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”Sama tuuli puhaltaa kaikille – yksi tulee 
ensimmäisenä maaliin”

Menestyvä organisaatio tarvitsee 
onnistuneen strategian

Case Haaga-Helia 
Meidän tapa toimia ja kehittää



Laadukas 
koulutus 

ihmisläheisesti

Myynti, 
palvelu ja 
yrittäjyys 
kaiken 

ytimessä

Innovaatiot 
verkostoissa

Haaga-Helia avaa ovet työelämään.

Olemme kiinnostavin suomalainen ammatillinen korkeakoulu.

Uudistamme ja palvelemme liike-elämää 
vastuullisesti, yhdessä toimien ja taloudellisesti kestävästi.

Opiskelijoiden ja henkilöstön innostus ja osaaminen
Kansainvälinen kasvu kumppaneiden kanssa 

Digitaaliset ratkaisut palveluissa ja toiminnoissa
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Strateginen 
päämäärä

Mittaritavoitteet ja priorisoidut toimenpiteet, joilla mittaritavoite saavutetaan

Perustehtävä Tavoite Mittari 2019 2020 2021 2022 2023

Strategiakartta (1/2)…



Strategiakartta (2/2)…
Strateginen 
päämäärä

Mittaritavoitteet ja priorisoidut toimenpiteet, joilla mittaritavoite saavutetaan
Perustehtävä Tavoite Mittari 2019 2020 2021 2022 2023

Koulutus Laadukas 
koulutus 
ihmisläheisesti

Yksilöllisiä, 
vaihtoehtoisia, 
joustavia 
oppimispolkuja 
tukevan 
ohjauksen ja 
arvioinnin 
kehittäminen

Opintojen 
eteneminen 
tavoiteaikaisesti = 
60 op 
kalenterivuodessa 
suorittaneiden 
opiskelijoiden 
lukumäärä 
suhteessa kaikkiin 
läsnäoleviin
opiskelijoihin (%)

55 %
Otamme käyttöön opiskelun ja 
opintojen seurantaan soveltuvia 
analytiikkavälineitä

Määrittelemme opiskelijan 
henkilökohtaisen koneälyavusteisen 
opintosuunnittelun tarpeet 
opetussuunnitelman kannalta

Määrittelemme ohjauksen ja 
arvioinnin tarpeet ja menetelmät 
osaamisperustaisen 
opetussuunnitelman kannalta



https://video.haaga-helia.fi/media/Strategian+metamalli/0_qqncykxb

Strategisen johtamisen ja  toiminnanohjauksen 
tukena on modernit (KA) työkalut…

https://video.haaga-helia.fi/media/Strategian+metamalli/0_qqncykxb


Uuden strategian 2021-2025 valmistelu -
Näin syksyn-19 työskentely etenee…
 Prosessin tavoiteltu kesto 08/2019 – 01/2020 (OKM:n deadline 14.2.2020)
 Osallistettavat ryhmät: Hallitus, kollegio, JR, yksikköjen kehittämisryhmät, henkilöstö, opiskelijat, alumnit & 

partneriyritykset – asia esillä kaikissa syksyn hallituksen kokouksissa
 Ulkopuolinen verkkoaivoriihen fasilitoija: Fountain Park Oy
 Rinnalla kulkevat prosessit: Koulutusuudistus, vuoropuhelu OKM:n kanssa/tutkintokatot
 Aikataulullinen eteneminen:

 Strategiatyön aikataulu Touko-19 Hallitus
 Taustapohdinnat Touko-kesä-19 JR
 Toimintaympäristö- ja kilpailija-analyysi, strategian elementit Elo-syys 19 JR, kollegio, keryt
 Sidosryhmiä osallistava prosessi Syys-19 Kaikki tahot
 Osallistavan prosessin arviointi ja strategian 1. draft Loka-19 JR, keryt/esimiehet
 Väliraportoinnit Marras-19 Hallitus, Kollegio
 Henkilöstö- ja opiskelijatilaisuus Marras-19 Opisk. Ja hlöstö
 Lopputyöstö Joulu-19 JR, Esimiehet
 Hallituksen hyväksyntä Helmi-20 Hallitus
 Johtosääntö, organisaatiotarkistukset maalis-kesä-20 JR, hallitus
 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 loka-joulu-20 JR, keryt



Strategiatyön rinnalla sopimuskauteen 
valmistautuminen…

Fokus uuden rahoitusmallin 
vaikutusarvioinnissa ja sen 

edellyttämissä toimenpiteissä akateemisten 
tulosten varmistamiseksi 





Kiitos!

Ari Hälikkä
Ari.halikka@haaga-helia.fi
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