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Maalimat kohtaamaan

Työelämän

Toivomukset, arvot ja 

linjaukset

Rekrytointi ja 

henkilöstöasiat

Tavoitteita, turvallisuus 

ja tuloksia

Tuotantoa ja palveluita

Kasvua ja kehitystä
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Optiman

1. Tehtävä

2. Visio ja pitkäaikaiset 

tulostavoitteet

3. Tulostavoitteet 

vuositasolla

4. Suoritustavoitteet

5. Seuranta ja analyysi



1. Tehtävä

Ammatillisten koulutuksen tarkoitus

• kohottaa ja ylläpitää ammatillista osaamista

• kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen 

osaamistarpeisiin

• edistää työllisyyttä

Tulee tehdä yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa 

tutkintoja ja koulutusta suunniteltaessa, järjestettäessä, 

arvioitaessa ja kehitettäessä sekä osaamistarpeita 

ennakoitaessa
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Opiskelija

Koulutuksen tavoitteena on lisäksi 

• tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja 

sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi 

• antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen 

kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden 

monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja 

taitoja.
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Näistäkö visio ja 

pitkäaikaiset tavoitteet
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Työelämäedustajien

ajatukset kumppanuudesta

• Yhteinen tavoite, jaettu kasvatusvastuu

• Tukea, ohjausta sekä psykologia, 

niin opiskelijoille kuin ohjaajille

• Sosiaalinen ja digitaalinen pätevyys, IRL

• Oikea taso, oikea paikka jokaiselle, matchaus!

• Kielitaidot ja maahanmuuttajien/työmuuttajien integroiminen

• Työpaikkakulttuuri; Onko oma hyvä? Ollaanko 

työelämässä esikuvia? Miten sellaista levitetään? 
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Tasavertainen kumppanuus
syntyy kun

koulutuksenjärjestäjän
strategiasta löytyy aito

asiasaklähtöinen
kehittämistapa

Vaikutteita, trendejä, työmarkkina, lainmuutokset…
Työnantaja

Koulutuksen-

järjestäjä

Opiskelija

Strategia



11.2.2019 8

Optima on mukana 
nostamassa alueen 

hyvinvointia ja menestystä 
Suomen parhaaksi.

VISIO 2025
Työnantaja

Koulutuksen-

järjestäjä

Opiskelija

Strategia
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Optima tarjoaa sinulle 
oikeaa ja yksilöllistä 

osaamista nykypäivän ja 
tulevaisuuden työelämää 

varten.

VISIO 2025
Työnantaja

Koulutuksen-

järjestäjä Opiskelija

Strategia
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Optima on kasvava ja 
jatkuvasti kehittyvä 

koulutuksen järjestäjä.

VISIO 2025
Työnantaja

Koulutuksen

-järjestäjä

Opiskelija

Strategia

Järjestäjän omat struktuurit ja järjestelmät: Hoks, Koski, Arvo…



3. Tulostavoitteet vuositasolla

Työelämä

• Työvoima, osaaminen, työelämässä oppiminen

Opiskelija

• Työllistyminen, osaaminen, henkilökohtainen toteutus

Koulutuksenjärjestäjä

• Tyytyvärisyys, osaaminen ja tulos

Asiakkaalle tärkeät asiat näkyvät rahoitusmallissa
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4. Miten onnistua? 

Suoritustavoiteet määrittelevät miten meidän tulee

työskennellä. 

Avainsanoja:

1. Yhteisymmärrys ja yhteissuunnittelu

2. Osallistaminen

3. Osaamisen kehittäminen
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5. Seuranta ja analyysi

• Jatkuva vuoropuhelu, tavoitettavuus

• Kumppanuuden hoitaminen organisaation eri osissa

• Yhteiskehittäminen koulutussuunnittelussa

• Kiitos & kunnioitus

• Kumppanuusvastuu organsaation eri osissa

• Yhteisiä pelisääntöjä

• Vastuunjako

• Avoin keskustelu ja dokumentointi
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+ 
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