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27 Valtuutettu Heli Puura: 
 
Nuorten koulutustakuun toteutuminen 

 
”Kymmenet tuhannet helsinkiläisnuoret ovat päättämässä näinä päivinä 
peruskoulun 9. luokkaa ja oppivelvollisuuttaan.  Opiskelupaikan löyty-
minen ensi vuodelle jännittää monissa perheissä, niin meilläkin. 
 
Toiseen asteen koulutuspaikkoja on mm. lukioissa ja ammatillisissa 
oppilaitoksissa, joiden vetovoima on viime vuosina kasvanut. Helsinki-
läiset koulut kiinnostavat laajemmin nuoria tällä seudulla, ja suosituista 
paikoista on kisaa. Opintomenestys peruskoulussa ja onnistuminen 
pääsykokeissa on monen nuoren tavoitteena.   
 
Nuorten koulutustakuun tärkeä lähtökohta on se, ettei ketään 15–16-
vuotiasta nuorta jätetä peruskoulun jälkeen ilman jatko-opiskelu-
paikkaa. Tämä edellyttää riittävästi erilaisia, laadukkaita koulutuspaik-
koja. Toisen asteen koulutus antaa eväitä oman elämän hallintaan, 
työelämään ja yhteiskunnassa toimimiseen – ilman koulutusta nuoren 
riski syrjäytyä on suuri.   
 
Kysynkin, miten helsinkiläisten peruskoulunsa päättävien nuorten kou-
lutustakuu käytännössä toteutuu tänä vuonna?  Kuinka helsinkiläiset 
nuoret ovat pääsemässä lukioon ja ammatillisiin oppilaitoksiin, ja miten 
järjestetään niiden nuorten jatko-opiskelu ja tarvittava tuki, jotka eivät 
yhteishaussa ole saamassa opiskelupaikkaa?” (Sj) 
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VASTAUS VT HELI PUURAN KYSYMYKSEEN NRO 27/2010 
 

Vastauksena esitettyyn kysymykseen sivistys- ja henkilöstötointa johta-
va apulaiskaupunginjohtaja toteaa, että kevään 2010 yhteishaussa 
Helsingin kaupungin ammatillisiin oppilaitoksiin oli ensisijaisia hakijoita 
yhteensä 4240, mikä on 800 hakijaa enemmän kuin vuoden 2009 yh-
teishaussa. Aloituspaikkoja on 2408, joten ensisijaisia hakijoita aloitus-
paikkaa kohti on 1,761. Helsingissä sijaitseviin yksityisiin ammatillisiin 
oppilaitoksiin oli yhteensä 2799 ensisijaista hakijaa, aloituspaikkoja on 
2408, joten ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohti on 2,232. Kaikkiin 
Helsingin ammatillisiin oppilaitoksiin oli ensisijaisia hakijoita yhteensä 
7039, aloituspaikkoja on 3662 eli 1,922 ensisijaista hakijaa aloituspaik-
kaa kohden.  
 
Helsingin kaupungin lukioihin oli ensisijaisia hakijoita 2 690, aloitus-
paikkoja on 2291, joten ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohti on 
1,174. Vastaavat luvut Helsingissä sijaitsevien yksityisten lukioiden 
osalta ovat 1521 ensisijaista hakijaa, aloituspaikkoja 1 381 eli 1,101 
ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden. Valtion lukioiden vastaavat 
luvut olivat 298 ensisijaista hakijaa, aloituspaikkoja 260 eli 1,146 ensisi-
jaista hakijaa aloituspaikkaa kohden. Helsingissä sijaitseviin lukioihin oli 
yhteensä 4509 ensisijaista hakijaa, aloituspaikkoja on 3932 eli 1,147 
hakijaa aloituspaikkaa kohden.  
 
Helsingin kaupunki tarjoaa lukiokoulutuspaikan 60 %:lle peruskoulun 
päättävistä helsinkiläisistä nuorista, mikä on valtakunnallista keskiarvoa 
10 % enemmän. Ammatillisen koulutuksen koulutuspaikat riittävät 
n. 25 %:lle perusopetuksen päättävistä nuorista. Opetusministeriö sää-
telee ammatillisen koulutuksen koulutuspaikkamäärää. Helsingin kau-
punki on hakenut toistuvasti opetusministeriöltä lisäpaikkoja ammatilli-
seen koulutukseen.  
 
Mikäli opiskelija ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, hän voi hakeutua 
joko perusopetuksen lisäopetukseen (kymppiluokalle), ammatilliseen 
koulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen (ammattistartti), 
maahanmuuttajien valmistavaan koulutukseen (mava), nuorten työpa-
jatoimintaan tai oppisopimus-koulutukseen. Helsingin kaupungin kymp-
piluokilla on n. 600, ammattistartissa 172 ja mavassa 222 opiskelupaik-
kaa. Helsinki järjestää perusopetuksen lisäopetusta enemmän kuin 
Suomessa keskimäärin. 
 
Kevään 2009 yhteishaussa Helsingissä jäi ilman koulutuspaikkaa 1 200 
opiskelijaa, joista n. 700 sijoittui ammattistartille, maahanmuuttajien 
valmistavaan koulutukseen, perusopetuksen lisäopetukseen, Helsingin 
kaupungin järjestämään nuorten työpajatoimintaan tai sai opiskelupai-
kan täydennyshaussa. Näistä toimenpiteistä huolimatta kokonaan il-
man opiskelupaikkaa jäi vuonna 1992 syntyneitä tai nuorempia 426 ja 
121 vanhempaa kevään 2009 yhteishaussa.  
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Oppilaitosten opinto-ohjaajat ja opiskelijahuoltohenkilöstö auttavat nuo-
ria opintojen alussa, niiden aikana sekä auttavat opiskelijaa jatko-
opintoihin siirtymisessä tai uuden opiskelupaikan löytämisessä. Kau-
pungin henkilöstökeskuksen ylläpitämä Tulevaisuustiski auttaa perus-
koulun päättäneitä 15–17-vuotiaita nuoria, jotka eivät ole saaneet kou-
lutus- tai työpaikkaa. Tulevaisuustiskiltä saa henkilökohtaista ohjausta 
ja neuvontaa koulutuspaikan etsinnässä ympäri vuoden. Helsingin kau-
punki on mukana Uudenmaan nuorten ohjaus UNO-hankkeen ohjaus-
portaalin tuottamisessa ja kehittämisessä. Palvelun kautta voi esittää 
kysymyksiä sekä tilata henkilökohtaisen opinto-ohjausajan. 
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