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Pedagogisen johtamisen kohteet Salpauksessa

OKM:n järjestämisluvan mukaisen 
koulutustarjonnan laajuus ja 
kohdentaminen alueen tarpeiden ja 
yhtymähallituksen päättämällä tavalla.

Salpaustasoisen 
koulutustarjonnan koko-
naissuunnittelun ohjaaminen 
ja johtaminen.

Salpaustasoinen 
opetustoiminnan joh-
taminen, ohjaus 
ja mahdollistaminen 
strategian tavoitteiden
mukaisesti.

Salpaustasoinen 
opetuksen 
kokonaisresurssien 
johtaminen, ohjaus 
ja mahdollistaminen 
strategian tavoitteiden
mukaisesti.

Opiskelijaksi 
ottamisen kriteerit ja 
-päätökset, 
kurinpidolliset 
päätökset, 
eronneeksi 
katsominen
Tutkintotodistukset
Oppisopimusopiskelij
an harkinnanvaraiset 
edut.

Rehtori

Ohjaa tutkintotyötä ja hyväksyy 
toteutussuunnitelmat.
Seuraa palautetta ja tuloksia.

Osallistuu koulutustarjonnan 
suunnitteluun.

Valmistelee strategiset 
linjaukset pedagogisen 
toiminnan 
kehittämiseksi.

Vastaa vastuualueensa 
päälliköiden työnjaosta 
ja opetusjärjestelyiden 
kokonaisuudesta.

Strategiset linjaukset ja 
resurssien 
kohdentaminen.

Strategiset 
linjaukset opiskelijoid
en opintopolkujen 
kehittämisessä.

Vararehtori
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Tutkinnon perusteiden mukainen toteutus Koulutustarjonnan 
suunnittelu

Opetus- ja 
ohjaushenkilöstö

Resurssit (esim. työaika, 
tilat, välineet, 
materiaalit)

Opiskelijat

Opetusalajohtajat Ohjaa tutkintotyötä ja hyväksyy 
toteutussuunnitelmat.

Seuraa, edistää ja johtaa 
toteutussuunnitelmien mukaista opetusta, 
ohjausta ja arviointia.

Salpaustasoiseen ja 
alakohtaiseen koulutus-
tarjontaan liittyvä 
ennakointi, johtaminen ja 
seuranta.

Päättävät 
koulutustarjonnan.

Vastuualuekohtainen 
opetustoiminnan ohjaus 
ja johtaminen strategian 
mukaisesti.

Vastaa vastuualueensa 
päälliköiden työnjaosta 
ja opetusjärjestelyiden 
kokonaisuudesta.

Vastuualuekohtaisen 
opetuksen ja ohjauksen 
kokonaisresursoinnin 
johtaminen.

Vastuualuekohtaisten 
investointihankintojen 
kokonaisuuden 
koordinointi.

Opiskelijoiden 
valintakriteereiden 
valmistelu.

Opiskelijoiden 
keskeytyksistä 
päättäminen.
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Pedagogisen johtamisen kohteet Salpauksessa

Tutkinnon perusteiden mukainen toteutus Koulutustarjonnan 
suunnittelu

Opetus- ja 
ohjaushenkilöstö

Resurssit (esim. työaika, 
tilat, välineet, 
materiaalit)

Opiskelijat

Opetusalapäälliköt Johtaa toteutussuunnitelman laatimista 
sekä seuraa ja arvioi toteutumista.

Ylläpitää ja kehittää toteutussuunnitelmia, 
oppimisympäristöjä ja 
työskentelymenetelmiä.

Seuraa palautetta ja tuloksia.

Suunnittelevat ja 
päättävät 
opintotarjonnan.

Määrittelee jatkuvan 
haun ja muiden 
koulutusten 
aloituspaikat ja 
aikataulut.

Pedagogisesti osaavan 
henkilöstön rekrytointi.

Johtaa henkilöstön 
pedagogisen osaamisen 
kehittymistä.

Vastaa vastuualueensa 
opettajien ja ohjaajien 
työnjaosta ja 
opetusjärjestelyiden 
kokonaisuudesta.

Johtaa resurssien 
kohdentamista.

Johtaa ja kehittää 
resurssien 
tarkoituksenmukaista 
käyttöä.

Vastaa opiskelijoiden 
työjärjestyksistä.

Seuraa opintojen 
etenemistä yhdessä 
opetus- ja 
ohjaushenkilöstön 
kanssa.

Käy ohjauskeskusteluja 
tarvittaessa.
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Tutkinnon perusteiden mukainen toteutus Koulutustarjonnan 
suunnittelu

Opetus- ja 
ohjaushenkilöstö

Resurssit (esim. työaika, 
tilat, välineet, 
materiaalit)

Opiskelijat

Opetus- ja 
ohjaushenkilöstö

Pedagogiset ratkaisut
Toteutussuunnitelman laatiminen.

Toteutussuunnitelman mukainen oppimisen 
ohjaus ja tuki.

Osaamisen arviointi.

Suunnittelevat ja 
toteuttavat opinnot.

Oppimisen ohjaus ja tuki 
sekä sen kehittäminen.

Opintojen etenemisen 
seuranta ja 
varmistaminen.

Yhteistyö kollegoiden ja 
työelämän ym. kanssa.

Opintojen 
henkilökohtaistaminen.

Suunnittelee resurssien 
kohdentamista 
toteutuksille.

Seuraa resurssien 
käyttöä.

Suunnittelee 
henkilökohtaisen 
kehittämissuunnitelman 
yhdessä opettajan 
kanssa.
Opiskelee ja oppii 
tavoitteiden mukaisesti.

Vastaa omien opintojen 
etenemisestä kykyjensä 
mukaan.
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