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ME Stadin AO   

”Jokainen on nero, 
mutta jos tuomitset kalan sen kiipeilytaitojen 

vuoksi, 
se tuntee koko elämänsä itsensä tyhmäksi.”

—Albert Einstein

Maria Sarkkinen, KM 
Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 

Ammatillisen koulutuksen päällikkö

Stadin ammatti- ja aikuisopisto 

Johtava rehtori



Toimialamurros
”Ihminen on aina halunnut 
valmistautua tulevaan. Ongelma on 
kuitenkin se, että luulemme 
tulevaisuuden olevan kuin 
nykyisyys, joten varaamme 
lähellemme nykyajan aarteita. Jos 
haluat varautua tulevaan, älä säilö 
vanhoja tapoja saati vanhoja 
työkaluja”

Katleena Kortesuo á la hyvejohtajuus.

Drawings by Dave Gray, The connected company
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Osallisuus ja 

palvelukulttuuri.Oppiminen ei ole sidottu 

aikaan tai paikkaan.

Oppiminen on aktiivista, 

tavoitteellista ja 

itseohjautuvaa toimintaa. 

Roolimme on tukea 

oppimaan oppimista.

Digitaalisuus ja 

ilmiöpohjainen työskentely 

hälventävät oppiainerajoja.

Ilmiöt ovat monimutkaisia. 

Parhaaseen lopputulokseen 

päästään yhdistämällä oppijoiden 

erilaiset tiedot ja taidot.

Oppimateriaaleja 

on verkossa 

kaikkien saatavilla.

Oppijoiden lähtötasoissa 

on suuria eroja.

Kasvu, 

kaupungistuminen 

ja globalisaatio.

Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialaan vaikuttavia 
muutosvoimia
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Puheenjohtaja apulaispormestari 

Nasima Razmyar

Varhaiskasvatus ja 
esiopetus

sPerusopetus
Ruotsinkieliset 

palvelut
Lukio- ja ammatillinen koulutus ja 

vapaa sivistystyö

Hallinto Talous Tilat Viestintä KehittäminenHenkilöstöTietohallinto

Toimintaa ja hallintoa johtaa toimialajohtaja Satu Järvenkallas.

Toisen asteen 
opiskelijahuoltopalvelut 

Suomenkielinen vapaa 
sivistystyö

Stadin ammatti-
ja aikuisopisto

Lukiokoulutus

Palvelukokonaisuutta johtaa lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön 
johtaja Arja Kukkonen.

Ammatillista koulutusta johtaa ammatillisen koulutuksen päällikkö Maria Sarkkinen, 
joka toimii samalla Stadin ammatti- ja aikuisopiston johtavana rehtorina

Kampus 1
rehtori

Kampus 2
rehtori

Kampus 3
rehtori

Kampus 4
rehtori

Kampus 5
rehtori

OPPIJAT



Kasvatus ja koulutus toimiala & Helsingin kaupunki

Asiakas eli oppija

Oppimis- ja pajayhteisöt
100*150-200 oppijaa

Opettajatiimit 6-8 opettajaa

Opiskelijapalvelut
Hakeutuminen & opintojen ohjauspalvelu

*ensivaikutelmaluojat

30 koulutuspäällikköä, 1 pajaesihenkilö
Vastuu tiimeistä kampuksilla ja palveluissa kahdella 

koulutuspäälliköllä erityisvastuina OPSO ja OSKE

2 apulaisrehtoria, johtava taloussuunnittelija

Johtava rehtori

5 rehtoria / 5 kampusta
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n. 2 000 opiskelijaa

n. 200 työntekijää 

koulutuspäällikkötiimi

rehtori

14 toimipistettä muodostavat 5 kampusta

Kampus 1 = Teollisuuskatu ja Pälkäneentie

Kampus 2 = Meritalo, Savonkatu, Ilkantie, Holkkitie

Kampus 3 = Prinsessantie, Kullervonkatu, Muotoilijankatu

Kampus 4 = Vilppulantie, Myllypuro ja Abraham W

Kampus 5 = Sturenkatu ja Hattulantie

Kampus
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Työelämäasiakkaat, Yhteistyökumppanit ja -verkostot

Peruskoulun päättävät ja

suuntaa etsivät

Työssäkäyvät, joilta    .

puuttuu alan tutkinto

Eri kieli- ja kulttuuri-

ryhmistä tulevat 

Työmarkkinoilla 

muutoksen kohteena 

olevat

22 000

oppijaa

Haku- ja 

ohjauspalvelut

Opetus ja 

ohjaus

Oppimisen 

tuki

Työ-

elämässä 

oppimi-

nen

Opiskelijahuollon 

palvelut
Kilpailu-

toiminta

Työllisty-

mispalve-

lut

Yrittäjyys

Kv-

toiminta

Opiskelija-

toiminta

Perus-

tutkinnot

Erikois-

ammatti-

tutkinnot

Ammatti-

tutkinnot

Nuorten 

työpajat
Valma

Avoimet 

opinnot

Perusopetus/

lisäopetus

Osaamis-

keskus

Täydennys-

koulutukset
Lyhyt-

koulutukset

Työllisyyden 

hoidon 

koulutukset

Työvoima-

koulutukset

Oppisopimus-

koulutus

Urheili-

joiden 

amma-

tillinen 

koulutus

Ammatti-

lukio

Palvelut 

työelämälle

stadinao.fi Stadin AO:n pelikenttä - asiakkaat ja koulutuspalvelut

Opva-

opinnot

Perus-

opetukseen 

valmistava

Aikuisten 

perusopetus



Stadin AO:n opiskelijat 
(perustutkinnot, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA); tilasto 10/2021)



Kompetenssi: Kyky 
tehdä asioita ja saada 

tuloksia aikaiseksi, 
pieniä onnistumisen 

kokemuksia 

Yhteenkuuluvuus: Kokemus 
syntyy tarpeesta luoda 

merkityksellisiä yhteyksiä 
muiden ihmisten kanssa 

Autonomia: 
Kyky vaikuttaa omaan 

elämään ja kokea 
valinnan vapautta

Itseohjautuvuudesta puhutaan juuri nyt paljon kolmesta eri syystä. 

1. Globaalissa verkottuneessa maailmassa edellytetään 
suurempaa muutosnopeutta kuin aiemmin. Enää ei ole aikaa 
hioa prosesseja ja rooleja. Tarvitaan myös aikaisempaa 
enemmän innovaatioita.

2. Toimintalogiikan vallankumous työn tekemisessä. Koneet 
korvaavat aivotyötä. Rutiinityö siirtyy koneille ja ihmisille on 
jäämässä työ, joka sisältää luovaa asiantuntijuutta ja inhimillistä 
vuorovaikutusta. Tällaisen työn tekeminen menestyksellisesti 
vaatii paljon organisoitumiselta ja työhyvinvoinniltakin.

3. Teknologian kehittyminen huimaa vauhtia. Isojenkin joukkojen 
kommunikaatio ja koordinaatio on mahdollista erilaisten 
digitaalisten työkalujen avulla. Tämä vapauttaa esimiehet 
olemaan aidosti läsnä arjentoiminnassa mahdollistajina. 

(Motivaatiopsykologia: professorit Richard Ryanin ja Edward Decin
sekä Scott Rigbyn tutkimusten ja oivallusten yhdistelmä. Suomessa 
asian osuvasti kiteyttänyt Lauri Järvilehto + Hyväntekeminen -> Frank 
Martela)
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Hyvän-
tekeminen
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Oppimisyhteisöt 
- pedagoginen asiantuntija 
organisaatiossa

OPPIMISYHTEISÖ

– Oppijoita n. 150–200
(nuoret, aikuiset & 

oppisopimusopiskelijat)

OPPIMISYHTEISÖ

– Oppijoita n. 150–200
(nuoret, aikuiset & 

oppisopimusopiskelijat)

OPPIMISYHTEISÖ

– Oppijoita n. 150–200
(nuoret, aikuiset & 

oppisopimusopiskelijat)

YTO-TIIMIT

S2-TIIMIT

YHTEINEN 
TARJONTA

OSKE

YHTEINEN 
TARJONTA

YHTEINEN 
TARJONTA

OPPIMISENTUKI 
TIIMIT

PSYKOLOGI- & 
KURAATTORITIIMIT

OPETTAJA
TIIMI

OPETTAJA
TIIMI

OPETTAJA
TIIMI

OPETTAJA
TIIMI

Pedagogisessa tiimissä toimii noin 6–8 
opettajaa 
• Tiimi yhdessä koulutuspäällikön kanssa 

suunnittelee työjaon mm. kuka tiimistä on paikalla 
/ etänä, kuka opistossa / kentällä, kuka pajoissa

• Tiimi miettii niin työskentelytavat  (substanssi) kuin 
tutkintoon liittyvät ilmiöt ja teemat.

• Oppimisympäristöjen kehittäminen yhteisöllisesti 
sosiaalisen turvan tunnetta vahvistaen

• Pedagogiikka kehitetään yhteistyössä  muiden 
tiimien ja oppilaitoksen kanssa

• Tiimi yhdessä seuraa opiskelijoiden etenemistä ja 
on aktiivinen läsnäolojen seurannassa

• Toimitilat ovat käytössä klo 8–20

BRYGGA: 
koulutukset ja 

palvelut

TYÖELÄMÄ- JA 
OPPISOPIMUS-

PALVELUT

OPINTO-
OHJAAJAT
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• Opiskelija ei jää yksin. Oppilaitoksissa on aina opettaja ohjaamassa ja opiskelija voi opiskella enemmän oman 
aikataulunsa mukaisesti.

• Jokaiselle opiskelijalle räätälöidään hänen oma oppimispolkunsa, jossa huomioidaan hänen oppimistapansa 
yksilöllisillä opintopoluilla (HOKS).

• Opiskelijan tarvitsee suorittaa vain puuttuva osaaminen.

• Uudet oppimisympäristöt, työvaltainen oppiminen ja yhdessä tekeminen kasvavat.

• Oppimista syntyy etsimällä, osallistumalla, oivaltamalla yhdessä yhteisöllisesti.

• Painopisteen siirto opettamisesta oppimiseen. Oppiminen on kiinnostuksen ja altistuksen yhdistelmä.

• Edistää itseohjautuvuutta, sinnikästä opiskelua ja johtaa kestävään oppimiseen.

• Toisten kunnioittaminen & arvostaminen.

Stadin AO arvopohjamme



Stadin AO * VisioArvo –kartta 
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Toteutus-
suunnitelmat

Toteutus-
suunnitelmat

Toteutus-
suunnitelmat

Pedagogisen suunnittelun prosessi

ePerusteet
Arviointi-

suunnitelmat

Ilmiöt ja 
teemat

1 taso

Osaamisen toteutussuunnitelma

eHOKS koko tutkintoon

Taito-
paja

Tieto-
paja

Työ-
elämä

Verkko

Ma Ti Ke To Pe

TAI TY TY YTO

YTO TIE TY TY TAI

Koulutuspäällikkö + 
opettajatiimi

Omaopettaja 
ja oppija 

Oppijan työjärjestys (lukujärjestys) Wilmassa
Oppijalla on joka päivä tavoitteellista 
työskentelyä (oppimista ja opetusta).

2 taso

3 taso

www.eperusteet.opintopolku.fi AmOsaa-palvelu StadinAO Teams StadinAO Primus/Kurre

StadinAO Primus/Kurre

bit.ly/wilmastadi
bit.ly/kurrestadi
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Kampus1

Kampus2

Kampus3Kampus4

Kampus5

Asiantuntijatiimi

Koordinoiva 
tiimimestari

Koordinoiva 
tiimimestari

*opistotason toimintaa
*toimintasuunnitelma
*kehittämissuunnitelma
-> viedään rehtoritiimille 
hyväksyttäväksi

• rehtori/apulaisrehtori
• koulutuspäällikkö 3 hlöä / foorumi
• koordinoiva tiimimestari (osassa foorumeja)
• kehittämispalvelujen edustaja

Esihenkilö & koordinaatio -foorumit

Kampus1 

Kampus2 

Kampus3 

Kampus4 

Kampus5 

Asiantuntijatiimin johtamisen toimintamalli 





Tee suunnitelmasi 
niin mielikuvituksellisiksi

kuin pystyt, koska
25 vuoden päästä ne näyttävät

keskinkertaisilta.
Silloin ihmettelet, 

mikset tehnyt
sata kertaa suurempia

suunnitelmia.

10.12.2021
19

HENRY CURTIS



Kiitos
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