Savon koulutuskuntayhtymän
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muuttuva
toimintaympäristö
Huomioimme toiminnassamme
globalisaation, yhteiskunnalliset
muutokset ja nopeasti muuttuvat
lähiympäristön tarpeet. Olemme
aktiivinen yhteiskuntavaikuttaja ja
työelämän kehittäjä.
Toimintaympäristön muutoksiin
liittyy kasvava verkostojen, vuorovaikutuksen ja kokeilukulttuurin
merkitys sekä kansainvälisyys.
Kestävän tulevaisuuden tekemisessä tarvitsemme uutta osaamista. Osaamisen kehittämisessä
hyödynnämme rohkeasti digitalisaatiota ja kehittyviä teknolo-
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gioita. Koulutuksessa tuemme
yrittäjyyttä ja valmiuksia yrittäjämäiseen toimintaan.
Kehitämme toimintaa pitkäjänteisesti. Annamme opetuksen
tasosta laatutakuun palvelulupausten yhteydessä ja turvaamme jatko-opintokelpoisuuden.
Turvaamme lukio-opetuksen
kilpailukyvyn.
Kolme oppimisympäristöämme
(kuva) yhdessä tukevat yksilöllistä ja jatkuvaa oppimista.
Opiskelijan ohjauksen merkitys
korostuu.

OPPILAITOS
● oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen

ja ohjauksen suunnittelu ja toimintatavat ovat
joustavia ja monimuotoisia

VERKKO

TYÖELÄMÄ

● verkko mahdollistaa ja tukee
kaikissa oppimisympäristöissä
oppimista ja ohjausta

● työelämässä oppimisen
laatu ja monipuolisuus on
varmennettu

● verkko mahdollistaa ajasta
ja paikasta riippumattoman
oppimisen

● työelämän palvelumalli on
selkeä ja tarpeita vastaava

Henkilöstölle on määritelty jokaisen oppimisympäristön tavoitetila, eri tehtävien
työnkuvat ja toimintatavat sekä toimintaympäristöissä vaadittava osaaminen.
Kokonaisuuden toiminnanohjaus perustuu tietoon.
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Perustehtävä on
lupauksemme
yhteiskunnalle
Lisäämme nuorten ja aikuisten
osaamista, vastaamme alueen
työelämän osaamistarpeisiin ja
kehitämme alueen työelämää.
Edistämme työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää.
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visio
Savon koulutuskuntayhtymä on
KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN TEKIJÄ

KESTÄVÄ

TULEVAISUUS

TEKIJÄ

Rakennamme ekologisesti,
kulttuurisesti, sosiaalisesti
ja taloudellisesti kestävää
tulevaisuutta.

Tulevaisuus muuttuu tämän päivän teoilla.
Toimintamme on uudistavaa. Meillä on rohkeutta olla
edelläkävijä ja kykyä sopeutua muutoksiin. Lisäämme
ihmisten valmiuksia hankkia erilaista osaamista
tarpeiden mukaisesti ja vaihtaa tarvittaessa työuraa.
Olemme aktiivisesti mukana työelämän ja yrittäjyyden
uudistamisessa. Olemme nopeasti työelämän tarpeisiin
reagoiva monialainen kouluttaja ja kansainvälisyys on
tavoitteellinen osa toimintaamme.

Olemme avoin, aktiivinen ja
aloitteellinen toimija, innovatiivinen
ja haluttu yhteistyökumppani sekä
osaamisen kehittäjä.

Strategian tavoite toteutuu, kun saavutamme antamamme palvelulupaukset
ja niille asetetut tavoitteet. Strategiakauden tavoitteisiin etenemme vuosittain
määriteltävillä, porrastetuilla ja painotetuilla tavoitteilla.

5

arvo
LUOTTAMUS

Arvostamme yhteisiksi sovittuja toimintatapoja ja toisiamme. Toimimme
avoimesti, oikeudenmukaisesti ja
annetuista lupauksista kiinni pitäen.
Toimimme luottamuksen arvoisesti.
Palvelemme kaikella toiminnallamme
opiskelijoita ja työelämää.

6

palvelulupaukset
Lupaus opiskelijalle

Lupaus henkilöstölle

Tarjoamme laadukkaan, yksilön tarpeet huomioivan, ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön antaman opetuksen ja ohjauksen terveellisissä,
turvallisissa ja nykyaikaisissa oppimisympäristöissä.
Otamme opiskelijaksi joustavasti. Meiltä valmistuu
osaavia ja ammattiylpeitä ammattilaisia.

Tuemme henkilöstöä palvelulupausten toteuttamisessa mahdollistamalla osaamisen kehittämisen, tarjoamalla terveellisen, turvallisen ja nykyaikaisen työympäristön, jossa johtaminen on
avointa, tasapuolista ja vuoropuhelua edistävää.

MITTARIT
●

opiskelijapalaute

●

työllistyminen sekä
jatko-opintoihin siirtyminen

●

tutkintojen ja tutkinnon osien määrät

MITTARIT
●

Työyhteisökysely (ml. viremittaus)

●

sairaspoissaolot

●

henkilöstön kehittämismenot

Lupaus työelämälle
Toimimme työelämän aktiivisena kumppanina
osaavan työvoiman kouluttamiseksi läpi työuran.
Kehitämme maakuntaa ja työelämää verkostoituen muiden toimijoiden kanssa.

MITTARIT
●

työelämäpalaute

●

työelämässä tapahtuvan
oppimisen määrä

●

työllistyminen
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