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§ 44
Kasvatus-ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Said Ahmed Suldaanin valtuustoaloitteesta TET-jakson 
syrjimättömyydestä
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Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Said Ah-
med Suldaanin valtuustoaloitteesta TET-jakson syrjimättömyydestä:

Helsinkiläisten peruskoulujen tehtävänä on edistää alueellista, kulttuu-
rista ja sosiaalista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhdenvertainen 
kohtelu edellyttää perusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien 
turvaamista kaikille sekä yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosina 2017-2018 toteuttama ro-
manien hyvinvointitutkimus osoittaa, että romaneiden kokemuksen mu-
kaan nuorten on vaikea saada syrjinnän vuoksi harjoittelupaikkoja ja 
työllistyä valmistumisen jälkeen. Noin kolme neljästä alle 30-vuotiaasta 
romaninuoresta on työttömänä. Perusopetuksen opetussuunnitelman 
mukaan oppilaalle tulee järjestää vuosiluokkien 7-9 aikana työelämään 
tutustumisjaksoja koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn 
arvostuksen lisäämiseksi. Työelämään tutustumisjaksojen tavoitteena 
on vahvistaa oppilaan kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa 
työympäristössä sekä lisätä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja 
myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan.

Työelämään tutustumisen jaksojen aikana saadut kokemukset auttavat 
oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdolli-
suudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Onnis-
tuneet työelämäjaksot auttavat nuorta tekemään tulevaan koulutukseen 
ja ammattiin liittyviä päätöksiä tai saamaan kesätyöpaikan. Nuorelle 
mielekkään työelämään tutustumispaikan saaminen voi olla haasteelli-
sempaa, jos nuorella on eri kieli- ja kulttuuritausta tai erityisen tuen tar-
vetta. Työnantajat, joilla on ennestään hyviä kokemuksia, ottavat nuoria 
helpommin työelämään tutustumisjaksoille. Työnantajien huonot koke-
mukset työelämään tutustumisjaksolla olevasta nuoresta, vaikeuttavat 
seuraavan hakijan harjoittelupaikan saantia samaiselta työnantajalta. 
Yhteistyössä Helsingin Yrittäjät ry:n kanssa on laadittu Helsingin kau-
pungin alueellisen opinto-ohjauksen ja paikallisten yrittäjäyhdistysten 
kartta, joka luo pohjan yhteistyölle alueen koulujen ja yrittäjien välille. 
Yhteistyön tavoitteena on edistää alueen koulujen ja yritysten välistä 
yhteistyötä ja auttaa nuoria löytämään turvallisen työelämään tutustu-
mispaikan. 
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Romaninuorten TET -tilannekartoitus 2016

Syksyllä 2016 Opetusviraston Tsetanes naal -hankkeen tilannekartoi-
tukseen liittyneen kyselyn tulosten mukaan romaninuorten TET-paikan 
saanti sujui samalla tavoin suhteessa muihin oppilaisiin. TET-paikan 
saannissa avustettiin samalla tavoin tai hieman enemmän suhteessa 
muihin oppilaisiin. Kysymyksiin vastasivat helsinkiläisten peruskoulujen 
työntekijät, lähinnä koulukuraattorit ja opinto-ohjaajat. Työelämään tu-
tustumisjakso ei näissä oppilashuoltohenkilöstön vastauksissa määrit-
tynyt erityiseksi ongelmakohdaksi. Tämän päivän tilanteesta ei ole tut-
kimustietoa. Etnisen taustan perusteella ei myöskään tehdä tilastoa, jo-
ten romanioppilaiden sijoittumisesta eri kouluihin ei ole valmista tietoa 
saatavilla.

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi keskeinen painopiste on 
nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja eriarvoisuuden vähentä-
minen. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen kaupunkistrategiahank-
keella, Mukana-ohjelmalla, tavoitellaan systeemistä muutosta, jonka 
myötä lasten ja nuorten syrjäytyminen, ylisukupolvisen syrjäytymisen 
periytyminen ja alueellinen eriytyminen vähenevät Helsingissä. Mukana 
–ohjelman toimenpiteessä 25 tavoitteena on vahvistaa yläkoulujen op-
pilaanohjausta luomalla systemaattisen ohjauksen malli, jonka myötä 
nuoret saavat aiempaa vahvemmin tukea itselleen sopivan ja mielek-
kääksi koetun toisen asteen koulutuspaikan valinnassa.

Yrittäjyys- ja työelämäosaamisen Stadi -hanke

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja elinkeino-osaston yhteistyönä 
toteutetaan vuonna 2020 Yrittäjyyden ja työelämäosaamisen Stadi -
valmisteluhanke, jonka tavoitteena on luoda selkeä ja toimiva rakenne 
Helsingin kaupungin yrittäjyys- ja työelämäosaamisen toteuttamiseen 
koko kaupungin alueella. Hanke edistää innovaatiotoimintaa luomalla 
Helsingistä puuttuvan yhteistyöverkoston elinkeinotoimijoiden ja opis-
kelijoiden sekä henkilöstön välille. Valmisteluhankkeessa innovoidaan 
työelämään tutustumiseen liittyvien harjoittelujaksojen sisältöjä perus- 
ja lukio- sekä ammatillisessa opetuksessa sekä valmistellaan helsinki-
läisen yrittäjyys- ja työelämäosaamisen pedagogista ja viestinnällistä 
edistämistä nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin luomalla yrittäjyys- ja 
työelämäosaamisen palvelukonsepti ja konkreettinen toimintamalli. 
Parhaimmillaan hanke rikkoo syrjäytymisen ja työttömyyden ketjuja ja 
avaa yrittäjyyden myös niille nuorille, joilla yrittäjyys ei ole osa omaa 
kasvuympäristöä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että Helsingin kaupunki tarjoaa 
varsin vähän työelämään tutustumispaikkoja. Lautakunta korostaa, että 
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kaupunki voisi itse olla edelläkävijä ja ottaa aktiivisemmin romaninuoria 
työelämään tutustumisjaksoille. Opetuksen järjestäjän tulee arvioida ja 
edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan ja yhteistyössä mui-
den toimijoiden kanssa. Kaikille oppilaille kuuluu tasaveroiset mahdolli-
suudet työelämään tutustumisjaksoille, myös romaninuorille. Kasvatus- 
ja koulutuslautakunta ei kannata erillisen asennekampanjan toteutta-
mista, mutta pitää tärkeänä syrjimättömyyden edistämistä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Annika Naski, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27277

annika.naski(a)edu.hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Said Ahmed Suldaanin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus -ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 31.3.2020 mennessä valtuutettu Said Ahmed Suldaanin ja 19 
muun allekirjoittaneen valtuustoaloitteesta koskien TET-jakson syrji-
mättömyyttä. Aloitteen mukaan Helsingin kaupunki varmistaa ettei yk-
sikään helsinkiläinen romaninuori kohtaisi syrjintää TET-jaksoilla ja 
esittää, että kaupungin tulee järjestää näkyvä asennekampanja, jolla 
pyrittäisiin vaikuttamaan työnantajien asenteisiin romaninuoria ja TET-
harjoittelua kohtaan.
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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