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Stadin ammatti- ja aikuisopiston pedagoginen 
toimintamalli

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oppimisen päivä on joka päivä. Stadin 

ammatti- ja aikuisopistossa opiskelija:

• aloittaa opintonsa eri kohdissa vuotta sekä etenee ja valmistuu joustavasti yksilöllisillä 

aikatauluilla,

• osallistuu oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa (HOKS) 

laadintaan heti opintojen alussa ja päivittämiseen aina tarvittaessa,

• saa aiemmin hankkimansa osaamisen tunnistettua ja tunnustettua,

• hankkii puuttuvan osaamisen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa 

mukaisesti erilaisissa oppimisympäristöissä parhaiten itselleen sopivilla oppimistyyleillä,

• saa opetusta ja ohjausta kaikkina oppilaitoksen työpäivinä ja opiskelee oman aikataulunsa 

mukaisesti,

• saa aina tarvitessaan tukea, erityistä tukea ja muita ohjaus- ja tukipalveluja.
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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- & 

KURAATTORITII

MIT

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



Toteutus-

suunnitelmat
Toteutus-

suunnitelmatToteutus-

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



Stadin AO * VisioArvo –kartta 
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Mihin voimme vaikuttaa?
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AI-HOKS
Tekoäly ammatillisen koulutuksen 

monitoimityökaluna

• Opiskelijalle tekoälyavusteiseen 

opintojen suunnitteluun ja 

automaattiseen etenemisen 

tukemiseen

• Opettajille pedagogiseen toiminnan 

suunnitteluun ja automaattiseen 

etenemisen seurantaan

• Johdolle pedagogiseen johtamiseen, 

vaikutusten arviointiin ja 

ennakoivaan toiminnan johtamiseen



Tavoitteena

• Koulutuksen vaikuttavuuden lisääminen tekoälyllä ja data-analytiikalla

• Opiskelijoiden itseohjautuvuuden tukeminen tekoälyllä

• Opiskelijan osaamisen ja tavoitteiden näkyväksi tekeminen opettajatiimien 

pedagogisen suunnittelun ja ratkaisujen pohjaksi

• Tekoälypohjaisten automatisoitujen ja puoliautomatisoitujen interventioiden 

käyttäminen 

• Opintoihin kiinnittymiseen sekä koulutukseen ja työelämään siirtymiseen 

vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen data-analytiikalla

• Tuottaa laadukasta ja eheää dataa osana arkityötä
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Mobiilikyselyt oppimisyhteisöiden apuna
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Kiitos. 

10.12.2020 Annukka Sorjonen 15


