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Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on vetovoimainen, arvostettu, alueen hyvinvointia
ja yrittäjyyttä edistävä, osaamista uudistava ja verkottunut ammatillisen osaamisen
sekä elinkeino- ja työelämän kehittäjä. Yhteistyö kattaa alueen koko toisen asteen
koulutuksen vuoteen 2020 mennessä.

HENKILÖSTÖ- JA HYVINVOINTISTRATEGIA

Henkilöstö- ja hyvinvointistrategian tavoitteena on
pätevä, motivoitunut, uudistumishaluinen työyhteisön
kehittämiseen sitoutunut henkilöstö. Henkilöstö- ja
hyvinvointistrategia ohjaa jokapäiväistä henkilöstötyötä,
ja se tuo ennustettavuutta ja tasa-arvoa henkilöstöasioiden hoitamiseen.

PEDAGOGINEN STRATEGIA

JEDUn pedagogisen toiminnan tavoitteena on edistää
opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien osaamisen
hankkimista, työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukea
elinikäistä oppimista. Kaikki ammatilliset tutkinnot ovat
osaamisperusteisia. JEDUssa jokaisen opiskelijan/tutkinnon suorittajan osaamisen hankkiminen ja tutkinnon
suorittaminen henkilökohtaistetaan ja siinä huomioidaan aikaisemmin hankittu ja osoitettu osaaminen.
Osana pedagogista toimintaa JEDU tekee yhteistyötä
alueen työelämän, muiden ammatillisten tutkintojen ja
ammatillisen koulutuksen järjestäjien, lukiokoulutuksen
järjestäjien, korkeakoulujen sekä perusopetuksen järjestäjien ja nuorten työpajojen kanssa. JEDUssa painotetaan työelämäyhteyksiä sekä työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta, jotta ammatillinen koulutus vastaa työelämän
alakohtaisiin ja alueellisiin tarpeisiin sekä väestökehityksestä johtuviin muutoksiin ja työvoiman tarpeisiin.

KANSAINVÄLISYYSSTRATEGIA

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on kehittää
kansainvälisiä oppilaitos- ja työelämäyhteyksiä, lisätä
kulttuureihin liittyvää tuntemusta, saada kansainvälistä
vertailutietoa yhteisten hankkeiden avulla sekä kehittää
koulutusta, verkostoitumista ja koulutusvientiä. Tavoitteena on järjestää opiskelijoille sellaista koulutusta, että
he pystyvät valmistuttuaan työskentelemään kansainvälistyvässä työelämässä ja monenlaisissa sekä monikulttuurisissa työympäristöissä. Kansainvälisellä toiminnalla
vahvistetaan opiskelijoiden sijoittumista työelämään
tutkinnon suorittamisen jälkeen.

MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän tavoitteena on
olla kansallisesti ja myös kansainvälisesti vetovoimainen
ja joustava koulutuksen järjestäjä. Markkinointi- ja viestintästrategian tehtävänä on auttaa JEDUa pääsemään
strategiassa asetettuihin tavoitteisiin erilaisia viestinnän
keinoja hyödyntäen.

LAATUSTRATEGIA

Laatustrategian avulla luodaan yhdenmukaiset periaatteet kuntayhtymän laadunhallinnalle, jota ohjaa
kuntayhtymän strategian linjaukset. Laadunhallinta
perustuu jatkuvan ja systemaattisen kehittämisen periaatteelle: toiminnan suunnittelun (ml. tavoitteet), toteutuksen, arvioinnin (ml. tulokset) ja kehittämisen sykliin.
Laadunhallinta on kiinteä osa kuntayhtymän toimintaa,
jolla varmistetaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin
vastaaminen sekä tuetaan ammatillisen koulutuksen
jatkuvaa parantamista.

VANKILAOPETUKSEN STRATEGIA

JEDUn tavoitteena on järjestää valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti arvioiden laadukasta vankilakoulutusta. Tätä tehtävää toteutetaan Itä- ja Pohjois-Suomen
rikosseuraamusalueella yhdeksässä vankilassa. Vankilakoulutus on pääosin ammatilliseen peruskoulutukseen
valmentavaa VALMA – koulutusta. Lisäksi järjestämme
näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. Vankilakoulutuksen
tavoitteena on tukea ja vahvistaa yksilön elinikäistä kasvua ja yhteiskuntaan kiinnittymistä. JEDUn järjestämä
vankilakoulutus vastaa siten osaltaan yhteiskunnalliseen
haasteeseen, jossa tavoitteena on luoda edellytyksiä
rikoksettomaan elämään.

TIETOHALLINTOSTRATEGIA

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän tietohallintostrategialla annetaan suuntaviivat tietohallinnon kehittämiselle sekä turvataan palvelujen keskeytyksetön ja kehittyvä
toiminta sekä opiskelijoille että henkilöstölle. Tietohallintostrategia tukee kuntayhtymän strategiaa mahdollistamalla muuta toimintaa tukevien kustannustehokkaiden,
asiakaslähtöisten ja sujuvien tietotekniikkapalveluiden
tarjonnan.

TILAPALVELUSTRATEGIA

Tilapalvelut aloittaa toimintansa 1.1.2017. Yksikköön
siirtyy kiinteistönhoidon, laitoshuollon ja ravitsemispalveluiden henkilöstö. Tilapalveluiden tehtävänä on
huolehtia Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän kiinteistömassasta sekä ruokahuollosta. Tilapalvelut huolehtivat
kiinteistönhoidon, laitoshuollon ja ravitsemispalveluiden
järjestämisestä ennakoitavasti sekä kustannustehokkaasti. Lisäksi tilapalvelut vastaa tilamuutoksista sekä
korjaus- ja uudisrakentamisesta yhteistyössä ammattiopistojen kanssa.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä järjestää monialaista ammatillista koulutusta, tukee j
kehittymisedellytyksiä. Kuntayhtymän järjestämä koulutus on alueellisesti, valtakunnallis
PERUSTEHTÄVÄ
aktiivisesti yhteiskunnassa.

ARVOT

VASTUULLISUUS

Toimimme vastuullisesti yksin ja yhdessä.
Hoidamme työtehtävämme sovitusti ja sovittujen
aikataulujen ja kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.
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ja vahvistaa yksilön elinikäistä kasvua, ammatillisten valmiuksien kehittymistä ja alueen
sesti sekä kansainvälisesti arvioiden tuloksellista ja laadu-kasta. Kuntayhtymästä valmistuvat toimivat

AVOIMUUS

Toimintamme on keskustelevaa, kannustavaa ja vuorovaikutteista.
Toimintamme edistää luottamuksen ja kehittävän ilmapiirin
syntymistä kuntayhtymässä ja sidosryhmien kanssa sekä työ‐ ja
elinkeinoelämässä.
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STRATEGISET TAVOITTEET 2017 – 2019
Hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö
• henkilöt oikeissa tehtävissä
• muutokseen sitoutuminen
• opettajuuden uusi rooli
• yhdessä tekeminen innostavassa työkulttuurissa
• täydennyskoulutus ja työelämäjaksot
Oppimiskokemus laadukkaassa oppimisympäristössä
• opetuksen digitalisaatio ja vuorovaikutteisuus
• joustava jatkuva sisäänotto
• osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen
Vuorovaikutteinen työelämäyhteistyö
• työelämän tarpeiden tunnistaminen
• ennakointityökalujen kehittäminen
• alueen työvoimakysyntään vastaaminen
• yrittäjyysosuuskunta
Vetovoimainen koulutustarjonta
• tarpeisiin vastaavat koulutustuotteet
• opiskelijakuntatoiminta
• markkinoinnin kehittäminen
• oppimispolku/jatkoväyläajattelu
• mediapäivät
Vastuullinen johtamiskulttuuri
• hyvä henkilöstöpolitiikka
• kustannustehokas johtamisjärjestelmä
• tulosvastuullisuus
• työn tekemistä tukeva johtaminen ja hallintorakenne

YDINTOIMINNOT JA ASIAKKAAT
Ydintoiminnot
• ammatillinen koulutus
• palvelujen tuottaminen
• kehittämis- ja innovaatiotoiminta
Asiakkaat
• tutkinnon suorittajat/opiskelijat
• työelämä
• rahoittajat, viranomaiset
• sisäiset asiakkaat

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT
Asiakkuus ja vaikuttavuus
• vetovoimaisuus
• laadukas ja asiakaslähtöinen koulutus, tuki ja ohjaus
• ennakointi ja monipuolinen työelämäyhteistyö
Prosessit ja rakenteet
• monipuoliset oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla
• tutkinnon suorittajien/opiskelijoiden yksilöllistä ja ammatillista
kasvua ja osaamista tukevat opetus- ja ohjausprosessit
• tuloksellinen toiminta
• paikkakuntakohtaiset profiloitumiset ja yhteistyö
• osaamisen kehittämispalvelut
Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen
• osaava ja motivoitunut henkilöstö
• vastuullinen johtajuus
• uuden opettajuuden kehittäminen
• työelämäosaamisen kehittäminen kotimaassa ja kansainvälisesti
Talous ja resurssit
• resurssien tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö
• toimivat talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmät

PERUSTEHTÄVÄ
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä järjestää monialaista ammatillista koulutusta, tukee ja vahvistaa yksilön elinikäistä kasvua, ammatillisten valmiuksien kehittymistä ja alueen kehittymisedellytyksiä. Kuntayhtymän järjestämä koulutus on alueellisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti arvioiden tuloksellista ja laadukasta. Kuntayhtymästä valmistuvat toimivat aktiivisesti
yhteiskunnassa.

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT
VASTUULLISUUS
Toimimme vastuullisesti yksin ja yhdessä. Hoidamme työtehtävämme sovitusti ja sovittujen
aikataulujen ja kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.
AVOIMUUS
Toimintamme on keskustelevaa, kannustavaa ja vuorovaikutteista. Toimintamme edistää luottamuksen ja kehittävän ilmapiirin syntymistä kuntayhtymässä ja sidosryhmien kanssa sekä työ- ja
elinkeinoelämässä.
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