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§ 28
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sanna Vesikansan ym. valtuustoaloitteesta ammattiin 
opiskelevien opiskelijoiden harjoittelupaikoista

HEL 2017-003878 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Vesikansan aloitteessa esitetään, että Helsinki helpottaa 
ammattiin opiskelevien nuorten harjoittelupaikkojen saamista. Tämä ta-
voite on kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan mielestä kannatettava. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toimii jo tällä hetkellä niin, että sen toi-
minnoissa on runsaasti opiskelijoita paitsi harjoitteluissa myös projek-
tiopinnoissa. 

Espoo ja Vantaa ovat varanneet omat harjoittelupaikat omien kaupun-
kiensa oppilaitosten opiskelijoille. Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialalla oman kaupungin oppilaitosten harjoittelijoiden automaattinen 
etusija olisi ongelmallinen toimintamalli, sillä helsinkiläisillä oppilaitoksil-
la ei ole tarjolla esimerkiksi nuoriso-tai liikunta-alan koulutusta.

Helsingin kaupunki on sekä nuoriso-, liikunta että kulttuurialalla niin 
keskeinen työnantaja ja toimialan kehittäjä, että alan opiskelijoiden on 
voitava hakeutua harjoitteluun Helsinkiin. Nämä harjoittelut ovat merkit-
tävä työnantajakuvan muokkaaja ja rekrytoinnin kanava.  

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa jatkossakin aktiivisesti opiskeli-
joille harjoittelupaikkoja ja yhä tiivistää yhteistyötä Stadin ammattiopis-
ton ja muiden ammatillisen koulutuksen toimijoiden kanssa. Toimialan 
ammattialoilla tulee kuitenkin olla harjoittelijoita myös muualta kuin hel-
sinkiläisistä oppilaitoksista.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Vesikansa Sanna ym. valtuustoaloite Kvsto 29.3.2017 
asia 10

2 Vesikansa Sanna ym. valtuustoaloite Kvsto 29.3.2017 asia 10
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 15.9.2017 mennessä kulttuuri- ja vapaa- 
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Sanna 
Vesikansan ja 14:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta jossa esite-
tään, että Helsinki helpottaa ammattiin opiskelevien nuorten harjoittelu-
paikkojen saamista. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutus-
lautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Vesikansa Sanna ym. valtuustoaloite Kvsto 29.3.2017 
asia 10

2 Vesikansa Sanna ym. valtuustoaloite Kvsto 29.3.2017 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.08.2017 § 26

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.08.2017 § 198


