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Tulevaisuuden osaamista ja hyvinvointia yksilöille ja 
yhteiskunnalle.

YDINTOIMINNOT

Ammatillinen koulutus Palvelujen tuottaminen Kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Opiskelijat Työelämä Sisäiset asiakkaatRahoittajat / viranomaiset

ASIAKKAAT

PERUSTEHTÄVÄ
Koulutamme osaavia ammattilaisia työelämään ja jatko-opintoihin.

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT

VASTUULLISUUS
Toimimme vastuullisesti yksin ja yhdessä. Hoidamme työtehtävämme sovitusti ja kestävän 
kehityksen periaatteen mukaisesti.

AVOIMUUS
Toimintamme on keskustelevaa, kannustavaa ja vuorovaikutteista. Toimintamme edistää luot-
tamuksen ja kehittävän ilmapiirin syntymistä kuntayhtymässä ja sidosryhmien kanssa sekä 
työ- ja elinkeinoelämässä.



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 tunnistaminen ja tunnustaminen

Vuorovaikutteinen työelämäyhteistyö
− työelämän tarpeiden tunnistaminen
− ennakointityökalujen kehittäminen
− alueen työvoimakysyntään vastaaminen
− yrittäjyysosuuskunta

Vetovoimainen koulutustarjonta
− tarpeisiin vastaavat koulutustuotteet
− opiskelijakuntatoiminta
− markkinoinnin kehittäminen
− oppimispolku/jatkoväyläajattelu

Vastuullinen johtamiskulttuuri
− hyvä henkilöstöpolitiikka
− kustannustehokas johtamisjärjestelmä
− tulosvastuullisuus
− työn tekemistä tukeva johtaminen ja hallintorakenne

STRATEGISET TAVOITTEET 2018–2020



Kehittämis‐ ja innovaatiotoiminta

Koulutamme osaavia ammattilaisia työelämään ja jatko-opintoihin. PERUSTEHTÄVÄ
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Toimimme vastuullisesti yksin ja yhdessä.

Hoidamme työtehtävämme sovitusti 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.

Tulevaisuuden osaamista ja hyvinvointia yksilöille ja yhteiskunnalle.
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laadukkaassa 

oppimisympäristössä
‐ opetuksen digitalisaatio ja 
vuorovaikutteisuus
‐ joustava jatkuva sisäänotto
‐ osaamisen tunnustaminen 
ja tunnustaminen
‐ taitotakuu (VALMA TELMA)

Vuorovaikutteinen 
työelämäyhteistyö

‐ työelämän tarpeiden 
tunnistaminen
‐ ennakointityökalujen 
kehittäminen
‐ alueen työvoimakysyntään 
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‐ yrittäjyysosuuskunta
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Vetovoimainen 
koulutustarjonta
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Vastuullinen 
johtamiskulttuuri

‐ hyvä henkilöstöpolitiikka
‐ kustannustehokas 
johtamisjärjestelmä
‐ tulosvastuullisuus
‐ työn tekemistä tukeva 
johtaminen ja 
hallintorakenne

KRIITTISET
MENESTYSTEKIJÄT

MITTARIT

OPISKELIJAT

Asiakkuus ja vaikuttavuus
 vetovoimaisuus
 laadukas ja asiakaslähtöinen 

koulutus,tuki ja ohjaus
 ennakointi ja monipuolinen 

työelämä‐yhteistyö 

Prosessit ja rakenteet
 monipuoliset 

oppimisympäristöt 
kotimaassa ja ulkomailla

 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

TYÖELÄMÄ RAHOITTAJAT
VIRANOMAISET

SISÄISET
ASIAKKAAT

 vetovoimaisuus
 täyttöaste
 työllistyminen 
 jatko‐opinnot
 EFQM ‐itsearviointi 

(vuosittain valittavat 
kehittämiskohteet)

 läpäisy
 kokonaiskeskeytys
 negatiivinen keskeytys
 suoritetut tutkinnot ja 

tutkinnonosat
 EFQM ‐itsearviointi 

(vuosittaiset 
kehittämiskohteet)

 tutkinnon suorittamisaika
 näytöt työelämässä/

Koulutuskeskus JEDUssa

 kehityskeskustelut
 työolobarometri
 henkilöstön 

kehittämismittari
 opettajien kelpoisuusmittari

 vuosikate riittää poistoihin
 talous tasapainossa
 perus‐, tulos‐ ja 

vaikuttavuusrahoitus
 paikkakuntakohtainen 

talouden seuranta ?

ASIAKKAAT

Palvelujen tuottaminenAmmatillinen koulutus
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HENKILÖSTÖ- JA HYVINVOINTISTRATEGIA
Henkilöstö- ja hyvinvointistrategian tavoitteena on pätevä, motivoitunut, uudistumishaluinen 
työyhteisön kehittämiseen sitoutunut henkilöstö. Strategia kertoo, millaista henkilöstöpoli-
tiikkaa koulutuskuntayhtymä noudattaa pyrkiessään saavuttamaan asettamansa tavoitteet. 
Se ohjaa jokapäiväistä henkilöstötyötä, ja se tuo ennustettavuutta ja tasa-arvoa henkilöstö-
asioiden hoitamiseen.

KANSAINVÄLISYYSSTRATEGIA 
Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on kehittää kansainvälisiä oppilaitos- ja työelämäyhte-
yksiä, 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 työskentele-
mään kansainvälistyvässä työelämässä ja monenlaisissa sekä monikulttuurisissa työympäris-
töissä. Kansainvälisellä toiminnalla parannetaan henkilöstön ja opiskelijoiden kielitaitoa ja sitä 
kautta vahvistetaan opiskelijoiden sijoittumista työelämään tutkinnon suorittamisen jälkeen.

LAATUSTRATEGIA
Laatustrategian avulla luodaan yhdenmukaiset periaatteet kuntayhtymän laadunhallinnalle. 
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 muut-
tuviin tarpeisiin vastaaminen sekä tuetaan ammatillisen koulutuksen jatkuvaa parantamista.



MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄSTRATEGIA
Kuntayhtymän markkinointiviestinnän tavoitteena on tehdä kuntayhtymä ja Koulutuskeskus 
JEDU tunnetuksi kansallisesti ja kansainvälisesti. Kuntayhtymän toiminnan jatkumisen varmis-
taa positiivinen tunnettavuus, joten panostamme imagomainontaan ja myönteisen brändin 
kehittämiseen. Koulutusten markkinoinnissa huomioidaan alueen väestönkehitys ja työmark-
kinoiden tarpeet. Markkinointiviestinnässä korostetaan toisen asteen jatko- ja lisäopiskelu-
mahdollisuuksia. Markkinointiviestintää tehdään asiakaslähtöisesti, luovasti ja kannustavasti.

TIETOHALLINTOSTRATEGIA
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. Sen tavoitteena on joh-
don ja henkilöstön tietosuojaosaamisella lisätä organisaatioiden tuottavuutta ja tehokkuutta 
sekä saada aikaan kustannussäästöjä. Tämän varmistamiseksi EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
tuo rekisterinpitäjälle osoitusvelvollisuuden, jonka mukaan rekisterinpitäjä on kysyttäessä 
velvollinen osoittamaan ja antamaan näyttöä tietosuojavelvoitteidensa hoitamisesta käytän-
nössä. Tietohallinnon, kuten myös muiden yhtymäpalvelujen, on osoitettava teknisillä ja hal-
linnollisilla toimilla pystyvänsä noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta velvoitteineen. 
Vuoden 2018 painopiste tietohallinnon osalta on EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten 
mukaiseen toimintaan pyrkiminen. Tähän päästään lisäämällä henkilöstön tietämystä tieto-
suojasta ja tietoturvasta koulutuksilla sekä käymällä läpi ja päivittämällä säännöt, ohjeet ja 
toimintatavat EU-tietosuoja-asetuksen vaatimalle tasolle.

TOIMITILASTRATEGIA
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän toimitilastrategian tavoitteena on saada toimitilat pal-
velemaan ydintoimintojen muuttuvia tarpeita, toimitilojen joustavuus, muunneltavuus ja 
taloudellinen käyttö sekä saada fyysinen työympäristö tukemaan työhyvinvointia ja erilaisia 
työn organisointiratkaisuja. Koulutusyhtymä toimii pääsääntöisesti omistamissaan tiloissa, 
mutta toimitilastrategian tavoitteiden mukaisesti tehdään toimitilayhteistyötä myös kuntien 
kanssa mm. lukioyhteistyönä.

VANKILAOPETUKSEN STRATEGIA
Tavoitteena on järjestää valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvioiden laadukasta vankila-
koulutusta. Tätä tehtävää toteutetaan Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueella seu-
raavissa kahdeksassa vankilassa: Oulu, Kestilä, Pelso, Sukeva, Kuopio, Pyhäselkä, Naarajärvi 
ja Sulkava. Vankilakoulutuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa yksilön elinikäistä kasvua ja 
yhteiskuntaan kiinnittymistä. JEDUn järjestämä vankilakoulutus vastaa siten osaltaan yhteis-
kunnalliseen haasteeseen, jossa tavoitteena on luoda edellytyksiä rikoksettomaan elämään.



KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

Asiakkuus ja 
vaikuttavuus

Prosessit ja 
rakenteet

Henkilöstö, 
osaaminen ja 
johtaminen

Talous ja 
resurssit
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 ∙ laadukas ja  
 ∙ asiakaslähtöinen  
   koulutus, tuki ja ohjaus
 ∙ ennakointi ja 
  monipuolinen 
  työelämäyhteistyö

 ∙ monipuoliset 
   oppimisympäristöt kotimaassa  
   ja ulkomailla
 ∙ opiskelijoiden yksilöllistä ja  
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