuija.artama(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää ammatillisen koulutuk-
sen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta.

Ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva lainsäädäntö on 
muuttunut vuonna 2018 siten, että lait ammatillisesta peruskoulutuk-
sesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta on yhdistetty yhdeksi laiksi 
(laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017). Vuoteen 2019 mennessä 
ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne muuttuu siten, että tutkintojen 
määrä putoaa yli puolella. Ammatillisten perustutkintojen uudet perus-
teet ovat tulleet voimaan 1.8.2018 ja ammatti- ja erikoisammattitutkinto-
jen perusteet uudistuvat asteittain. 

Helsingin kaupungin järjestämislupaan (OKM/114/531/2017) sisältyvät 
ammatilliset perustutkinnot, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä 
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muut järjestämisluvan mukaiset koulutukset. Helsingin kaupungin am-
matillisen koulutuksen järjestämisluvassa on opiskelijavuosien vähim-
mäismääräksi määritelty 8947 opiskelijavuotta. Opiskelijavuosi on suo-
rite, joka muodostuu 365 päivästä, joiden aikana opiskelija otetaan 
huomioon rahoituksen perusteena.

Peruskoulun päättävien ikäluokka on Helsingissä vuonna 2019 ennus-
teen mukaan 5000 nuorta, mikä on 331 nuorta enemmän kuin edellise-
nä vuonna. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja varataan vähin-
tään 40%:lle Helsingissä peruskoulunsa päättäville nuorille. Lisäksi va-
raudutaan tarjoamaan ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja Helsin-
gin ulkopuolelta tuleville hakijoille ja ilman toisen asteen tutkintoa olevil-
le. Tilastokeskuksen mukaan ilman toisen asteen tutkintoa olevia 16-29 
–vuotiaita helsinkiläisiä nuoria on ikäluokasta noin 7%, joten ilman toi-
sen asteen tutkintoa oleville varataan yhteishakuun 650 paikkaa.  Yksi-
tyisten oppilaitosten paikkamäärä on arvioitu aikaisempien vuosien 
aloituspaikkojen perusteella. Stadin ammatti- ja aikuisopisto varaa vuo-
den 2019 yhteishaussa tutkintoon johtavaan koulutukseen 2787 aloi-
tuspaikkaa peruskoulunsa keväällä 2019 päättäville ja ilman toisen as-
teen tutkintoa oleville helsinkiläisille nuorille.

********** 

Esitettyjen aloituspaikkojen kohdentamisessa on otettu huomioon Hel-
singin seudun työvoima- ja koulutustarpeista saadut ennakointitiedot ja 
työvoimavarannon poistuman vaikutukset. Vuodelle 2019 esitetyt aloi-
tuspaikat sisältävät valtakunnallisessa yhteishaussa ammatillisiin pe-
rustutkintoihin kohdennettavat aloituspaikat. Lisäksi esitys sisältää 
VALMA-koulutuksen aloituspaikat. VALMA-koulutukseen haetaan peru-
sopetuksen jälkeisessä valmistavan koulutuksen haussa.

Vuonna 2018 aloituspaikkoja tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 
2898. Vuoden 2019 aloituspaikkamäärä on pienempi, koska ammatilli-
seen koulutukseen hakeudutaan enenevässä määrin jatkuvien hakujen 
kautta ja valtakunnallinen yhteishaku toimii perusopetuksen päättänei-
den hakeutumisväylänä. Jatkuvien hakujen kautta hakija voi hakea am-
matilliseen koulutukseen sekä VALMA-koulutukseen ja aloittaa opinton-
sa joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvilla hauilla Stadin ammatti- ja ai-
kuisopisto pystyy tehokkaasti vastaamaan Helsingin seudun nopeasti 
muuttuviin koulutus- ja osaamistarpeisiin.

Ammatillisen koulutuksen aloituspaikoilla on välillinen terveysvaikutus 
syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
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Arja Kukkonen

Lisätiedot
Tuija Artama, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 21418

tuija.artama(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Asianomaiset


