Strategia 2020
LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän
tarkoitus ja tehtävät

Visio, toiminta-ajatus ja arvot
Visio			

Tehtävämme on edistää kansalaisten osaamista, osallisuutta
ja hyvinvointia sekä alueen yritysten, kuntien ja yhteisöjen
elinvoimaa.
1. järjestämällä nuorille ja aikuisille ammatillista koulutusta
2. järjestämällä ilman koulutuspaikkaa, tutkintoa tai
työpaikkaa oleville nuorille ja aikuisille ja alueen
maahanmuuttajataustaiselle ja vieraskieliselle väestölle
osallisuutta, osaamista ja työllistymistä edistäviä koulutus- ja
valmennuspalveluita
3. vahvistamalla elinikäisen oppimisen väylillä yksilöitä, yhteisöjä
ja verkostoja
4. tarjoamalla alueen yrityksille ja yhteisöille markkinaehtoisina
palveluina henkilöstön osaamisen päivittämistä, yritysten
työvoimatarpeisiin nopeasti vastaavan ja opiskelijoiden
työllistymiseen johtavan rekrytointi- ja kohtaamiskanavan
sekä yritysten lähtökohdista kehitetyn tehokkaan työpaikalla
tapahtuvan ohjauskokonaisuuden
5. vahvistamalla omistajakuntien henkilöstön osaamista
toteuttamalla yhteistyössä tarve- ja toimialakohtaisesti
räätälöityä koulutusta, tapahtumia ja kursseja sekä sujuvaa
mahdollisuutta ammattiosaamisen päivittämiseen
6. innovoimalla yhteistyössä yrityselämän, opetusalan,
omistajakuntien ja asiakkaiden kanssa kansallisesti ja
kansainvälisesti kestävää kehitystä edistäviä koulutustuotteita,
digitaalisia arjen työkaluja kansalaisille ja yrityksille sekä
osaamiseen perustuvia, yhteiskuntaa uudistavia ratkaisuja
tulevaisuuden haasteisiin ja ongelmiin

Ylpeitä ammattilaisia, vahvaa elinvoimaa.

Toiminta-ajatus
Edelläkävijänä osaamista yksilön, työelämän
			ja yhteiskunnan tarpeisiin.
Arvot			
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän arvoiksi on valittu
			
edelläkävijyys, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.
			
Olemme sitoutuneet toimimaan näiden periaatteiden
			mukaisesti omassa toiminnassamme.
Edelläkävijyys		
Tarjoamme huippuosaamista asiakkaillemme.
			
Olemme innovatiivisia ja kehityskykyisiä.
			
Toimimme ennakoivasti ja reaktiivisesti.
			
Kehitämme itseämme, olemme ylpeitä yhteisöstämme,
			osaamisestamme ja ammattitaidostamme.
			
Ennakoimme toiminnassamme toimintaympäristön muutokset.
Vastuullisuus		
			
			
			
			
			
			
			
			

Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme.
Kaikki asiakkaat ovat meille tärkeitä.
Valmennamme työelämän tarpeisiin, ehkäisemme syrjäytymistä,
tunnemme sosiaalisen vastuun toiminnassamme ja toimimme
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Opiskelija on meille kaikki kaikessa.
Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan tarpeet huomioiden.
Toimintamme kivijalka on yhteistyö työelämän kanssa.
Toimimme tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Yhteisöllisyys		
Kannustamme toisiamme ja onnistumme yhdessä.
			
Työyhteisö toimii joukkueena opiskelijoiden ja työelämän hyväksi.
			
Yhteisömme hyvinvointi on meille tärkeää.
			
Opiskelijamme valmistuvat ammattiin ja työllistyvät hyvin.
			
Opintojen keskeyttäminen on vähäistä ja saamme hyvää
			
palautetta opiskelijoilta sekä työelämältä.
			

Lupaamme opiskelijalle haastavia, mielekkäitä ja joustavia
opintoja. Lupaamme yrityksille osaavia työntekijöitä. Lupaamme
omistajillemme kantaa vastuumme alueen nuorten ja aikuisten
tulevaisuudesta.

YLPEITÄ AMMATTILAISIA, VAHVAA ELINVOIMAA.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän nykytila
LHKK:n vahvuuksiksi nykytilanteessa on tunnistettu mm. henkilöstön laaja osaaminen ja organisaation tunnettuus seudulla. LHKK:n talous
on kunnossa ja toimitilat pääosin toimivia. Koulutuskuntayhtymä pystyy reagoimaan nopeasti sekä työelämän, yritysten että yksittäisten
hakijoiden koulutustarpeisiin ja räätälöimään
yksilöllistä koulutusta laajasta ja monialaisesta
tarjonnasta. LHKK tekee vahvaa työelämäyhteistyötä, tuntee seudun toimijat ja pyrkii toiminnassaan innovatiivisuuteen ja edelläkävijyyteen, joka on ollut strateginen painopiste jo
vuosia. Verkko-opetuksen ja kansainvälisyyden
kehittämiseen on panostettu.
Heikkouksia nykytilanteessa ovat mm. organisaation pieni koko ja samalla myös koulutusalojen pienuus, mitkä aiheuttavat haavoittuvuutta. Monialaisuutta ja lainsäädännön
tarjoamaa joustavuutta koulutuksen suunnittelussa ei osata hyödyntää vielä tarpeeksi ja
prosessit ovat vielä keskeneräiset laajan lainsäädännön muutoksen jäljiltä. Seutukunta on
pieni ja näivettymässä poismuuton ja alhaisen
syntyvyyden vuoksi. Muutossykli on todella nopea ja haasteena on se, että koko henkilöstön
työelämätaidot ja tulevaisuusosaaminen vastaisivat tarvetta.

LHKK:ssa tunnistettuja mahdollisuuksia ovat
entistä parempi sisäinen verkostoituminen yli
koulutusalojen rajojen ja ulkoinen verkostoituminen työelämän toimijoiden kanssa. Kuntayhtymä voisi edelleen erikoistua enemmän
rakentamalla erilaista täydennyskoulutusta ja
vahvistaa alueen osaamisidentiteettiä. LHKK:n
mahdollisuus olisi toimia työelämäyhteistyön
entistä vahvempana rakentajana, ja sitä kautta
voitaisiin vaikuttaa tulevaisuusohjaukseen seudun strategian mukaisesti. Osaamista voitaisiin
kohdentaa entistä paremmin yritysten tarvitsemaan suuntaan ja sitä kautta saavuttaa yhteisiä
hyötyjä. Forssan seutukunnan logistista sijaintia
voisi hyödyntää paremmin.
Uhkina nähdään se, että henkilöstön aika ei riitä
opiskelijoiden tai yritysten kanssa toimimiseen
riittävän hyvin, samoin työvoiman saatavuus ja
rahoituksen epävarmuus. Iso uhka on edelleen
opiskelijoiden lähtötason heikkeneminen sekä
nuorisoikäluokan pieneneminen. Muita uhkia
ovat amis-imago (valtakunnallisesti), ammatillisen koulutuksen järjestäjien keskittyminen,
seutukunnan edelleen näivettyminen ja työpaikkojen häviäminen Forssan seudulta.

Tunnistettuja muutosvoimia
Ammatillinen koulutus on suurten muutosten
keskiössä. Käynnissä on globaali muutos, joka
näkyy mm. teknologisena kehityksenä kaikilla
yhteiskunnan aloilla ja ammateissa. Kaikki ammatit muuttuvat, osa poistuu ja toisaalta tulee
uusia ammatteja. Jokaisen työntekijän Suomessa tulee varautua osaamisen tarpeiden muutoksiin. Ammatillinen koulutus on merkittävässä roolissa väestön uudelleenkouluttamisessa.
Oppilaitoksissa kiinnitetään jatkossa huomio
opiskelijoiden osaamiseen tutkintojen sijaan.
Organisaatioihin ja toimintaan vaikuttavat

myös ilmastonmuutos ja ympäristövaatimukset
sekä väestönmuutos (ikäluokkien pieneneminen, poismuutto seudulta, maahanmuuttajat).
Pedagogiikassa muutospainetta tuovat erilaiset ja hyvin yksilölliset oppijat, opetusmuotojen
muutos (teknologian ja rahoituksen vaikutus),
yrittäjyyden merkityksen ja arvostuksen nousu
sekä kädentaitojen ja lähituotannon uusi tuleminen. Oppivelvollisuuden pidentäminen toteutunee aikaisintaan vuonna 2021.

Tavoitteet
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän tehtävä on varmistaa
osaavan työvoiman saaminen seudulla. Sen tulee olla aktiivinen,
osallistava ja laadukas.
Painopistealueita omistajaohjauksen mukaisesti ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vahva ja dynaaminen yhteys seudun yrityksiin ja toimijoihin
Markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen
Toiminta syrjäytymisen ehkäisyssä
Ilmasto- ja kiertotalousteemat
Teknologia
Kilpailukyvyn vahvistaminen

Toiminnan rahoituspohjan turvaamiseksi sekä opiskelijoiden hankinta, että yhtiön liikevaihdon kehitys on turvattava. LHKK:n opiskelijamäärästä nuorten osuus laskee ikäluokan pienemisen vuoksi
ja aikuisten matala koulutustaso vaatii toimia. Seudun yritykset
tarvitsevat työvoimaa yhä kipeämmin.
LHKK toimii osin myös valtakunnallisesti.

TOIMINNAN SUUNTA
1. Vahva ja dynaaminen yhteys seudun
yrityksiin ja toimijoihin
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on seudun
elinvoiman vahvistamisen keskeinen toimija. Sen
toiminta näkyy laajasti yrityksissä ja omistajakuntien toiminnoissa yhteistyökumppanina ja kehitystyön aktivaattorina.
LHKK:n menestymisen kannalta vahva työelämäyhteistyö vastaa monen muutosvoiman aiheuttamaan tarpeeseen. Työelämäyhteistyötä vahvistetaan panostamalla merkittävällä kehitysresurssilla
henkilöstön osaamiseen. Opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluville resursoidaan vuosittain viiden
päivän jakso työelämässä. Tämän lisäksi henkilöstöä kannustetaan koulutuksiin ja vierailukäynneille
ja edelleen myös kansainvälisille jaksoille.
Opettajan ja ohjaajan ammattiosaaminen varmistetaan ja sen kehittymistä tuetaan. Kaikki opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat käyvät usein
ja säännöllisesti yrityksissä. Työelämäyhteistyöstä
saatavaa tietoa hyötykäytetään koulutuksen kehittämisessä aktiivisesti ja tavoitteellisesti.
Kumppanuuksia rakennetaan ja syvennetään,
tavoitteena on päästä erillisyydestä vuorovaikutukseen ja yhteiseen muutoksen tekemiseen
verkostoissamme. Verkostoyhteistyötä lisätään
entisestään kumppanien kanssa. Strategisesti tärkeimpiin kumppaneihin kuuluvat Forssan Yrityskehitys Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu, Eerikkilä, Hevosopisto, omistajakuntien eri toiminnot
(työllisyydenhoito, sivistys, elinvoimatyö), Hämeen
ELY-keskus ja Hämeen TE-toimisto, yrittäjäyhdistykset sekä seudun kolmas sektori. Verkostoyhteistyön tavoitteena on uudenlaisten ja innovatiivisten
yhteistyömallien luominen koulutukseen, opiskelijahankintaan, työllistämiseen ja yrittäjyyden kehittämiseen.

2. Markkinoinnin ja viestinnän
tehostaminen
LHKK voi toimia monella tavalla seudun työelämän kumppanina ja kehityksen tukijana, mikäli
työnantajat osaavat käyttää mahdollisuuksia ja
palveluita laajasti ja sujuvasti hyväkseen.
Koulutustarjonta tulee jalkauttaa seudullisesti
entistä paremmin työnantajien tietoisuuteen.
Työnantajia tulee informoida tavoitteellisesti ja
säännöllisesti koulutusmahdollisuuksista.
LHKK voi toimia myös rekrytoinnissa aktiivisesti.
LHKK:n tulee näkyä vahvasti lähikuntien peruskouluissa ja tiedottaa aktiivisesti opinto-ohjaajille ja
opettajille sekä huoltajille. Korkeakouluyhteistyötä on edelleen vahvistettava ja väyläopinnot on
tuotava markkinoinnissa ja yksilöllisten polkujen
tarjonnassa selkeästi esiin. Seudullista yhteistyötä
kuntien ja muiden oppilaitosten välillä edistetään.
Eri opintopolkuvaihtoehtojen markkinointia vahvistetaan (yrittäjyys, kansainvälisyys ,Urheiluakatemia, Huippuosaaja jne.).
Yhteistyötä työelämän ja kumppanien kanssa
rakennetaan edelleen nopeammaksi, joustavammaksi ja helpommaksi. Jokainen LHKK:n henkilöstön jäsen vahvistaa omalla toiminnallaan verkostoyhteistyötä.

3. Toiminta syrjäytymisen ehkäisyssä
Syrjäytymisen ehkäisyssä LHKK vahvistaa
rooliaan seudullisen työllisyydenhoidon
aktiivisena toimijana ja vastuunkantajana.
LHKK osallistuu syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden ohjaamiseen ja kouluttamiseen tähtäimessä henkilöiden saaminen yhteiskunnan aktiivisiksi
jäseniksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että LHKK osallistuu seudullisesti koko työllisyydenhoidon ketjuun, rakentaa uudenlaisia palvelupolkuja heikommassa asemassa oleville, vauhdittaa opinnollistamista ja
toimii rekrytoinnissa yritysten kumppanina
aktiivisesti.

LHKK on vastuullinen organisaatio.

4. Ilmasto- ja kiertotalousteemat
LHKK on vastuullinen organisaatio. Huolehdimme henkilöstöstämme ja opiskelijoistamme, mikä edesauttaa hyvinvoivien osaajien kehittymistä, parempaa asiakaskokemusta ja lojaliteettia.
Ilmasto- ja kiertotaloustavoitteemme ovat kunnianhimoisia. Toimimme muille systemaattisesti kehittyvänä esimerkkinä pienentämällä ympäristövaikutuksiamme ja
minimoimalla hiilijalanjälkemme. Tavoitteemme näkyvät konkreettisesti mm. kaiken
tarvittavan materiaalin huolellisessa harkinnassa, elinkaari-ajattelussa, hävikin minimoimisessa, matkustamisen vähentämisessä ja energiatehokkuudessa. Tavoitteenamme on siirtyä käyttämään uusiutuvaa energiaa. Hankimme vastuullisesti tuotettuja
tuotteita ja palveluita mahdollisimman paljon lähialueelta.
Pyrimme suunnittelemaan toimintamme niin, että toiminnastamme syntyvät sivuvirrat pystymme itse jatkojalostamaan ja hyödyntämään esim. opetustilanteissa. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa olla lähes jätteetön oppilaitos.
Noudatamme YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa (Agenda 2030). Keskeisimmiksi painopisteiksi nostamme tavoitteet nro 4 Hyvä koulutus, nro 12 Vastuullista kuluttamista ja nro 13 Ilmastotekoja. Oppilaitoksemme on sertifioitu kokonaisuudessaan
vuonna 2020 Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatilla. Tähän liittyen annamme myös Sitoumus 2050 –toimenpidelupauksen. Toimenpiteiden avulla sitoudutaan
2-10 vuoden aikana toteutettaviin konkreettisiin toimiin, toimintatapojen muutoksiin
ja innovatiivisiin kokeiluihin, jotka edistävät yhteisesti sovittuja tavoitteita.
Yhteisömme tavoitteena on laajentaa käsitystämme kestävyystaidoista kohti ekososiaalista sivistystä ja globaalia ulottuvuutta.

5. Teknologia
Koulutusta viedään tavoitteellisesti ja selkeästi teknologian mahdollistamaan ja vaatimaan suuntaan. Välineistöä ja kalustoa uusitaan koulutusalakohtaisesti tunnistettujen
tarpeiden mukaan yhteistyössä työelämäkumppanien kanssa (esim. älyteknologian
mahdollisuudet ja median käyttö). Yhteistyökumppanien kanssa kehitetään malleja,
joiden avulla opiskelijat voivat harjoitella myös yritysten laitteistolla.
Digitalisaatio, älyteknologia, robotiikka ja data-analytiikka otetaan mahdollisuuksien
mukaan hyötykäyttöön kaikilla koulutusaloilla sekä hallinnossa. Työn uudelleen määrittelyä rakennetaan henkilöstön ja työelämän kanssa yhteistyössä, esimerkiksi analysoimalla omassa organisaatiossa mitä työtä voidaan teettää robotilla ja käyttää ihmisen työaika hyvin siihen, missä se on tehokkainta.
Tiedolla johtamisen välineet ja data-analytiikka tulevat jatkossa entistä paremmin
käyttöön ja niiden tuottaman tiedon avulla muokataan koulutustarjontaa.
Koulutuksia on toteutettava myös valtakunnallisesti, jotta LHKK voi saavuttaa riittävän
määrän opiskelijoita. Tähän varaudutaan verkkokoulutuksen ja virtuaalialustan kehittämisellä.

6. Kilpailukyvyn vahvistaminen
Koko henkilöstön osaamista ja tulevaisuustietoisuutta lisätään
ja uudenlainen osaaminen otetaan huomioon rekrytoinnissa. Yhteisöstä nouseva muutos mahdollistetaan vahvistamalla
yhteyksiä, moninaisuutta ja vuorovaikutusta. Opettajien tulee kouluttautua jatkuvasti ja siihen ollaan valmiita käyttämään resursseja.
Myös uusien koulutusten ja palveluiden innovointiin järjestetään aikaa ja resursseja mahdollisuuksien mukaan.
Toiminnan turvaamisessa ja kehittämisen mahdollistamisessa riittävä opiskelijahankinta ja yhtiön liikevaihdon vahvistaminen ovat
kriittisiä menestystekijöitä. Koulutusten pitää olla sekä sisällöllisesti
että toteutustavaltaan laadukkaita, jotta opiskelijahankinta onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.
Koulutustarjonta pyritään pitämään mahdollisimman monipuoli-ena. Yrittäjyyttä ja sen eri vaihtoehtojen osaamista edistetään. Yhteistyötä tehdään korkeakoulujen, erityisesti HAMK:n sekä tutkimuslaitosten, kuten LUKE:n kanssa. Hankerahoitusta haetaan aktiivisesti
strategian mukaisesti verkostokumppanien kanssa.
Kansainvälisyyskasvatusta vahvistetaan edelleen. Kansainvälisiä
koulutuskokonaisuuksia kehitetään ja selvitetään myös opiskelijoiden/työntekijöiden tuomista alueelle seudun työnantajien kanssa
yhteistyössä.
Toisen asteen koulutuksen yhdistämiseen varaudutaan Forssan seudulla.
Organisaatiorakenteen tulee tukea strategiaa ja tämän vuoksi organisaatiorakenne uudistetaan. Uusi organisaatio ja uudet tehtävät tulevat voimaan vuoden 2021 alusta. Organisaation prosesseja ja vastuita vahvistetaan samalla ja tehtävien rajapinnat selkiytetään. Uusi
rakenne suunnitellaan henkilöstön kanssa yhdessä.

Pedagoginen strategia
LHKK varmistaa parhaiten omaa tulevaisuuttaan panostamalla
opiskelijoiden osaamiseen, ajattelun taitoihin ja yhteisötaitoihin.
Koulutus suunnitellaan yksilöllisesti ja tarvittaessa yli tutkintojen
tai koulutusalojen rajojen. LHKK pitää kiinni siitä, että opiskelija
saa riittävän määrän lähiopetusta ja ohjausta. Jokainen opiskelija
saa ammattitaitoisesti tehdyn uraohjauksen. Polut kaiken tasoisille opiskelijoille tehdään entistä paremmin näkyviksi, sekä ennen
tutkintoa että tutkinnon suorittajana ja edelleen tutkinnon suorituksen jälkeen. Tutkinnon suorittamisen lisäksi uraohjauksella tähdätään siihen, että opiskelija työllistyy, pääsee jatko-opintoihin tai
siirtyy yrittäjäksi.
Moniosaaminen on opiskelijalle arvokasta, joten erilaisia osaamisen yhdistelmiä pohditaan opiskelijan ja työelämän kanssa
yhdessä. Henkilöstöä kannustetaan pedagogisiin kokeiluihin ja
niitä hyödynnetään laajasti. LHKK tunnistaa roolinsa elinikäisen
oppimisen mahdollistajana. LHKK:n tutkinto-opiskelijoista 2/3 on
aikuisia ja heidän osuutensa lisääntyy. Tämä otetaan pedagogisessa suunnittelussa huomioon. Seudullisen elinvoiman kannalta
nykyväestö on pyrittävä pitämään töissä eläkeikään saakka ja jopa
eläkeiän yli.
Ammattien muutos vauhdittuu, joten on tärkeää opettaa taitoja,
joiden avulla opiskelijoilla on mahdollisuus selvitä muutoksesta. Myös työnteon tapa ja arvostus muuttuvat. LHKK:n henkilöstö ottaa pedagogiikan suunnittelussa muutosvoimat huomioon.
Uuden oppiminen on tulevaisuuden tärkein taito. Ammattien
muutoksessa parhaiten auttavat myös tiimityö- ja ongelmanratkaisutaidot, sosiaaliset taidot, kyky verkostoitua ja luovuus. Näitä
taitoja vahvistetaan kaikkien tutkinto-opiskelijoiden osalta mm.
yrittäjyyskasvatuksen ja projektioppimisen keinoin sekä vastuuttamalla opiskelijoita työskentelyyn esimerkiksi asiakastöissä.
LHKK kehittää jatkuvasti uusia koulutuksia seuraamalla ammattien muutosten kehittymistä ja työelämän tarpeita. Opiskelijoiden
roolia yhteisön toiminnassa ja kehittämisessä vahvistetaan. Tavoitteena on siirtyä yksilön oppimisesta kohti yhteisöjen ja verkostojen oppimista.

Polut kaiken tasoisille opiskelijoille
tehdään entistä paremmin näkyviksi.

Pedagoginen strategia käytännön työssä
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän arvot ohjaavat kaikkea toimintaa oppilaitoksessa.
Lähtökohta on asiakkaan, - opiskelijan, ohjaaminen läpi oppimisprosessin ammattilaisuuteen.
Tuotamme tekijöitä työelämään, aktiivisia yrittäjiä yhteiskuntaan - perinteisellä osaamisella,
moderneilla välineillä.

Opetus pohjautuu henkilökunnan vankkaan pedagogiseen
osaamiseen ja pedagogiseen johtamiseen.
Oppimisprosessissa opiskelija on aktiivinen toimija, joka
johtaa omaa oppimistaan ja ammattitaitonsa kehittymistä.
Läsnäolon ja vuorovaikutuksen merkitys on suuri, ja siitä pidetään huoli, vaikka opiskelun suoritusaika ja -paikka vaihtelevat opiskelijan yksilöllisen suunnitelman mukaan.
Erilaiset oppijat saavat tukensa; niin apua oppimisen haasteisiin kuin eväitä jatko-opintoihinkin.
Monipuoliset oppimisympäristöt valmentavat opiskelijoita kohtaamaan työelämän tulevaisuuden haasteet ja yhteiskunnallisen muutoksen. Niin ihmisten kohtaaminen ja
yhteistyö kuin robotiikka ja digitalisaatiokin ovat yhtä lailla
opiskelijan kehittymisen keskiössä. Oppimistehtävissä sekä
oppimisympäristöjen ja opetuksen kehittämisessä tehdään
yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa.
Opettaja ohjaa ja johtaa oppimista, ennakoi tulevaa ja osallistuu oppimistapahtumaan monin tavoin. Opettaja seuraa
aktiivisesti omaa alaansa, vastaa oman työnsä kehittämisestä ja saa siihen myös resursseja; ”innostu opettamisesta”-periaate tarttuu myös opiskelijoihin ja parantaa oppimistuloksia. Opettaja järjestää opiskelijoille erilaisia oppimisen
mahdollisuuksia esim. tiimeissä, projekteissa, työelämässä,
työsaleissa, tapahtumissa, verkkototeutuksissa ja luokkatilanteissa opittavien tietojen ja taitojen mukaisesti. Opettaja
peilaa ja sanottaa opiskelijan kanssa tehtyä ja opittua suhteessa opetussuunnitelmaan, sen tavoitteisiin ja työelämän
tarpeisiin.

Opiskelija on aktiivinen oman oppimisensa ja opiskelunsa
johtaja ja asiantuntija, opettajan toimiessa vastuullisena valmentajana ja mentorina. Opiskelija on tarvittaessa itseohjautuva ja omaa yrittäjämäisen asenteen kehittymiseensä.
Koko yhteisö osallistuu opiskelijan opinpolun rakentamiseen ja sillä pysymiseen, tarvittaessa tukitoimin. Osaaminen
kehittyy perusasioiden huolellisen opettelun ja harjoittelun
kautta rakentuvalle vankalle perustukselle ja tuottaa yhteistyökykyisen, yrittäjävalmiuksin varustetun ammattilaisen.
Arviointi on keskeinen osa kehittymistä, omien vahvuuksien
ymmärtämistä ja läpinäkyvää kanssakäymistä yhteistyössä
opiskelijan, opetushenkilöstön, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaajien ja kotiväen kesken. Arvioinnin tavoitteena on luoda oppijalle realistinen kuva hänen osaamisestaan
- sekä vahvuuksistaan ja kehityskohteista - ja mahdollistaa
kehittyminen. Samalla opitaan yhteisiä ja yhteiskunnallisia
pelisääntöjä ja valmentaudutaan toimimaan rakentavassa ja
kehittävässä roolissa yhteiskunnassa ja työyhteisössä. Arvioinnissa käytetään apuna työelämän todellisia töitä, mittareita ja testejä.
Kehittäminen ja kehittyminen ovat ydintoimintaamme.
Koulutuksen tulee vastata ympäröivän yhteisön tilaan ja tarpeisiin, sekä ennakoida tulevaa. Koulutuksella on myös rooli
työkentän muovaajana, aktiivisena toimijana ja kehityksen
yhteistyökumppanina. Sopeutuakseen jatkuvaan muutokseen sekä oppilaitoksen, oppimisympäristön että opettajien
ja opiskelijoiden on asennoiduttava positiivisin mielin tulevaan, otettava se haasteena tehdä paremmin. Kehittämistä
tulee tehdä yhdessä alueen toimijoiden kanssa säännöllisesti kaksisuuntaista tiedonjakoa hyödyntäen tiiviissä yhteistyössä. Opettajien kykyä, asennetta ja mahdollisuuksia
kehittämistoimintaan tuetaan erilaisin toimin, mm. lisäkoulutuksella, työelämäjaksoilla, resursoinnilla, yhteisprojekteilla työelämän kanssa sekä kannustamisella.

