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Zoomi-hankkeen koulutuspäivä
Opiskelijoiden tuki ja ohjaus yksilöllisen 

koulutuspolun eri vaiheissa



Kullervonkadun toimipaikka 
oppimisympäristönä

Tervetuloa Stadin 
ammattiopiston Kullervonkadun 
toimipaikkaan!
• Toimipaikkoja on 17 ympäri 

Helsinkiä 
• Helsingin kaupunki on koulutuksen 

järjestäjä
• Myös pienempiä ja tilapäisiä 

oppimisympäristöjä
• Painoviestintää, tulevaa media-alaa
• Prosessiteollisuus
• Brygga, sisältäen VALMA-koulutusta 

ja Mediapajan (nuorten työpaja)

Pienistä toimipaikoista 
isompiin kampuksiin ja 
muunneltaviin, innovatiivisiin 
ympäristöihin

Pop Up College,
Kamppi 



Pre-vaiheen palvelut

• Stadin ammattiopisto on kehittänyt viime 
vuosina ns. pre-vaiheen koulutuksia ja 
valmennuksia

• Avoimet opinnot vuodesta 2013
• Perusopetusta eri ryhmille eri tavoin
• Neljä vakinaista työpajaa - avoimia työpajoja 

työelämässä
• Mm. Kolme kahvilaa, neljäs yhteistyössä 

Maunula-talossa nuorisotoimen kanssa
• Osaamiskeskus vastaa maahanmuuttajien 

palveluista ennen koulutusta ja poluttaa
heitä koulutuksiin - yhtenä toimintatapana 
työpajat, joissa opitaan ammattia ja kieltä 
samanaikaisesti ja joista polutetaan
koulutuksiin tai työelämään.



Stadin ammattiopiston Brygga

Avoimet opinnot

Aikuisten perusopetus 
Perusopetuksen 

lisäopetus
Perusopetuksen 

valmistava opetus
Strada

Nuorten  työpajat
Villa Ullas ja Aleksis
Seinättömät pajat

Ammatilliseen 
peruskoulutukseen 

valmentava 
koulutus, VALMA



Toiminnan ja organisaation 
kehittäminen 
• Kehitämme omaa organisaatiotamme 

vastaamaan reformiin ja muihin tulevaisuuden 
haasteisiin. Apuna palvelumuotoilu ja mielikuva 
Stadi Air -lehtoyhtiöstä

• Tuloaula selvittää osaamista, valmiuksia ja 
toiveita ja ohjaa oikealle lennolle - ohjaus on 
tässä keskeistä.

• Myös vaihtolentoja
• Lennoilla tarjoillaan vaihtoehtoja ja tarvittavia 

tukipalveluita, huolehditaan matkustajista.
• Lennonjohtotorni ohjaa ja huolehtii siitä, että 

lennot sujuvat joustavasti ja turvallisesti.
• Ylin johto suunnittelee uusia reittejä, lakkauttaa 

tarpeettomia ja kehittää toimintaa.
• Asiakkaan tulee päästä perille aurinkoon, ja 

toiminnan tulee olla kannattavaa.



Toimintaympäristö muuttuu

• Reformi tuo meille uudenlaisen 
toimintatavan, jossa koulutuksiin voi 
hakeutua jatkuvasti ja jossa opiskelijat 
hankkivat vain puuttuvaa osaamista, jossa 
toimitaan verkostona ja kumppaneina 
erityisesti työelämän kanssa, mutta myös 
muiden koulutuksen järjestäjien ja 
yhteistyötahojen kanssa.

• Helsingissä negatiivinen keskeyttäminen on 
kääntynyt laskuun, mutta positiivinen 
keskeyttäminen nousuun. Täällä on paljon 
mahdollisuuksia, joten koulutussurffailu on 
selkeästi lisääntynyt. Tässäkin tarvitaan 
sujuvia siirtymiä sekä ohjausta ja tukea, 
että opiskelijalle toivottavasti syntyy lopulta 
osaamista ja tutkinto, jonka avulla hän 
pääsee elämässään eteenpäin.



Zoomi ja sen koordinoimat hankkeet

• Zoomi- hanke 
koordinoi kymmeniä 
hankkeita, jotka 
pyrkivät kehittämään 
sujuvia siirtymiä. 

• Helsingin kaupunki 
hallinnoi Taitava-
hanketta 

• Mukana myös Turun 
kaupungin 
hallinnoimassa Aava-
hankkeessa.

Toivotan teille kaikille onnea, 
iloa ja menestystä 
merkittävässä työssänne.

Antoisaa koulutuspäivää!
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