
Etelä-Savon Koulutus Oy

Strategia 2022-2025 ja visio vuodelle 2030



Esedu – etevä edelläkävijä
Esedu on vahva elinvoiman edistäjä omassa maakunnassaan.

Esedu valmentaa osaajat ja yrittäjät alueen työelämään.

Esedu on vahva kansainvälinen toimija.

Esedu on joustava ja muutosorientoitunut edelläkävijä.

Visiomme



Toimintamme on 
kestävää, vaikuttavaa 

ja tuloksellista.

Meillä ketään
ei jätetä!

Jokainen Esedun
opiskelija ja työntekijä 

on ainutlaatuinen.

Arvona vastuullisuus



Menestyksen avaimet

Tyytyväinen asiakas
Uudistumiskyky
Yhdessä tekeminen
Edelläkävijyys



• Olemme opiskelijaa ja työelämää varten

• Koulutuspalvelumme ovat asiakaslähtöisiä

• Koulutamme osaavia työntekijöitä työpaikoille

• Koulutustarjonta kohtaa työelämän nykyiset ja 
ennakoidut tarpeet

• Palvelut ovat laadukkaita, joustavia ja vaikuttavia

• Opintoja ja ohjausta toteutetaan joustavasti

• Palautteiden taso on erittäin hyvä

• Opiskelijat työllistyvät hyvin ja yritystoimintaa
syntyy alueelle

Menestyksen avain: 
Tyytyväinen asiakas



Menestyksen avain:
Uudistumiskyky

• Uudet rohkeat avaukset
• Uusiutuva koulutus ja uudistuvat palvelut

• Tuotekehitysosaaminen
• Uudet pedagogiset ratkaisut

• Kokeilu- ja oppimiskulttuurin tukeminen
• Ennakointi- ja innovointikyky

• Henkilöstön itseohjautuvuuden ja osaamisen
uudistaminen ja kehittäminen
• Osaamispääoman hallinta
• Joustavat, vahvuuksille rakentuvat tehtävät
• Työhyvinvoinnista huolehtiminen



Menestyksen avain: 
Yhdessä tekeminen

• Työelämän kanssa yhdessä tekeminen

• Opiskelijat osallistuvat toiminnan 
kehittämiseen

• Tavoitteellinen verkostotyö (älykäs 
erikoistuminen)

• Organisaation sisäisen yhteistyön jatkuva 
kehittäminen



Menestyksen avain: 
Edelläkävijyys

• Ennakointitiedon ja –taidon
monipuolinen kehittäminen

• Henkilöstön monipuolisen
osaamisen innovatiivinen
hyödyntäminen

• Kestävä tulevaisuus

• Toimimme sosiaalisesti, 
taloudellisesti, ekologisesti ja 
kulttuurisesti kestävällä tavalla



Opiskelijavuodet
(painottamaton)

2600

Tutkintojen
määrä

n. 1000

Tutkinnon osien
määrä

6500

Opiskelijoiden
työllistyminen

70%

Keskeyttämis-
prosentti

alle 10%

Opiskelija-
palaute

4,0

Työolobarometrin
tulos

3,7

Opiskelijavuodet/
opetus- ja ohjaus htv

15

Opettajien
kelpoisuusprosentti

90%

Keskeiset tavoitteet ja mittarit 2022



Luonto ja biotalousÄlykäs ja kestävä rakentaminen

Hyvinvointi ja elinvoimaMatkailu ja puhdas ruoka

YRITTÄJYYS KESTÄVÄ TULEVAISUUS

JATKUVA OPPIMINEN

KANSAINVÄLISYYS

DIGITAALISUUS

Hyvinvointi ja
palvelut

Teknologia ja
rakentaminen

Metsä ja
logistiikka



KONSERNIPALVELUT

HALLINTOJOHTAJA

KEHITYSJOHTAJA

Laadunhallintapalvelut

Viestintä- ja 
markkinointipalvelut

Kansainvälisyys

Hankepalvelut

Tuotekehitys

KasvuEsedu Oy

Opintohallinto- ja 
hakupalvelut

Johdon raportointi

Ruokapalvelut

Turvallisuus- ja tilapalvelut

TOIMITUSJOHTAJA, JOHTAVA REHTORI

Henkilöstöpalvelut, Henkilöstön 
osaaminen, Työhyvinvointi, Työsuojelu

Talouspalvelut, 
Hankinta, Asianhallinta 

Tietohallinto
Controller

Hyvinvointi- ja palvelualat

KOULUTUSJOHTAJA

Hyvinvointialat

VALMA / TUVA

Palvelualat

Laajennettu oppivelvollisuus ja 
lukioyhteistyö

Yhteiset tutkinnon osat

Ohjauksen ja erityisen 
tuen palvelut

Opiskelijahyvinvointi

Teknologia- ja luonnonvara-alat

KOULUTUSJOHTAJA

Opetusmetsät

Teknologia ja 
rakentaminen

Luonnonvara ja 
logistiikka

Kilpailutoiminta

KoulutusvientiTyöelämässä oppiminen
Oppisopimuspalvelut

REHTORI

Pedagoginen johtaminen ja 
kehittäminen

eKampus
Jatkuva oppiminen

Vuosi- ja työaikasuunnittelu

Yrittäjyys ja kestävä 
tulevaisuus
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Ennakointi

Työllisyyspalvelut



Laatupalkittua ammatillista koulutusta

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot 

2013: Yrittäjyys

2018: Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi


