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§ 216
Ammatillisten oppilaitosten yhdistäminen yhdeksi ammatilliseksi 
oppilaitokseksi 1.1.2019 lukien

HEL 2018-009304 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yhdistää 1.1.2019 lukien kau-
punginvaltuuston 26.09.2012 (§ 272) perustamat ammatillisen oppilai-
toksen Stadin ammattiopiston ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen Sta-
din aikuisopiston yhdeksi ammatilliseksi oppilaitokseksi.

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

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi
Maria Sarkkinen, ammatillisen koulutuksen päällikkö, puhelin: 09 310 87153

maria.sarkkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 15 luvun 1 § 1 momentin 3 -kohdan mukaan kasvatus- 
ja koulutuslautakunta päättää suomenkielisen oppilaitoksen perustami-
sesta tai lakkauttamisesta.

Hallintosäännön 15 luvun 2 § 1 momentin 1 -kohdan mukaan kasvatus- 
ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto oman kieliryhmänsä 
osalta päättää oppilaitosten nimistä, joten perustettavan oppilaitoksen 
nimestä päätetään erikseen.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus on astunut voimaan 
1.1.2018 alkaen. Keskeisimpiä muutoksia ovat nuoriso- ja aikuiskoulu-
tuksen yhdistäminen yhden lainsäädännön alle, entistä henkilökohtai-
sempi ja työelämälähtöisempi opiskelu sekä tutkintojen määrän tuntuva 
vähentäminen ja laaja-alaistaminen. Ammatillisen koulutuksen rahoitus 
perustuu opinnoissa edistymiseen sekä koulutuksen jälkeiseen sijoittu-
miseen.
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Tällä hetkellä Helsingin kaupunki koulutuksen järjestäjänä on organisoi-
nut ammatillisen koulutuksen kahteen oppilaitokseen Stadin ammattio-
pistoon ja Stadin aikuisopistoon. Molempia opistoja johtaa toimialan toi-
mintasäännön mukaisesti ammatillisen koulutuksen päällikkö johtavana 
rehtorina. Käytännössä jo nyt toimitaan niin, että opistoilla on yhteiset 
resurssit; henkilöstö, tilat, talous ja toimialan yhteiset palvelut. Kahden 
opiston rakenne on ongelmallinen valtakunnallisten tietojärjestelmien 
sekä hakeutumisen kannalta. Käytännössä nykyinen toiminta ja rapor-
tointi joudutaan esimerkiksi tuottamaan järjestelmiin kahteen kertaan. 
Lisäksi 1.1.2019 siirrytään kaikkien opistojen opettajien työajan osalta 
valtakunnallisesti sovittuun vuosityöaikaan.

Helsingin kaupunki koulutuksen järjestäjänä haluaa toimia aktiivisesti 
pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä vahvana yh-
tenä ammatillisen koulutuksen toimijana. Koulutukseen hakeutumisen 
ja työelämän tarpeisiin vastaaminen edellyttää entistä nopeampaa rea-
gointia, tehokkaampaa resurssien käyttöä sekä yhdenmukaista viestin-
tää koulutuksista ja palveluista. Lisäksi tiedolla johtaminen ja kehittä-
mishankkeet yhdessä opistossa tukevat paremmin kaupungin ja toimia-
lan strategisia tavoitteita.

Nykyisen lainsäädännön, ammatillisen koulutuksen rahoituksen sekä 
toimintaympäristön näkökulmasta on perusteltua yhdistää kaksi oppilai-
tosta Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuispisto yhdeksi oppilaitokseksi 
1.1.2019 alkaen.

Oppilaitosten yhdistymistä on käsitelty yhteistoiminnallisesti Stadin am-
mattiopistossa ja Stadin aikuisopistossa.

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

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012
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Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
Kaupunginkanslia


