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§ 341
Sj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite maahanmuuttajien 
oppisopimuskoulutuksesta

HEL 2013-002189 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Belle Selene Xian aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 13.2.2013 asia 56

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Belle Selene Xian 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Belle Selene Xia ja kolme muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille tulisi 
tarjota oppisopimuskoulutusta. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että 
oppisopimuskoulutuksen punaisena lankana on työhön oppiminen työn 
tekemisen kautta. Oppisopimuskoulutuksella on muunkielisille työssä 
tapahtuvan oppimisen lisäksi sosiaalinen merkitys. Työpaikalla työtä 
tekemällä pääsee paremmin sisään työyhteisöön. Työssä oppiminen 
tehostaa myös suomen kielen oppimista. Näillä on ratkaiseva merkitys 
ammatin oppimisessa.  

Helsingin kaupungin oppisopimuskoulutusta on yhteistyössä 
työnantajien kanssa räätälöity muunkielisille ja opiskeluun on kuulunut 
mm. suomen kielen opintoja. Lisäksi työpaikkakouluttajille ja 
koulutustarkastajille on tarjottu koulutusta eri kulttuuritaustaisten 
opiskelijoiden moninaisuuden huomioimisesta ohjauksessa. Vuonna 
2012 Helsingin kaupungin reilusta 2900 oppisopimusopiskelijasta n. 11 
% oli muunkielisiä. Muunkieliset opiskelijat jakaantuivat eri aloille 
seuraavasti: matkailu-, ravitsemus- ja talousala 42%, sosiaali- ja 
terveysala 22%, tekniikan ja liikenteen ala 18%, yhteiskuntatieteiden, 
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liiketalouden ja hallinnon ala 13% ja humanistinen ja kasvatusala 6%. 
Lähes kaikki opiskelijat suorittivat koko tutkinnon. Joukossa oli vain 
muutamia tutkinnon osan suorittajia.

Kaupunginhallitus toteaa, että työllisyydenhoidon ja muunkielisten 
kotoutumisen näkökulmasta on kannatettavaa, että 
oppisopimuskoulutusta tarjotaan työttömille muunkielisille, koska 
oppisopimuksella pääsee heti työhön käsiksi. Työnantajan 
näkökulmasta oppisopimuskoulutus tarjoaa käyttökelpoisen 
menetelmän muunkielisen työvoiman kouluttamiseen ja työllistämiseen. 
Oppisopimusjärjestelmä on joustava ja käytännönläheinen. 
Oppisopimuskoulutuksessa voidaan käytännön kautta työpaikalla 
oppimalla ja opettamalla hyödyntää opiskelijan jo olemassa olevaa 
osaamista ja täydentää sitä henkilökohtaisen opiskeluohjelman avulla 
juuri työnantajan tarpeita vastaavaksi. 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että oppisopimuskoulutus edistää 
muunkielisten työllistymistä. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen 
vuonna 2012 toteuttaman työllisyydenhoidon toimenpiteiden 
vaikuttavuusmittauksen mukaan oppisopimuskoulutus on johtanut 
muunkielisillä 98-prosenttisesti työllistymiseen. Suomen ja 
ruotsinkieliset mukaan lukien oppisopimuskoulutuksen vaikuttavuus jäi 
88 prosenttiin, mutta oppisopimus oli kuitenkin kokonaisuutena kaikkein 
vaikuttavin työllistämistoimenpide. Oppisopimus- ja myös 
rekrytointikoulutus pystyivät auttamaan maahanmuuttajia 
työllistymispoluille paremmin kuin työllisyydenhoidon asiakkaita 
keskimäärin. 

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että työnantajien tietämystä 
oppisopimuksen mahdollisuuksista muunkielisten kouluttamisessa ja 
työllistämisessä on edelleen lisättävä. Tämä koskee niin Helsingin 
kaupungin omia työpaikkoja kuin yksityisiä työnantajia. Työnantajien 
tietämyksen lisääminen mahdollistaa muunkielisten oppisopimusten 
laajentamisen nykyistä useammille aloille.

Vielä kaupunginhallitus toteaa, että maahanmuuttajien integroitumista 
mitataan suomalaisessa kotouttamispolitiikassa työllistymisellä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 13.2.2013 asia 56
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Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 921

HEL 2013-002189 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Belle Selene Xian 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 27.08.2013 § 142

HEL 2013-002189 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Maahanmuuttajien integroitumista mitataan suomalaisessa 
kotouttamispolitiikassa työllistymisellä. Oppisopimuskoulutuksessa 
punaisena lankana on työhön oppiminen työn tekemisen kautta. 
Oppisopimuskoulutuksella on muunkielisille työssä tapahtuvan 
oppimisen lisäksi sosiaalinen merkitys. Työpaikalla työtä tekemällä 
pääsee paremmin sisään työyhteisöön. Työssä oppiminen tehostaa 
myös suomen kielen oppimista. Näillä on ratkaiseva merkitys ammatin 
oppimisessa.  

Helsingin kaupungin oppisopimuskoulutusta on yhteistyössä 
työnantajien kanssa räätälöity muunkielisille ja opiskeluun on kuulunut 
mm. suomen kielen opintoja. Lisäksi työpaikkakouluttajille ja 
koulutustarkastajille on tarjottu koulutusta eri kulttuuritaustaisten 
opiskelijoiden moninaisuuden huomioimisesta ohjauksessa. Vuonna 
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2012 Helsingin kaupungin reilusta 2900 oppisopimusopiskelijasta n. 11 
% oli muunkielisiä. Muunkieliset opiskelijat jakaantuivat eri aloille 
seuraavasti: matkailu-, ravitsemus- ja talousala 42%, sosiaali- ja 
terveysala 22%, tekniikan ja liikenteen ala 18%, yhteiskuntatieteiden, 
liiketalouden ja hallinnon ala 13% ja humanistinen ja kasvatusala 6%. 
Lähes kaikki opiskelijat suorittivat koko tutkinnon. Joukossa oli vain 
muutamia tutkinnon osan suorittajia.

Opetuslautakunta toteaa, että työllisyydenhoidon ja muunkielisten 
kotoutumisen näkökulmasta on kannatettavaa, että 
oppisopimuskoulutusta tarjotaan työttömille muunkielisille, koska 
oppisopimuksella pääsee heti työhön käsiksi. Työnantajan 
näkökulmasta oppisopimuskoulutus tarjoaa käyttökelpoisen 
menetelmän muunkielisen työvoiman kouluttamiseen ja työllistämiseen. 
Oppisopimusjärjestelmä on joustava ja käytännönläheinen. 
Oppisopimuskoulutuksessa voidaan käytännön kautta työpaikalla 
oppimalla ja opettamalla hyödyntää opiskelijan jo olemassa olevaa 
osaamista ja täydentää sitä henkilökohtaisen opiskeluohjelman avulla 
juuri työnantajan tarpeita vastaavaksi. 

Opetuslautakunta toteaa, että oppisopimuskoulutus edistää 
muunkielisten työllistymistä. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen 
vuonna 2012 toteuttaman työllisyydenhoidon toimenpiteiden 
vaikuttavuusmittauksen mukaan oppisopimuskoulutus on johtanut 
muunkielisillä 98-prosenttisesti työllistymiseen. Suomen ja 
ruotsinkieliset mukaan lukien oppisopimuskoulutuksen vaikuttavuus jäi 
88 prosenttiin, mutta oppisopimus oli kuitenkin kokonaisuutena kaikkein 
vaikuttavin työllistämistoimenpide. Oppisopimus- ja myös 
rekrytointikoulutus pystyivät auttamaan maahanmuuttajia 
työllistymispoluille paremmin kuin työllisyydenhoidon asiakkaita 
keskimäärin. 

Lisäksi opetuslautakunta toteaa, että työnantajien tietämystä 
oppisopimuksen mahdollisuuksista muunkielisten kouluttamisessa ja 
työllistämisessä on edelleen lisättävä. Tämä koskee niin Helsingin 
kaupungin omia työpaikkoja kuin yksityisiä työnantajia. Työnantajien 
tietämyksen lisääminen mahdollistaa muunkielisten oppisopimusten 
laajentamisen nykyistä useammille aloille.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Anna Mari Leinonen, oppisopimusjohtaja, puhelin: 310 86470

annamari.leinonen(a)hel.fi


