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 Panostamme avoimuuteen niin koulutuksessa kuin yhteydessä 

työelämään, opetus ei voi jäädä oppilaitosten seinien sisäpuolelle .

 Kaupungin omien toimijoiden välinen yhteistyö tuottaa hienoja 

oppimisen ja käytännön työelämään osalliseksi pääsemisen 

mahdollisuuksia. 

 Metropolian kampuksella tullaan tuomaan kiinteästi yhteen toisen 

asteen ja amk-tason opetusta sekä työelämää. Rakennus- ja 

talotekniikka-alalla on töitä, mutta ala ei ole ollut houkuttelevimpien 

joukossa viime vuosina. Näin konkreettisesti vaikutamme eri 

koulutusasteiden ja työelämän välisiä raja-aitojen madaltamiseen.
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Metropolian ja Stadin ammattiopiston

yhteistyösopimus

Yhteistyön tavoitteet
 Yhteistyön tavoitteena on hyödyntää molempien osapuolten osaamista 

ja resursseja erikseen sovittavalla tavalla uusien ja innovatiivisten 

yhteistyömuotojen kehittämiseksi kustannustehokkaasti.

Yhteistyön muodot
 Joustavien opintopolkujen ja avoimen ammattikorkeakoulun 

kehittäminen, yhteistyö kesälukukauden aikaisessa opetuksessa sekä 

kiinteistöjen ja välineiden yhteiskäytön kehittäminen. Henkilöstön 

yhteiskäyttö opetus-, TKI-, liiketoiminta- ja tukipalvelutoiminnoissa 

sekä opetus- ja muun henkilöstön tehtäväkierron kehittäminen. 
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Myllypuron Metropolian kampukselle sijoittuvat rakennus- ja 

talotekniikka-alan AMK-koulutukset, noin 2000 opiskelijaa + 

ammattiopisto 900 opiskelijaa
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AMK
Rakennustekniikka
Talotekniikka
Rakennusalan työnjohto
Rakennusarkkitehtuuri
Maanmittaus

Ammattiopisto
Rakennusalan perustutkinto
Talotekniikan perustutkinto
Talonrakennusalan at

Talonrakennusalan eat

Talotekniikan at

Talotekniikan eat



Rakennus- ja talotekniikka-alan osaamis- ja 

innovaatiokeskittymä Myllypuroon/Metropolia ja Stadin 

ammattiopisto

 Rakennus- ja talotekniikka-alan osaamisen turvaaminen ja 

kehittäminen yhteistyössä

 Pitkäkestoinen yhteistyö synnyttämällä uutta kumppanuutta 

oppilaitosten ja alan yritysten kesken. Oppilaitosten uudet roolit 

ja työelämäpalvelut yrityksille 

 Rakennus ja talotekniikka-alan tunnettuuden ja vetovoiman 

lisääminen

 Synnyttää uutta tietoa, tutkimusta ja parempia menetelmiä mm. 

projektinhallintaan ja digitalisaation hyödyntämiseen 

 Lisää maahanmuuttajille koulutuspolkuja rakennusalan eri 

tason työtehtäviin, lisämahdollisuutena myös alueelle 

sijoitettava kielilukio

 Yritykset ja kumppanit mukaan kampuksille ja niiden toimintaan

626.9.2018



Mahdollisia Metropolian & Stadin 

ammattiopiston uusia yhteistyömuotoja

 Yritykset kampuksille kehittämään uusia hyviä 

työelämämalleja, rakennusalan prosesseja, 

johtamiskäytäntöjä, tai teknisten ratkaisuja yhteistyössä 

Metropolian ja Stadin ammattiopiston kanssa Myllypuron 

kampuksilla

 Työpaikkaohjauksen kehittäminen yrityksissä ja 

oppilaitosten  jalkautuminen rakennushankkeissa 

yrityksiin tehtävissä kehitysprojekteissa ja työpaikalla 

tapahtuvassa oppimisessa

 Uudet räätälöidyt koulutus- ja kehittämispalvelut 

yrityksille 
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Yhteistyö Metropolian kanssa

Yhteistyö ympäröivän yhteisön kanssa

Yritysyhteistyö

Ideoita yhteistyöhön ja 
toimintaan

Opetustarjonta - Oppimisympäristön visiot



Yhteistyö Metropolian kanssa

Yhteiset 

resurssit
• Tilaresurssit 

• Opettaja-

resurssit

• Yhteisiä 

opintoja

• Yhteiset 

kumppanit

• Yhteiset 

projektit ja 

hankinnat

• Matikka-

fysiikka 

osaamisen 

vahvistaminen

• Metropolian 

opiskelijat 

apuopettajiksi

Alan 

vetovoiman 

lisääminen
• Markkinointi

• Opiskelija-

rekrytointi

• Opettajarekry-

tointi

• Yhteinen 

viestintä

• Alan 

arvostuksen 

lisääminen –

myös 

perustutkinto

Uudenlainen 

toiminta
• Yhteiset tiimit 

työelämään

• Protopaja

• Workshopit

• Palvelut 

yrittäjille ja 

asukkaille

• Muuttuva 

työsali

• Opiskelijatoi-

minnan

yhteistyö

• Tietomallinta-

minen

Yrittäjyys
• Yrittäjyys-

opinnot

• NY-toimintaa 

yhdessä

• Osuuskunta

• Yhteiset 

projektit



Yhteistyö ympäröivän yhteisön kanssa

Opiskelija-

työt ympä-

ristössä

• Putkiremontti

• Pientalojen 

tarpeet -

rakentaminen, 

korjaaminen 

sekä 

huoltaminen

• Laajennus-

hankkeet

• Kummitalo-

yhtiö

Asukasillat, 

koulutukset

• Eri teemat

• Opastusta

• Räätälöidyt 

koulutukset eri 

ryhmille

• Teemavuosi

Syrjäytymi-

sen ehkäisy

• Työpaja-

toiminta

• Koulun tilat 

käytössä 

toimintaan -

toteutetaan 

yhdessä

Koulu 

keskellä 

kylää

• Tilojen käyttö

• Työväenopis-

ton kurssit 

yhdessä

• Asukasillat

• Näyttelytilat

• Palvelupiste

• Avoin oppi-

misympäristö

• Liikennevirran 

hyödyntämi-

nen – kehä I



Yritysyhteistyö

Tilojen 

käyttö

• Kampuksella 

monenlaisia 

tiloja yrityksille 

ja yritysten 

tilaisuuksille

• Start up-tila

• coworking-tila

Palvelut 

yrityksille

• Työryhmän 

myynti 

yrityksille

• Työryhmä 

harjoitte-lussa

yrityksessä

• Palvelupiste

• Rekrypäivä

• Yritysten 

henkilöstön 

täyden-

nyskoulutus

Yhdessä 

kehittämistä

• Tuotekehitys-

projektit

• Yhteiset 

koulutukset

• Yritykset 

yhdessä

Yhdessä 

tekemistä

• Yritysvierailut

• Oppilaitos-

vierailut

• Työmaavierail

ut

• Messut

• Yhteinen 

näkyvyys



Opetustarjonta - Oppimisympäristön visiot

Digi

• Älyrakenta-

minen

• Prosessien 

kehittäminen 

digitaalisuuden 

avulla

• 3D 

opetuksessa

• Lisätty 

todellisuus

• Pelimaailma

Turvallisuus

terveellisyys 

ja ekologi-

suus koulu-

tuksessa

• Aurinko- ym. 

ilmaisenergiat

• Viherkatot ym. 

(tutkintojen 

yhd.)

• Kosteuden 

hallinta

• Sisäilma

Muuttuvat 

oppimistilat

• Asiakasläh-

töisyys

• Palvelu

• Yksilöllisyys -

ryhmä

• Peda-osaa-

miskeskus

• Pientalo-

työmaa

• Korjausraken-

tamistyömaa

Opetustar-

jonta opis-

kelijoille

• Puu-, kivi- ja 

korjausraken-

taminen sekä 

ko. rakentami-

seen liittyvien 

taloteknisten 

järjestelmien 

asentaminen 

ja  

huoltaminen

• Yhteiset 

opinnot


