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§ 17
Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto toivomus-
ponteen 3

HEL 2016-005426 T 00 00 03

Päätös

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti antaa seuraavan lau-
sunnon toivomusponnesta 3:

Työväenopisto on järjestänyt hygieniaosaamiskorttikoulutuksia useam-
man vuoden ajan ja opistolla on valmius jatkaa koulutuksia sekä lisätä 
koulutuksia ja tenttitilaisuuksia, mikäli siihen on tarvetta. Työväenopisto 
on perinyt opiston normaalin kurssimaksun koulutuksesta ja tenttitilai-
suudesta. Opiskelija on myös maksanut  tutkintomateriaalin ja passin 
hinnan (30 euroa). Vähävaraisten on mahdollista hakea vapautusta tai 
alennusta kurssimaksusta.

Esittelijä
opetusosaston osastopäällikkö
Eero Julkunen

Lisätiedot
Eero Julkunen, opetusosaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88531

eero.julkunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hursti René, toivomusponsi 3, Kvsto 27.4.2016 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloitteissa vuodelta 2015 on ehdotus, että kaupunginvaltuusto 
edellyttäisi ilmaisten hygieniapassikoulutusten ja testitilaisuuksien jär-
jestämismahdollisuuksien selvittämistä. Aloitteen mukaan hygieniapas-
si auttaa työllistymistä aloilla, joilla hygieniapassi on pakollinen. Mak-
suttomuutta aloitteessa perustellaan sillä, että silloin kaikki voivat varal-
lisuudesta riippumatta osallistua koulutuksiin ja testeihin, jolloin sosiaa-
linen oikeudenmukaisuus on kunnossa. 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B86978775-FD8C-C6A6-8627-5A4200F00000%7D&vsId=%7BE0961C1E-1D25-C02D-9455-5A4200F00008%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Työväenopiston johtokunta on 6.9.2016 kokouksessaan vastannut vas-
taavaan valtuutettu Rene Hurstin aloitteeseen ja ehdotus on, että työ-
väenopisto ei järjestäisi maksuttomia hygieniapassikoulutuksia, vaan 
perisi niistä normaalin kurssimaksun. Opiskelija on maksanut tutkinto-
materiaalin ja passin hinnan itse. Vähävaraisille opiskelijoille voidaan 
myöntää kurssimaksuvapautus tai alennus kurssimaksusta.

Esittelijä
opetusosaston osastopäällikkö
Eero Julkunen

Lisätiedot
Eero Julkunen, opetusosaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88531

eero.julkunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hursti René, toivomusponsi 3, Kvsto 27.4.2016 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 14.02.2017 § 23

HEL 2016-005426 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Hygieniaosaamisella tarkoitetaan elintarvikealan yrityksissä työskente-
levien ja elintarvikkeita ammatikseen käsittelevien henkilöiden tietoja 
sekä osaamista. Hygieniaosaaminen on lakisääteinen velvoite elintarvi-
kealalla. Hygieniapassin voi saada suorittamalla hyväksytysti Eviran 
laatiman erityisen osaamistestin tai esittämällä todistuksen niistä tutkin-
noista, joihin vastaavat tiedot katsotaan sisältyvän. Evira ei järjestä hy-
gieniaosaamiskoulutusta, osaamistestejä eikä myönnä hygieniapasse-
ja.  

Osaamistestejä järjestävät ja hygieniapasseja myöntävät Eviran hyväk-
symät osaamistestaajat. Evira koordinoi hygieniapassien tilaamista ja 
laskuttaa osaamistestaajilta maksuasetuksen mukaisen materiaali- ja 

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B86978775-FD8C-C6A6-8627-5A4200F00000%7D&vsId=%7BE0961C1E-1D25-C02D-9455-5A4200F00008%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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työkulun (voimassa olevan asetuksen mukaan 6,00 euroa/myönnetty 
todistus). Osaamistestaajat toimivat itsenäisesti tai ovat osa koulutuk-
senjärjestäjän toimintaa. Hygieniapassin voi suorittaa osallistumalla hy-
gieniaosaamiskoulutukseen ja osaamistestiin tai pelkkään osaamistes-
tiin. Hygieniapassin hinta vaihtelee toteuttajan mukaan. Pääkaupunki-
seudulla pelkän osaamistestin hinta on keskimäärin 50 euroa. 

Helsingissä Stadin ammatti- ja aikuisopistossa hygieniapassin voi suo-
rittaa osana ammatillisia opintoja, avoimina opintoina tai erillisenä kurs-
sina. Hygieniaosaaminen sisältyy lähihoitajan, hotelli-ravintola- ja cate-
ringalan sekä elintarvikealan opintoihin. Opiskelijoille hygieniaosaami-
seen liittyvä hygieniaosaamiskoulutus on maksutonta, mutta opiskeli-
joilta veloitetaan Eviran asetuksen mukainen todistuksen hinta (6 eu-
roa). Hygieniaosaamiskoulutusta ja osaamistestejä on maksullisena 
palvelutoimintana suoritettu Stadin aikuisopistossa vuosittain noin 150. 

Avoimien opintojen kautta hygieniapasseja on suoritettu noin 100 vuo-
dessa ja koulutus on ollut osallistujalle maksutonta. Avoimina opintoina 
järjestetyt hygieniaosaamiskoulutukset on kustannettu Helsingin kau-
pungin juhlarahalla toimineesta Avoin ammattiopisto -hankkeesta. 
Hankkeen jälkeen hygieniaosaamiskoulutusta on toteutettu kaupungin-
hallituksen erillisellä määrärahalla, joka on tarkoitettu avointen opinto-
jen toteuttamiseen. Lähtökohtana avoimina opintoina suoritettavissa 
maksuttomissa hygieniaosaamiskoulutuksissa ja osaamistestaamisissa 
on nuorten työllistämismahdollisuuksien lisääminen ja sosiaalisen tasa-
vertaisuuden toteutuminen.

Hygieniaosaamiskoulutusta ja osaamistestejä on järjestetty myös osa-
na Helsingin kaupungin työllisyydenhoitoa. Tämän palvelun järjestämi-
nen on siirtynyt 1.1.2017 alkaen Stadin aikuisopiston vastuulle. Työlli-
syydenhoidon toimenpiteenä hygieniapasseja on suoritettu keskimäärin 
250 kappaletta vuodessa. Työllisyydenhoidon toimenpiteenä hygieniao-
saamiskoulutukset ja osaamistestit ovat maksuttomia helsinkiläiselle al-
le 30-vuotiaalle työttömälle nuorelle sekä yli 30-vuotiaalle pitkäaikais-
työttömälle. 

Hygieniaosaamiskoulutusten ja osaamistestien kustannukset koostuvat 
osaamistestaajien eli opettajien resurssista sekä Eviran todistusmak-
susta. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa pystytään vuosittain hoita-
maan osallistujille maksuttomia hygieniaosaamiskoulutuksia ja osaa-
mistestejä työllisyydenhoidon toimenpiteinä tai avoimina opintoina. Ny-
kyiset resurssit riittävät tarjoamaan maksuttomia hygieniaosaamiskou-
lutuksia ja osaamistestejä 500 henkilölle.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Sanna Velin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86726

sanna.velin(a)hel.fi


