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Tehtävän kuvaus: Haemme Stadin ammatti- ja aikuisopistoon yhtä (1) koulutuspäällikköä kampukselle 1 
(Teollisuuskatu 23). Koulutuspäällikkö johtaa vastuualueensa oppimisyhteisöjen työn tuloksellisuutta ja 
toimii opettajien ja muun henkilöstön lähiesimiehenä Stadin osaamiskeskuksessa. Osaamiskeskus 
yhdistää koulutuksen ja työllistymisen palvelut helsinkiläisille aikuisille maahanmuuttajille. 
Osaamiskeskuksen henkilöstö muodostuu moniammatillisista tiimeistä, jotka kehittävät ja tuottavat 
palveluita asiakkaille. Keskeisenä tehtävänä on varmistaa osaamiskeskuksen toiminta oppilaitoksen eri 
toimipisteissä. Koulutuspäällikön tehtävässä korostuu yhteistyö ja verkostoituminen alueen muiden 
toimijoiden kanssa.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston toiminta on organisoitu viiteen kampukseen ja jokaisessa on 
lähiesimiestiimi. Koulutuspäällikkö kuuluu lähiesimiestiimiin.

Koulutuspäällikkö vastaa strategisten tavoitteiden jalkauttamisesta vastuualueellaan yhdessä 
esimiestiimin kanssa. Hän johtaa pedagogisten tiimien työskentelyä ja toiminnan kehittämistä 
oppimisyhteisöissä sekä muissa tarvittavissa pedagogisissa kehittämistiimeissä. Hän vastaa 
henkilöstönsä perehdyttämisestä, osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukio- ja 
ammatillista koulutusta sekä vapaata sivistystyötä 90 000 helsinkiläiselle yli 700 toimipaikassa eri 
puolella Helsinkiä. Toimialallamme on 13 000 työntekijää, jotka tekevät Helsingistä kaikenikäisille 
maailman vaikuttavimman paikan oppia.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto tarjoavat koulutusta ja palveluita nuorten ammatillisessa 
peruskoulutuksessa, aikuiskoulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa sekä nivelvaiheessa. 
Oppilaitoksissa toteutetaan myös räätälöityjä kokonaisuuksia yrityksille. Oppilaitoksissa opiskelee noin 
16 000 opiskelijaa yli 50 eri ammattiin. Henkilöstöä on noin 1000. 



Kelpoisuusehto: Koulutuspäälliköltä edellytetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
annetussa asetuksessa (986/1998) opettajalta vaadittava kelpoisuus, soveltuva korkeakoulututkinto 
sekä johtamiskokemusta ja ammatillisen koulutuksen ajantasaista tuntemusta.

Hakijan on lääkärintodistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkaan, mikäli tulee 
valituksi. Virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva, lasten kanssa työskentelevien 
rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Ks. laki lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. 

Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta. 

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä

Lisäksi edellytämme: - Vahvaa pedagogista osaamista
- Valmentavaa otetta johtamiseen sekä erinomaista tiimityöskentelykykyä
- Muutosketteryyttä ja paineensietokykyä
- Kokemusta asiantuntijatiimin toiminnan suunnittelusta, organisoinnista ja johtamisesta
- Verkosto-osaamista
- Ymmärrystä itseohjautuvan organisaation toiminnan periaatteista ja kykyä soveltaa niitä omaan 
työhönsä
- Rahoituksen ja viranomaismääräysten tuntemista (ammatillinen koulutus, työllistyminen, kotoutuminen)
- Ymmärrystä itseohjautuvan organisaation toiminnan periaatteista ja kykyä soveltaa niitä omaan 
työhönsä 

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:

Lisätietoja tehtävästä antaa:
Ammatillisen koulutuksen päällikkö Sarkkinen Maria
050 337 1956
19.11. klo 15 – 16, 20.11. klo 12 – 13, 28.11. klo 13 – 14


