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Opiskelu- ja työvalmentajien palkkaaminen Stadin ammatti- ja aikuisopistoon

Korona-ajan myötä koulupudokkuus ja opintojen keskeyttäminen on lisääntynyt Stadin ammatti- ja aikuisopistossa huolestuttavasti. Erityisesti opintojen negatiivinen keskeyttäminen on lisääntynyt, vuonna 2020 keskeyttäneitä oli 12,7% eli 1142 opiskelijaa.
Stadin ammatti- ja aikuisopiston kehittämisen painopiste vuodelle 2021-2022 on oppimisen tuen palveluissa. Opiskelijoiden tuen tarpeet ovat lisääntyneet korona-aikana, lisäksi oppilaitoksessa on aiempaa enemmän erityisen tuen tarpeen ja vieraskielisiä opiskelijoita. Opiskelijat tarvitsevat entistä
enemmän tukea opiskeluvalmiuksiin, opintoihin sitoutumiseen ja arjenhallintaan. Koulupudokkuus on
nuoren tulevaisuutta ajatellen suuri haaste työllistymistä ja elämässä pärjäämistä ajatellen. Omat
haasteensa ja tuen lisätarpeen tuovat oppivelvollisuusiän nosto ja kuntakokeilu. Alle 30-vuotiaiden
työttömien nuorten määrä on kasvanut Helsingissä merkittävästi koronan aikana, ja työttömien nuorten tukeminen työelämään edellyttää osaamisen kehittämisen ohella uudenlaisia tukimuotoja ammatilliseen koulutukseen.
Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on tällä hetkellä käynnissä OKM:n kertaluonteisen lisämäärärahan
turvin vuoden kestävä työvalmentajien kokeilu, jonka tulokset ovat olleet lupaavia. Valmentajat auttavat opiskelijoita työharjoittelupaikkojen etsimisessä sekä käyvät yksilöllisesti läpi työelämävalmiuksia
nuoren kanssa. Työvalmentaja valmentaa opiskelijaa tavoitteellisesti kohti työelämää. Hän tukee
opiskelijaa opiskelussa, työelämätaitojen kehittymisessä, sopivan työpaikan löytymisessä opiskelun
aikana ja sen jälkeen.
Opiskelu- ja työvalmentajien palkkaus Stadin ammatti- ja aikuisopistoon tukisi Helsingin kaupunginvaltuuston ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan strategista tavoitetta ammatillisten opintojen keskeyttämisen vähenemiseksi. Vuoden 2021 määräaikaisessa työvalmentajakokeilussa työskentelee
tällä hetkellä 39 valmentajaa ja tavoitteena olisi saada opiskelu- ja työvalmentajia yhteensä 50.
Me talousarvioaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämme 2 miljoonan määrärahaa opiskelu- ja
työvalmentajien palkkaamiseksi Stadin ammatti- ja aikuisopistoon tulevalle budjettikaudelle. Tavoitteena olisi jatkossa vakinaistaa opiskelu- ja työvalmentajien toimenkuva Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.
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