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VISIO
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.

ARVOT
VASTUULLISUUS

Tunnemme ja otamme vastuun toiminta-alueemme osaamisesta ja kehityksestä. Toimimme 

laadukkaasti ja yhteisöllisesti monialaisena toimijana ja kehitämme toimintaa kestävän kehi-

tyksen mukaisesti. Arvostamme ammatillista osaamista, yhteistyötä, luovaa toimintatapaa, 

yritteliäisyyttä sekä elinikäistä oppimista.

AVOIMUUS

Toimintamme on keskustelevaa, kannustavaa ja vuorovaikutteista. Toimintamme edistää 

luottamuksen ja kehittävän ilmapiirin syntymistä kuntayhtymässä ja sidosryhmien kanssa 

sekä työ- ja elinkeinoelämässä.

Painettu Oulaisissa, Painoykkönen KY:ssä



OSASTRATEGIAT
HENKILÖSTÖSTRATEGIA

Tavoitteena on pätevä, motivoitunut ja uudistu-

mishaluinen, työyhteisön kehittämiseen sitoutunut 

henkilöstö. Strategia on johtamisen ja kehittämisen 

apuväline, joka tukee JEDUn strategisten paino-

pistealueiden ja tavoitteiden saavuttamista, sekä 

henkilöstötyötä.

PEDAGOGINEN STRATEGIA

Strategian tavoitteena on mahdollistaa yksilön kas-

vu ja kehittyminen vastuulliseksi jäseneksi ammat-

tialallaan ja yhteiskunnassa. Opiskelijalla on oikeus 

opiskella ja kehittyä ammatillisesti henkilökohtaiset 

lähtökohdat, elämäntilanne ja persoonallisuus huo-

mioon ottaen. Tutkinnon suorittajaa kannustetaan 

tavoitteelliseen oppimiseen, omatoimisuuteen, osal-

listumiseen, elinikäisen oppimisen taitojen kehittä-

miseen, reflektointiin, itsearviointiin sekä vastuun 

ottamiseen omasta oppimisestaan. Oppiminen 

on koko eliniän kestävä prosessi. Se on aktiivista 

toimintaa, jossa perustana ovat aikaisemmin han-

kittu osaaminen ja aiemmat kokemukset. Yhteistyö 

työelämän kanssa tukee kunkin alan opiskelijan 

ammattitaitovaatimusten saavuttamista. Vuonna 

2012 vahvistettu pedagoginen toimintaohje antaa 

suuntaviivat pedagogiselle toiminnalle JEDUssa.

KANSAINVÄLISYYSSTRATEGIA 

Tavoitteena on kehittää kansainvälisiä työelämäyh-

teyksiä, lisätä kulttuureihin liittyvää tuntemusta 

sekä saada kansainvälistä vertailutietoa yhteisten 

hankkeiden avulla.

Kansainvälisen toiminnan avoitteena on järjestää 

opiskelijoille sellaista koulutusta, että he pystyvät 

valmistuttuaan työskentelemään kansainvälisty-

vässä työelämässä ja monikulttuurisissa työympä-

ristöissä. 

MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Tavoite on olla kansallisesti ja kansainvälisesti 

vetovoimainen ja joustava koulutuksenjärjestäjä 

opiskelijoille, henkilöstölle ja eri sidosryhmille. 

Strategia tukee JEDUn strategiaa, ja edistää luotta-

muksen ja kehittävän ilmapiirin syntymistä kun-

tayhtymässä ja sidosryhmien kanssa sekä työ- ja 

elinkeinoelämässä.

LAATUSTRATEGIA 

JEDUn  tavoitteena on olla koulutuksen laatumit-

tareilla maamme kärjessä vuoden 2015 loppuun 

mennessä. Strategian avulla luodaan yhdensuun-

taiset periaatteet kuntayhtymän laadunhallinnalle. 

Laadunhallinnalla varmistetaan asiakkaiden muut-

tuviin tarpesiin vastaaminen sekä tuetaan amma-

tillisen koulutuksen jatkuvaa parantamista.

VANKILAOPETUKSEN STRATEGIA

JEDUn tavoitteena on järjestää vankiloissa monia-

laista ammatillista perus-, lisä- ja valmistavaa kou-

lutusta ja siten tukea ja vahvistaa yksilön elinikäis-

tä kasvua ja yhteiskuntaan kiinnittymistä. Koulutus 

on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti laadukasta 

ja vastaa vankiopiskelijoiden, vankiloiden ja yhteis-

kunnan tarpeisiin.



STRATEGISET PAINOPISTEET
Toiminnallinen ja vastuullinen johtajuus

Oppimisprosessin laatu

Syrjäytymisen ehkäisy

Laadullinen ja määrällinen ennakointi 

Työelämäyhteydet

Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen

Vastuu ympäristöstä

Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen

Kansainvälisyys

Aluekehitys
Henkilöstökyselyjen keskeiset kehittämiskohteet; 

palautteen antaminen, kehityskeskustelut,
 perehdyttäminen ja kuntayhtymän kehittäminen

MENESTYSTEKIJÄT
Laadukkaat ja tulokselliset koulutus- ja työelämäpalvelut

Osaava henkilöstö ja innostava työkulttuuri sekä hyväkuntoinen infra

Toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen

PERUSTEHTÄVÄ
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä järjestää monialaista ammatillista koulutusta, tukee ja vah-

vistaa yksilön elinikäistä kasvua, ammatillisten valmiuksien kehittymistä ja alueen kehittymise-

dellytyksiä. Kuntayhtymän järjestämä koulutus on alueellisesti, valtakunnallisesti sekä kansain-

välisesti arvioiden tuloksellista ja laadukasta. Kuntayhtymästä valmistuvat toimivat aktiivisesti 

yhteiskunnassa.


