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Edistämme tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta 
jo rekrytoinneista lähtien
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Henkilöstön saatavuus 
varmistetaan tasa-
arvoisesti ja 
yhdenvertaisesti

• Tehtävämme on ennakoida 

henkilöstötarvetta ja varmistaa osaavan 

henkilöstön saatavuus tasa-arvoisesti ja 

yhdenvertaisesti, jotta Helsinki voi olla 

kasvun paikka kaikille.

• Kesätyöt ja korkeakouluharjoittelut ovat 

tärkeitä ennakoivan rekrytoinnin väyliä.
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Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
rekrytoinneissa Hakijoiden tasapuolinen, selkeä 

ja samanaikainen informointiVaiheistettu hakijaviestintä
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kanavista
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Hakemusten 

käsittely

Sama haastattelurunko kaikille 

ja kysymysten laillisuus

Tilaisuuden selkeäkielisyys, 

saavutettavuus ja 

esteettömyys

5.

Haastattelut

Osaamistehtävien käyttö 

Valinnan perustelut ja 

niiden dokumentointi 

Positiivinen erityiskohtelu

6.
Valintapäätös

Esteettömyys

Saavutettavuus

Kohtuulliset mukautukset
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Erityistä tukea 
työllistymiseen 
tarvitsevien kesätyöt 
2022
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Erityistä tukea työllistymiseen 
tarvitsevat nuoret kesätyöntekijät

• Kesätyöohje 2022: Nuorille 16 ja 17 vuotta kalenterivuoden aikana täyttäville varatusta 

kaupunginkanslian määrärahasta kohdennetaan osa erityistä tukea työllistymiseen 

tarvitsevien 16–29-vuotiaiden palkkaamiseen kesällä 2022. Kohderyhmään kuuluvat 

esimerkiksi muunkieliset, vammaiset, osatyökykyiset ja muut aliedustetut ryhmät.

• Tavoitteena on nostaa erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien nuorten ja nuorten 

aikuisten osuutta kesätyöntekijöistä.

• Yhteistyötä on tehty eri toimijoiden kanssa (esimerkiksi ammattiopisto Live ja lastenkodit).

• Helmessä on julkaistu uutinen erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien kesätöistä.
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Muutoksia vuoden 
2022 kesätöissä

• Erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien nuorten 

kesätyöntekijöiden ikärajaksi muutettiin 16-29 vuotta (vrt. 

nuoren laillinen määritelmä, nuorisolaki) rekrytointien 

selkeyttämiseksi. Aiemmin ikäraja oli 16-20 vuotta.

• Kaupungin keskitetyillä määrärahoilla palkataan kesätöihin 

työvalmentaja, joka tarjoaa valmennusta erityistä tukea 

työllistymiseen tarvitseville 16−29-vuotiaille 

kesätyöntekijöille.

• Kehitämme erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien 

16−29-vuotiaiden kesätyöntekijöiden rekrytointeja niin, että 

heidät on helpompi tunnistaa muiden hakijoiden joukosta.

• Kesätöitä markkinoidaan kohdennetusti 

yhteistyökumppaneiden kautta.

Kuva: Jussi Hellsten
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Kesärekrytointien 
kehittäminen
• Stadin HR on päivittänyt monimuotoisuuslausekkeen Helbit-

rekrytointijärjestelmän ilmoituspohjiin: Helsingin kaupunki edistää 

aktiivisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä arvostaa henkilöstönsä 

monimuotoisuutta. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia 

henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

• Toimialat, virastot ja liikelaitokset kertovat työpaikan 

esteettömyydestä, mukautuksista ja työvalmennuksesta 

kesärekrytointi-ilmoituksissa.

• Rekrytointi-ilmoituksiin laitetaan vapaaehtoinen lisäkysymys 

siitä, onko saanut tiedon kesätyöstä yhteistyökumppanien 

kautta (esim. Live, Ohjaamo, Nuorten työhön kuntouttavat 

palvelut, Plan International, Suomen Romanifoorumi, 

Kuurojen Liitto, Kuurojen Palvelusäätiö, Helsingin ja 

Uudenmaan Näkövammaiset ry, Invalidiliitto ja 

Kehitysvammaliitto).

Kuva: Maija Astikainen
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Lisätietoa: 
Yhteistyökumppanit 
erityistä tukea 
työllistymiseen 
tarvitsevien kesätöissä
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Yhteistyökumppanit
• Ammattiopisto Live: Toimiala/liikelaitos ottaa yhteyttä ja sopii yhteistyöstä hakijoiden 

kartoittamiseksi.

• Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala (nuoriso-ohjaaja Jasmin Palm): Toimiala/liikelaitos on 

yhteydessä Jasmin Palmiin kesätöiden markkinoimiseksi romaninuorille.

• Lastenkodit: Stadin HR auttaa selvittämään, mihin paikkoihin nuoret ovat hakeneet ja 

ilmoittaa tiedot toimialoille ja liikelaitoksille asiasta suojatulla sähköpostilla.

• Muut yhteistyökumppanit: Toimialat ja liikelaitokset välittävät tiedot Stadin HR:lle

erityisnuorten kesätyöpaikoista kohdennettua markkinointia varten.

• Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas): Ratko-

työpajoja pilotoitiin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kesällä 2021. Kokeilua ei jatketa 

vuonna 2022, koska toimialoilla ei ollut riittävästi resursseja työpajoihin osallistumiseen.
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Esteettömien 
korkeakouluharjoitte-
luiden edistäminen
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Vuodelle 2022 suunniteltua

• Toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia on pyydetty ottamaan huomioon esteettömät 

harjoittelut suunnitellessaan vuoden 2022 korkeakouluharjoitteluita.

• Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on alustavasti sopinut Kuurojen 

Kansanopiston kanssa kuurojen maahanmuuttajien harjoitteluista ajalle 28.3.-

8.4.2022.

• Toimialat, virastot ja liikelaitokset toimittavat tiedot esteettömistä 

korkeakouluharjoittelupaikoista Stadin HR:lle (emmi.korvola@hel.fi) keväällä 2022 

(tarkka ajankohta ei tiedossa).

• Stadin HR toteuttaa jatkossa kohdennettua korkeakouluharjoittelupaikkojen 

markkinointia suoraan opiskelijoille Helsingin yliopiston opinto- ja 

harjoittelupaikkaneuvonnan sekä opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä 

edistävän järjestön Nyyti ry:n kautta (vahvistuu harjoittelupaikkojen varmistuttua).
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Kysymyksiä ja 
keskustelua

• Voisiko kesätöitä markkinoida kohdennetusti 

vammaisneuvoston kautta?

• Miten toimialoja ja liikelaitoksia voisi kannustaa 

toteuttamaan esteettömiä 

korkeakouluharjoitteluita?

• Olisiko muita kehittämisideoita, kysymyksiä tai 

kommentteja?

Kiitos!
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Lisätietoa esteettömistä 
korkeakouluharjoitte-
luista
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Huomioitavaa 
nykytilanteesta
• Toimialoille, virastoihin ja liikelaitoksiin palkataan 

vuosittain yksittäisiä osatyökykyisiä tai liikkumis- ja 

toimimisesteisiä harjoittelijoita. Määristä ei ole 

tarkempia tietoja.

• Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää 

työnantajalle työolosuhteiden järjestelytukea mm. 

kohtuullisten mukautusten tekemiseen.

• Työtilojen esteettömyys ja turvallisuus on 

varmistettava. Sähköisesti säädettävät kalusteet ovat 

toimiva vaihtoehto. Esteettömissä työtiloissa on aina 

oltava esteetön wc. Lisäksi selvitetään, saako 

opaskoira tai avustajakoira tulla kaikkiin tiloihin.
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Huomioitavaa 
työyhteisöissä
• Osa kaupungin harjoittelupaikoista on varattu 

omille oppilaitoksille (kuten Stadin ammatti- ja 

aikuisopisto). Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä 

sosiaali- ja terveystoimiala voisivat jatkossa selvittää, olisiko 

mahdollista kohdentaa enemmän harjoittelupaikkoja 

esimerkiksi ammattiopisto Liven opiskelijoille.

• On tärkeää varmistaa rekrytoinnin jälkeen myös työn arjen 

sujuvuus, työyhteisön osallistuminen sekä tarvittava tuki 

(kuten työpari tai tukihenkilö ja mahdollinen avustaja).

• Myös työyhteisön asenteisiin ja tiedostamattomiin 

ennakkoluuloihin on syytä kiinnittää huomiota ja käsitellä 

asioita yhdessä jo ennakkoon. Apuna voi hyödyntää 

kaupungin materiaaleja monimuotoisuudesta (esimerkiksi 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden Helvi-virtuaaliohjaus).
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Huomioitavaa Stadin 
HR:ssä

• Tarvitaan riittävää osaamista ja viestintää 

esteettömyydestä. Lisäksi on määriteltävä selkeä 

toimintatapa ja yhteistyökumppanit. Stadin HR 

selvittää yhteistyömahdollisuuksia järjestöiltä.

• Kaupunkitasolla lisätään esteettömyyteen ja 

työn muokkaamiseen liittyvää ohjeistusta. 

Lisäksi Stadin HR päivittää rekrytoinnin Helmi-

sivut monimuotoisen rekrytoinnin näkökulmasta.

• Stadin HR keskustelee toimialojen, virastojen ja 

liikelaitosten yhteyshenkilöiden kanssa siitä, 

miten yhteistyötä toteutetaan vuonna 2022.

Kuva: Jussi Hellsten

© City of Helsinki

13.1.2022 17


