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Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tehtävänä on
järjestää ammatillisesta koulutuksesta ja vapaasta
sivistystyöstä annettujen lakien mukaista koulutusta,
kehittämistoimintaa ja oheispalveluja.
Järjestämällä liikunnan ammatillista koulutusta ja
ylläpitämällä valtakunnallista liikunnan koulutuskeskusta sekä tarjoamalla vapaa-ajanpalveluja ja muuta
maksullista palvelutoimintaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymä turvaa Santasport Lapin Urheiluopiston
toiminnan jatkumisen ja kehittymisen.
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Lapin koulutuskeskus REDU

VISIO

Santasport Lapin Urheiluopisto

REDU 2030
Olemme askeleen edellä osaamisen
kehittämisen ratkaisuissa
Kehittämisen
painopistealueet
2018 - 2020

Henkilökohtaistaminen
ja asiakaslähtöisyys

Työelämäkumppanuuksien
ja -asiakkuuksien
vahvistaminen

Uudet innovatiiviset
kehittämisavaukset

ARVOLUPAUS
Olemme yhdessä tekeviä, vastuullisia ja asiakaslähtöisiä
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REDUlaisen arvolupaus:
Olemme yhdessä tekeviä, vastuullisia ja
asiakaslähtöisiä.
•

Olemme yhdessä tekeviä
REDUlaisina olemme yhteisöllisiä – yhdessä tekeviä ja vuorovaikutteisia. Näin edistämme luottamuksen ja kehittävän
ilmapiirin syntymistä niin REDU:n sisällä, kuin asiakkaitten, kumppaneidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.
Kunnioitamme toistemme erilaisuutta ja kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti.

•

Olemme vastuullisia
REDUlaisina meillä on vastuu toiminta-alueemme Lapin ammatillisen osaamisen kehittymisestä. Edistämme
toiminnallamme Lapin elinvoimaa ja kestävää kehittymistä. Olemme toisillemme, asiakkaillemme, kumppaneille
luotettavia ja vastuullisia.

•

Olemme asiakaslähtöisiä
REDU:na olemme asiakkaitamme eli työelämää ja opiskelijoita varten. Olemme kiinnostuneita heidän osaamisen
kehittämisen tarpeista ja yhdessä heidän kanssaan löydämme heille parhaiten sopivat osaamisen kehittämisen
ratkaisut. Kunnioitamme asiakkaidemme erilaisuutta ja kohtelemme heitä kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti.
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VISIO
REDU 2030
Olemme askeleen edellä osaamisen kehittämisen
ratkaisuissa
Askeleen edellä…
•

Olemme asiakaslähtöisesti ja ketterästi kehityksessä edellä muita oli sitten kyseessä uusi teknologia, uudet
toimintatavat ja pedagogiset ratkaisut ym. Emme odota muiden mm kilpailijoittemme ratkaisuja, vaan teemme ne
ensin!

•

Olemme osaavia, ainutlaatuisia, tunnettuja ja vastuullisia. Toimme kansainvälisessä toimintaympäristössä niin
Lapissa, kuin laajemminkin, yhdessä kumppaneidemme kanssa. Olemme haluttu yhteistyö- ja verkostokumppani.

…osaamisen kehittämisen ratkaisuissa.
•

Osaaminen kehittäminen on perustehtävämme. Olemme asiakkaitamme eli työelämää ja opiskelijoita varten.

•

Tuottamamme osaamisen kehittämisen palvelut ovat ratkaisuja asiakkaillemme! Tuotamme yhdessä
asiakkaittemme kanssa niitä osaamisen kehittämisen palveluja mitä he tarvitsevat. Mm.:
•

Työelämän osaamisen kehittämisen tarpeet ratkaisemme yhdessä työelämän kanssa. Ennakoimme ja kartoitamme työelämän
osaamistarpeita. Yhdessä työelämän kanssa suunnittelemme ja toteutamme työelämälle heille parhaiten sopivat osaamisen
kehittämisen ratkaisut.

•

Opiskelijan osaamisen kehittäminen tarpeet ratkaisemme yhdessä hänen kanssaan. Laadimme jokaiselle opiskelijallemme
yhdessä hänen kanssaan henkilökohtaiseen osaamisen kehittymissuunnitelman, jonka pohjalta opiskelijan uuden osaamisen
hankkiminen ratkaistaan.

