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§ 26
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sanna Vesikansan ym. harjoittelupaikkoja koskevasta 
valtuustoaloitteesta

HEL 2017-003878 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa valtuutettu Sanna Vesikan-
san ym. esitystä, että Helsingin kaupunki helpottaa ammatillisen koulu-
tuksen opiskelijoiden työssäoppimispaikkojen saamista. Vuoden 2018 
alussa voimaan tulevan ammatillisen koulutuksen lakiuudistuksen myö-
tä työelämässä tapahtuva oppiminen lisääntyy ja työelämän rooli am-
mattitaidon hankkimisessa ja osaamisen arvioinnissa nousee entistä 
merkittävämpään asemaan. Uudistuksen myötä myös kaikki osaami-
nen osoitetaan työelämässä tapahtuvissa näytöissä, joissa toinen ar-
vioija on aina työelämän edustaja. Esimerkiksi Stadin ammattiopistossa 
näyttöjen määrä on vuositasolla n. 26 000. Jos työpaikkoja ja työelä-
män arvioijia ei ole riittävästi tarjolla, voi opiskelijoiden opinnot viiväs-
tyä.

Helsingin kaupunki on saanut viime vuosina lisäopiskelijapaikkoja am-
matilliseen koulutukseen ja ottanut ne täysimääräisenä käyttöön. Tästä 
syystä myös työssäoppimispaikkojen tarve on lisääntynyt. Stadin am-
matti- ja aikuisopiston lisäksi Helsingissä on 18 ammatillista oppilaitos-
ta, joissa voi opiskella ammatillisia perustutkintoja. Perustutkintoa opis-
kelevia opiskelijoita on oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa Helsingis-
sä yhteensä noin 18 400, joista Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opis-
kelee noin 10 100 opiskelijaa ja yksityisissä oppilaitoksissa opiskelee 
noin 8 300 opiskelijaa. Helsingissä opiskelevien opiskelijoiden lisäksi 
Helsingin kaupungin työssäoppimispaikkoja hyödyntävät myös muiden 
kuntien oppilaitosten opiskelijat ja työttömänä työnhakijoina olevat työ-
kokeilijat.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä valtuustoaloitteessa 
esitettyä velvoitetta asettaa Helsingissä opiskelevat opiskelijat etusijalle 
kaupungin työssäoppimispaikkojen tarjoamisessa. Haasteita työssäop-
pimispaikkojen löytymisessä on ollut erityisesti sosiaali-ja terveysalalla, 
jossa opiskelijavolyymit ovat isoja ja suuri osa työssäoppimispaikoista 
on kaupungin omia paikkoja. Myös matkailualalle olisi tarve saada so-
vittu kiintiö omille opiskelijoille. Tämä koskee lähinnä peruskoulupohjai-
sia opiskelijoita joille on vaikea löytää työssäoppimispaikkaa yksityisel-
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tä sektorilta ennen kuin he ovat täyttäneet 18-vuotta. Sama haaste kos-
kee myös muiden alojen alaikäisiä opiskelijoita.

Ammatillisessa koulutuksessa on kaikilla aloilla yhä enemmän erityistä 
tukea tarvitsevia ja maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, joille on 
haastavaa löytää työssäoppimispaikkoja. Yrityksistä on vaikeaa löytää 
työssäoppimispaikkoja, koska heillä ei ole resursseja riittävään ohjauk-
seen. Myöskään opettajille annettava lisäresurssi erityistä tukea tarvit-
sevien ohjaukseen ei pelkästään riitä, vaan tarvitaan myös kohdennet-
tuja työssäoppimispaikkoja kaupungin toimialoilta erityistä tukea tarvit-
seville opiskelijoille. Kaupungin toimialoilta löytyy soveltuvia tuetun 
työssäoppimisen tehtäviä ja työpaikkoja kaikille aloille, kunhan jonkin-
lainen velvoite työssäoppijoiden ottamisesta saadaan aikaiseksi. Myös 
kasvava maahanmuuttajien määrä hyötyisi kohdennetuista työssäoppi-
mispaikoista.

Valtuutettu Sanna Vesikansan ym. valtuustoaloitteessa esitetään mui-
den vaikuttavien keinojen etsimistä työssäoppimispaikkojen löytämisek-
si. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että toimialojen yhteistyön li-
sääminen on avainasemassa työssäoppimispaikkojen löytämisessä. 
Työntekijät toimialoilla tarvitsevat koulutusta ja tukea opiskelijoiden oh-
jaukseen, mikä edellyttää tiivistä yhteistyötä opettajien kanssa.

Käsittely

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tiina Vanhala, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86356

tiina.vanhala(a)hel.fi
Sanna Velin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86726

sanna.velin(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesikansa Sanna ym. valtuustoaloite Kvsto 29.3.2017 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 3 (3)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/13
29.08.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3000 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

+358 9 86390 FI02012566

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa Sanna Vesi-
kansan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee harjoittelupaikkojen riittä-
vyyttä ammattiin opiskeleville.
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