
STRATEGIA 2019-2021
Jokilaaksojen
koulutuskuntayhtymä

VISIO
Tulevaisuuden osaamista ja hyvinvointia

yksilölle ja yhteiskunnalle.
---------------------------------------------------------

PERUSTEHTÄVÄ
Koulutamme osaavia ammattilaisia 

työelämään ja jatko-opinoihin.
---------------------------------------------------------

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT
Vastuullisuus

Toimimme vastuullisesti yksin ja yhdessä. 
Hoidamme työtehtävämme sovitusti ja 

kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. 
Avoimuus

Toimintamme on keskustelevaa, 
kannustavaa ja vuorovaikutteista. 

Edistämme luottamuksen ja 
kehittävän ilmapiirin syntymistä.

----------------------------------------------------------

YDINTOIMINNOT
- Ammatillinen koulutus 
- Palvelujen tuottaminen 

- Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
---------------------------------------------------------

ASIAKKAAT
- Opiskelijat
- Työelämä

- Rahoittajat ja viranomaiset 
- Sisäiset asiakkaat

---------------------------------------------------------



STRATEGISET PAINOPISTEET

HYVINVOIVA JA TYYTYVÄINEN 
HENKILÖSTÖ

- Henkilöt oikeissa tehtävissä
- Yhdessä tekeminen ja kehittäminen

 innostavassa työkulttuurissa
------------------------------------------------------------

VASTUULLINEN 
JOHTAMISKULTTUURI
- Hyvä henkilöstöpolitiikka ja 

tulosvastuullisuus
- Työn tekemistä tukeva johtaminen ja 

organisaatiorakenne
------------------------------------------------------------

TOIMIVAT 
TYÖELÄMÄYHTEYDET

- Työelämän tarpeiden tunnistaminen ja 
niihin vastaaminen

- Yrittäjyyden edistäminen
------------------------------------------------------------



KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

ASIAKKUUS JA VAIKUTTAVUUS
- Vetovoimainen koulutus

- Laadukkuus ja asiakaslähtöisyys
- Monipuolinen koulutus

------------------------------------------------------------

PROSESSIT JA RAKENTEET
- Monipuoliset oppimisympäristöt

- Yksilöä tukevat opetus- ja ohjausprosessit
- Toimipisteiden erikoisosaamisen ja yhteis-

työn kehittäminen
------------------------------------------------------------

HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN JA 
JOHTAMINEN

- Osaava ja tyytyväinen henkilöstö
- Henkilökohtaisen kehittämisen tukeminen

- Työhyvinvointi
------------------------------------------------------------

TALOUS JA RESURSSIT
- Resurssien suunniteltu ja tehokas käyttö

- Talouden suunnittelu- ja 
seurantajärjestelmät

- Painopisteinä opetus ja ohjaus
------------------------------------------------------------



OSASTRATEGIAT

HENKILÖSTÖ- JA HYVINVOINTISTRATEGIA
Henkilöstö- ja hyvinvointistrategian tavoitteena on pätevä, motivoitunut, 
uudistumishaluinen työyhteisön kehittämiseen sitoutunut henkilöstö. 
Strategia kertoo, millaista henkilöstöpolitiikkaa koulutuskuntayhtymä 
noudattaa pyrkiessään saavuttamaan asettamansa tavoitteet.
-----------------------------------------------------------------
KANSAINVÄLISYYSSTRATEGIA
Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on kehittää kansainvälisiä 
oppilaitos- ja työelämäyhteyksiä, lisätä kulttuureihin liittyvää tuntemus-
ta, saada kansainvälistä vertailutietoa yhteisten hankkeiden avulla sekä 
kehittää koulutusta, verkostoitumista ja koulutusvientiä. Tavoitteena on 
järjestää opiskelijoille sellaista koulutusta, että he pystyvät valmistuttu-
aan työskentelemään kansainvälistyvässä työelämässä ja monenlaisissa 
sekä monikulttuurisissa työympäristöissä. Kansainvälisellä toiminnalla 
parannetaan myös henkilöstön ja opiskelijoiden kielitaitoa ja sitä kautta 
vahvistetaan opiskelijoiden sijoittumista työelämään tutkinnon suorit-
tamisen jälkeen.
-----------------------------------------------------------------
MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄSTRATEGIA
Markkinointiviestinnän tavoitteena on tehdä kuntayhtymä ja 
Koulutuskeskus JEDU tunnetuksi kansallisesti ja kansainvälisesti. 
Kuntayhtymän toiminnan jatkumisen varmistaa positiivinen tunnet-
tavuus, joten panostamme imagomainontaan ja myönteisen brändin 
kehittämiseen. Markkinointiviestintää tehdään asiakaslähtöisesti, 
luovasti ja kannustavasti.
-----------------------------------------------------------------
VANKILAOPETUKSEN STRATEGIA
Koulutuskuntayhtymän tavoitteena on järjestää valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti arvioiden laadukasta vankilakoulutusta. 
Vankilakoulutuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa yksilön elinikäistä 
kasvua ja yhteiskuntaan kiinnittymistä. 
-----------------------------------------------------------------
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