Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2017
Strategisista päämääristä johdetut toimialan tavoitteet
Strateginen
päämäärä

Toimialan tavoite

Toimialan tavoitteen
mittari

Mittarin lähtötaso, v:n
2015 loppu

Mittarin tavoitetaso
2017

Yhteiskäytössä olevien tilojen
lukumäärä

Tikkurilan alueen tilojen yhteiskäytön
lisääminen, yhteiskäytössä olevien
3 uutta tilaa
tilojen lukumäärän kasvu

Kaupungin talous tasapainossa
1. Talouden
tasapainottamis- ja
velkaohjelma
toteutetaan

Tulosalueiden ylittävän,
yhteisen toiminnan ja
tilojen edelleen
kehittäminen ja laajaalainen käyttöönotto
kustannustehokkaasti

Kaupungin elinvoima vahvistuu

13. Vantaalaisten
koulutustaso ja
osaaminen vahvistuvat

10. Kaupungin
vetovoimaisuus
asuinpaikkana paranee
ja asukkaat tuntevat
oman kylänsä ja sitä
kautta Vantaan
kotikaupungikseen

Koulutustakuun
toteuttaminen

Suomi 100-juhlavuosi
tavoittaa vantaalaiset

Koulutustakuun toteutuminen

Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen
tulosalue: 1. Perusopetuksen
päättäneiden sijoittuminen samana
vuonna perusopetuksen jälkeiseen
jatkokoulutukseen (%-osuus);
suoraan tutkintoon johtavaan
koulutukseen päässeet 98,5 %; 94,6
%
2. Yhteishaun aloituspaikkoja
suhteessa peruskoulun päättävien
määrään 2015: 97 %

1. Perusopetuksen päättäneiden
sijoittuminen samana vuonna
perusopetuksen jälkeiseen
jatkokoulutukseen (%-osuus);
suoraan tutkintoon johtavaan
koulutukseen päässeet 99%; 96 %

3. Aikuisopiston perusopetuksessa
opiskelevien
maahanmuuttajanuorten
jatkokoulutukseen päässeiden
määrä, kevät 2015: 86 %

3. Aikuisopiston perusopetuksessa
opiskelevien
maahanmuuttajanuorten
jatkokoulutukseen päässeiden
määrä, 2017 sijoittuminen
perusopetuksen jälkeiseen
koulutukseen 100 %

Suomi 100-juhlavuosi huomioidaan
Suunnittelu on aloitettu.
jokaisen tulosalueen toiminnassa

2. Yhteishaun aloituspaikkoja
suhteessa peruskoulun päättävien
määrään 2017: 100%

Tapahtumia järjestetään kaikille
ikäryhmille.

Palvelut uudistuvat

13. Vantaalaisten
koulutustaso ja
osaaminen vahvistuvat

Perusopetuksen tulosalue: 1.
Monialaisten
oppimiskokonaisuuksien
toteutuminen, Nuoriso- ja
aikuiskoulutuksen tulosalue: 1.
Lukioiden uuden
OPS mukainen
opetussuunnitelman sisältöjen
oppimiskäsitys ja
omaksuminen ja pedagogiikan
uudenlaiset pedagogiset kehittäminen, 2. Varian
toimintatavat käytäntöön opiskelijoiden työpaikalla tapahtuva
oppiminen ja
oppimisympäristökokeilut
Vaka: 1. Esiopetuksen
oppimisympäristön
monipuolistaminen tieto- ja
viestintäteknologian avulla

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

PO: 1. Monialaisia
oppimiskokonaisuuksia vähintään
PO: 1. Monialaisia
yksi per oppilas.
Nuoriso- ja
oppimiskokonaisuuksia vaihtelevasti,
aikuiskoulutuksen tulosalue: 1.
Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen
Jokainen lukion opettaja osallistuu
tulosalue: 1. Lukioiden yhteisiä
pedagogisiin työpajoihin,
pedagogisia työpajoja toteutettu 2
koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin
krt/vuosi, 2. 2015:
yhteensä vähintään 4 krt/vuosi, 2.
30osp/opiskelija ja järjestelmällisiä
Kasvaa vuoteen 2015 verrattuna
oppimisympäristökokeiluja ei ole
5% ja 1 oppimisympäristökokeilu/
ollut
Vaka:1.Tieto- ja
opetusala, Vaka: 1. Jokaisessa
viestintäteknologiaa ei olla
esiopetusryhmässä hyödynnetään
hyödynnetty oppimiskokonaisuuksien
tieto- ja viestintäteknologiaa
toteuttamisessa kaikissa
oppimiskokonaisuuden
esiopetusryhmissä
toteuttamisessa (vähintään yksi)
yhteistyössä alkuopetuksen kanssa.

20. Hyvällä strategisella
johtamisella ja
esimiestyöllä
toteutetaan muutosta

Osallistava
työhyvinvoinnin
edistäminen

Mun Elämä- hankkeeseen
osallistuneiden määrä

Ei vielä käytössä

Tuunatun työn käyttäminen Sivissä Otettu käyttöön vuoden 2016 alussa

Mun Elämä- hankkeen
osallistuneiden määrä
Tuunatun työn työpäivien
lukumäärä 1600 päivää/vuosi

