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23 §
Työllisyysmäärärahan myöntäminen kasvatuksen ja koulutuksen-
toimialalle

HEL 2020-007555 T 02 02 02

Päätös

Työvoima ja maahanmuutto -yksikön päällikkö päätti myöntää kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialalle 60 000 euroa vuodelle 2020 työllisyy-
denhoidon määrärahoista. Määräraha kohdennetaan Stadin ammatti- 
ja aikuisopiston Koulutusta työllisyydenhoidon asiakkaille -tiimille. Mää-
rärahalla palkataan Koulutusta työllisyydenhoidon asiakkaille -tiimiin 
syyskaudelle (elokuu - joulukuu 2020) kaksi opettajaa.

Opettajien palkkakustannukset maksetaan kaupunginkanslian elinkei-
no-osaston Työvoima ja maahanmuutto -yksikön talousarviokohdalta 
14001 sisäinen tilaus 1817100006 Hankkeet.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian, sosiaali- ja terveystoimen sekä kasvatus- ja koulu-
tustoimialan yhteistyösopimuksen (16.12.2019) mukaisesti Stadin am-
matti- ja aikuisopisto vastaa koulutuspalveluiden järjestämisestä hel-
sinkiläisille työllisyydenhoidon asiakkaille.

Työvoima ja maahanmuutto -yksikkö on selvittänyt mahdollisuuksia 
laajentaa työttömien palveluvalikkoa poikkeustilanteessa, koska osaa 
palveluista ei ole ollut mahdollista toteuttaa korona-pandemian rajoitus-
ten vuoksi. Säästyneitä työllisyysmäärärahoja on tarkoituksenmukaista 
suunnata myös kaupungin toimialoille sekä uusien palveluiden tuotta-
miseen ja että niiden kehittämiseen asiakaslähtöisesti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on yhdessä elinkeino-osaston 
Työvoima ja maahanmuutto -yksikön kanssa valmistautumassa työlli-
syyden kuntakokeiluun vuodesta 2021 alkaen. Tällä päätöksellä myön-
nettävä määräraha on tarkoitettu pilotiksi työllisyyden ekosysteemin ja 
erityisesti sen koulutuspalveluiden kehittämiseen tulevassa kuntakokei-
lussa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa käydyissä neuvotteluissa 
on päädytty lisäresurssin kohdentamisesta kahden opettajan tehtäviin: 
lyhytkoulutusten koordinoiva opettaja sekä yhteisten tutkinnon osien 
opettaja. Molemmat tehtävät tukevat kuntakokeilun tavoitetta sujuvien 
ja tehokkaampien koulutuspolkujen räätälöinnistä työllisyydenhoidon 
asiakkaille. Pilottijakson tuloksia arvioidaan osana kuntakokeilun koulu-
tuspalveluiden kokonaisuutta.
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Lyhytkoulutusten koordinoiva opettaja, 30 000 euroa

Tavoitteena on tehostaa työllisyydenhoidon asiakkaiden siirtymiä lyhyt-
koulutuksista (esim. varastoalan tutustumiskoulutus, kaupan polku ja 
korttikoulutukset) työelämään tai opintoihin. Opettaja toimii lyhytkoulu-
tusten omaopettajana ja huolehtii osallistujien työelämätaitojen opetuk-
sesta sekä jatko-ohjauksesta. Lisäksi opettaja suunnittelee ja järjestää 
erilaisia toteutuksia yhdessä yrityskoordinaattoreiden kanssa.

Yhteisten tutkinnon osien opettaja, 30 000 euroa

Opettaja luo verkkoon työllisyydenhoidon asiakkaille äidinkielen, kiel-
ten, matematiikan, työelämässä toimimiseen ja yrittäjyyteen liittyviä to-
teutuksia. Opettajan tehtävänä on ohjata oppijaa käyttämään verkko-
oppimisympäristöjä ja toimimaan verkko-opintojen parissa. Yhteisten 
tutkinnon osien suorittaminen auttaa niitä työllisyydenhoidon asiakkaita, 
joiden tavoitteena on tutkinnon suorittaminen.

Lisätiedot
Ulla Juhanko, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36323

ulla.juhanko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kanslia
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 23 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Ilkka Haahtela
maahanmuutto- ja työllisyysa-
sioiden päällikkö

Jaana Vuorela
palvelupäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.06.2020.


