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1. JOHDANTO
JEDUn henkilöstö- ja hyvinvointistrategia on osa kuntayhtymästrategiaa. Henkilöstöstrategian tavoitteena
on pätevä, motivoitunut ja uudistumishaluinen työyhteisön kehittämiseen sitoutunut henkilöstö. Henkilöstöstrategia kertoo, millaista henkilöstöpolitiikkaa koulutuskuntayhtymä noudattaa pyrkiessään saavuttamaan
asettamansa tavoitteet. Henkilöstöstrategia on johtamisen ja kehittämisen apuväline, joka tukee koulutuskuntayhtymän strategisten painopistealueiden ja tavoitteiden saavuttamista. Se ohjaa, tuo ennustettavuutta
ja tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta henkilöstöasioiden hoitamiseen.
Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen johtaminen ovat JEDUssa strategisen henkilöstöjohtamisen ydintä.
Henkilöstöstrategian avulla suuntaudutaan myös tulevaisuuteen ottamalla huomioon ikärakenne, työelämän
muutokset ja haasteet. Henkilöstökertomuksessa arvioidaan vuosittain henkilöstöstrategian eri osa-alueiden
tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista.
Henkilöstöstrategian toteutumisesta huolehtiminen on meidän jokaisen asia. Työhyvinvointi on osana henkilöstöjohtamista. Ihmisten johtamisen taidot ratkaisevat muutoksen onnistumisen työyhteisöissä. Henkinen
ja fyysinen hyvinvointi auttaa jaksamaan työssä ja vapaa-ajalla. Kehittyvä organisaatio, jonka talous ja esimiestoiminta ovat kunnossa, vaikuttaa positiivisesti henkilöstön työhyvinvointiin. Kehittämistoimet lisäävät
kuntayhtymän houkuttelevuutta työnantajana ja parantavat työnantajaimagoa.

2. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT
Henkilöstöstrategian lähtökohtana on JEDU-yhtymästrategia 2016–2018 ja siinä asetetut toiminnalliset tavoitteet sekä kuntayhtymän nykyisen henkilöstön osaaminen ja pätevyys. Henkilöstöstrategiassa ilmaistaan
ne keskeiset periaatteet, joilla ylläpidetään henkilöstön työkykyä ja motivaatiota niin, että kuntayhtymä toiminnassaan kykenee vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin ja saavuttamaan tavoitteet.
Henkilöstöjohtamisen kehyksenä ja työvälineenä on henkilöstö- ja hyvinvointistrategia.
Kuntayhtymän henkilöstö- ja hyvinvointistrategia on pohjana henkilöstön työhyvinvoinnintoimenpideohjelmalle, jossa keskeisenä on henkilöstön kehittämis- ja koulutussuunnitelma työhyvinvoinnin edistämiseksi.
Kuntayhtymä on tyypillinen asiantuntijaorganisaatio. Palvelujen tuottaminen vaatii paljon tietoa ja henkilöstön
koulutustaso on korkea. Kuntayhtymän henkilöstöstrategia lähtee siitä perusajatuksesta, että ammattitaitoinen ja aktiivinen henkilöstö on tärkein voimavara, jolla luodaan kuntayhtymän menestyksen perusta. Perusajatuksen toteutumisen takaamiseksi henkilöstön työolosuhteita ja osaamisen tasoa on jatkuvasti kehitettävä.
Henkilöstön osaamisen kehittäminen liittyy oleellisesti koko kuntayhtymän toiminnan kehittämiseen.
Visio
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on vetovoimainen, arvostettu, alueen hyvinvointia ja yrittäjyyttä edistävä,
osaamista uudistava ja verkottunut ammatillisen osaamisen sekä elinkeino- ja työelämän kehittäjä. Yhteistyö
kattaa alueen koko toisen asteen koulutuksen vuoteen 2020 mennessä.
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2.1 Toimintaa ohjaavat arvot henkilöstöstrategian näkökulmasta
JEDUn arvot ovat vastuullisuus ja avoimuus. Ne luovat taustan sille, kuinka kukin meistä työssään toimii ja
sille kuinka työnantajamme tukee meitä työssämme.
Vastuullisuus
Tunnemme ja otamme vastuun toiminta-alueemme osaamisesta ja kehityksestä. Toimimme monialaisena
toimijana laadukkaasti ja yhteisöllisesti ja kehitämme toimintaamme kestävän kehityksen mukaisesti. Arvostamme ammatillista osaamista, yhteistyötä, luovaa toimintatapaa, yritteliäisyyttä sekä elinikäistä oppimista.
Vastuullisuus ja yhteistoiminta johtamisen eri tasoilla on meille tärkeää.
Avoimuus
Toimintamme on keskustelevaa, kannustavaa ja vuorovaikutteista. Toimintamme edistää luottamuksen ja
kehittävän ilmapiirin syntymistä kuntayhtymässä ja sidosryhmien kanssa sekä työ- ja elinkeinoelämässä.
Johtamiskulttuurissa painotamme avoimuutta tiedonkulussa ja päätöksenteossa sekä yhteistoimintaa. Näemme erilaisuuden voimavarana, jota voidaan käyttää asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

3. STRATEGISET PAINOPISTEET JA MENESTYSTEKIJÄT
HENKILÖSTÖSTRATEGIAN NÄKÖKULMASTA
Strategiset painopisteet henkilöstöstrategian näkökulmasta:
1. Henkilöstön johtaminen ja esimiestyö
2. Henkilöstön osaamisen kehittäminen
3. Henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen
4. Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus
Osaava henkilöstö ja innostava työkulttuuri
Opettajien työelämäjaksot, työssäoppimisen kehittäminen ja työpaikkaohjaajien koulutus muodostavat toimivan kokonaisuuden, jolla tuemme toiminnan työelämäläheisyyttä kotimaassa ja ulkomailla. Henkilöstön
osaamisen uudistaminen, työhyvinvointi ja hyvänä työnantajana toimiminen ovat JEDUn toimintaperiaatteita.
JEDUn hengen luomisella ja vastuullisella johtajuudella varmistamme henkilöstön pysyvyyden, kehittymisen
ja hyvinvoinnin. Osaavan henkilöstön saamisella varmistamme koulutuspalvelujen korkean laadun. JEDUn
työntekijät tarkastelevat työn ja organisaation tulevaisuutta osaamisen näkökulmasta. Omia ja organisaation
toimintatapoja tarkastelemme kriittisesti ja kehitämme toimintaa yhteistoiminnassa muiden kanssa.

3.1 Henkilöstön johtaminen ja esimiestyö
Koko henkilöstö on vastuussa hyvän työyhteisön rakentumisesta sekä oman työkykynsä ylläpidosta ja sen
aktiivisesta kehittämisestä. Jokainen työntekijä on vastuussa vuorovaikutteisesta työskentelystä yhteisöllisyyden ja yhdessä toimimisen vahvistamiseksi.
Esimiesosaamisen alueet ja vaadittavat tasot
Osaamisen johtaminen voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: asioiden ja tehtävien johtaminen – ihmisten
johtaminen – osaamisen ja muutoksen johtaminen. Sama osaaminen näyttäytyy eri tavalla eri johtamisen
tasoilla, joten osaamisprofiilit luodaan johdon, keskijohdon ja lähiesimiesten tasoille.
Johtoryhmässä määritellään vastuut osaamisen kehittämisestä, vaalimisesta ja uudistamisesta. Johtamisen
eri tasojen vastuut tulee määritellä ja selventää asianosaisille ja tarvittaessa kirjoittaa tehtäväkuvauksiin tai
muihin dokumentteihin, joista vastuut ja valta käyvät ilmi.
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Tavoitteet:
Toimiva työyhteisö

Koulutetut esimiehet

Muutosten hallittu
johtaminen

Keinot:
Työyhteisötaitojen
kehittäminen
Alaisten huomioiminen ja
molemminpuolinen
palautteenanto
Tiimien yhteistyön lisääminen
Työnohjaus
Yhteiset johtamiskoulutukset
Kohdennetut
johtamisvalmennukset
esimiehille
Henkilökohtaisten
johtamisominaisuuksien
kehittäminen
Avoin tiedottaminen
Esimiesten kouluttaminen

Mittari/Arviointi:
Kehityskeskustelujen määrä
TOB -kysely

Koulutustilasto

TOB -kysely/Palautteet
henkilöstöltä Esimiestyö ja
tiedottaminen -alueiden osalta

Toimenpiteitä:
JEDUssa on aloitettu johtamisjärjestelmän uudistaminen ja lähiesimiestyön
yhtenäistämisprosessi. Lähivuosina järjestetään eri tasojen esimiestehtävissä toimiville
kokonaisvaltaiseen johtamiseen ja ihmisten kohtaamiseen liittyvää koulutusta.

3.2 Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Henkilöstön kehittäminen liittyy oleellisesti koko kuntayhtymän toiminnan kehittämiseen. Kehittäminen ja
muutokset perustuvat yksilöiden, ryhmän ja koko organisaation oppimiseen. Työyhteisö toimii myös oppimispaikkana. Henkilöstön kehittämisen keinoja ovat koulutus, työelämäjaksot, erilaiset hankkeet, kehittämiskeskustelut, itsearviointi, työhön perehdyttäminen, työnkierto, opintomatkat ja itseopiskelu.
Kuntayhtymän tavoitteena on työelämäyhteyksien kehittäminen ja yrityskulttuureihin liittyvän tuntemuksen
lisääminen. Lisäksi tavoitteena on saada kansallista ja kansainvälistä vertailutietoa yhteisten hankkeiden
avulla. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen varataan vuosittain 5 % henkilöstön kokonaiskuluista. Henkilökohtaiset kehityskeskustelut käydään vakituisessa ja yli puolen vuoden määräaikaisessa työsuhteessa olevan henkilöstön kanssa vähintään kerran vuodessa. Lisäksi on mahdollista käydä ryhmäkehityskeskusteluja.
Päätavoitteena on, että jokainen JEDUn palveluksessa oleva henkilö on innostunut, työkykyinen osaaja ja
tekijä. Henkilöstökoulutus ja työelämäjaksot koti- ja ulkomailla ovat keskeisiä henkilöstön osaamisen uudistamisen keinoja, joilla henkilöstön ammatillisia valmiuksia työssä ja työyhteisössä ylläpidetään ja lisätään
kuntayhtymän päämäärien ja palvelutoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tavoitteet:
Henkilöstön osaaminen ja
ammattitaito
vastaa
kuntayhtymän
osaamistarvetta

Keinot:
Erilaiset kehittämishankkeet
Eri alojen täsmäkoulutukset
Kehityskeskusteluissa
kartoitettava osaamistarve

Mittari / Arviointi:
Koulutuspäivien määrä
Työelämäjaksojen määrä
Koulutusmäärärahojen
käyttö

Pedagogisiin menetelmiin Koulutus, työnkierto
Koulutuspäivien määrä
liittyvän
osaamisen
Näyttötutkintomestareiden
lisääminen
määrä väh. 50 %
Toimenpiteitä:
Kehityskeskustelut suorittaa vuosittain tulosalueen johtaja tai lähin esimies.
Keskusteluissa tärkeitä asioita ovat oman työn kehittäminen, työkyky, fyysinen
työympäristö. esimiestyö, itsensä kehittäminen ja johtaminen.
Tulosten pohjalta laaditaan jokaiselle koulutus- ja kehittämissuunnitelma
kehityskeskustelujen yhteydessä.
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3.3 Henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen
Kuntayhtymän palvelukseen rekrytoimme kelpoisuusehdot täyttävää, osaavaa, ammattitaitoista ja tulokselliseen toimintaan pystyvää henkilöstöä. Perehdytämme henkilöstömme uusiin tehtäviin järjestelmällisesti ja
huolellisesti.
Pääperiaatteet perehdyttämisessä:
• Perehdyttämisen tsekkauslista käydään ensin esimiehen kanssa läpi. Sähköisen työpöydän kautta jokainen pääsee helposti tutustumaan perehdyttämissuunnitelman sisältöön.
• Mentoreita ja tutoreita käytetään aktiivisesti työyhteisöön perehdyttämisessä.
• Yhteinen perehdytysiltapäivä uusille työntekijöille
• Henkilöstön rekrytointiprosessille luodaan yhtenäinen käytäntö kuntayhtymässä. Rekrytoinnin tulee perustua avoimeen tiedottamiseen. Henkilöstön valinnassa edellytämme asetuksen mukaista kelpoisuutta,
mutta lisäksi arvostamme henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisosaamista, monipuolisuutta ja asennetta.
Tavoitteet:
Henkilöstön määrä ja
rakenne on mitoitettu
opiskelijamäärän ja
tarjottavien koulutusten
mukaisesti
Tyytyväinen henkilöstö

Laadukas rekrytointi

Keinot:
Henkilöstömitoitus

Mittari / Arviointi:
opiskelijamäärä/henkilöstö

Hyvä perehdyttäminen
Mahdollisuus kehittyä
työtehtävissään
Mielekkäät työtehtävät
Rekrytointiprosessin
kehittäminen
Omien
rekrytointivalmiuksien
kehittäminen

Henkilöstöpalaute/TOB
Henkilöstön vaihtuvuus
Rekrytoitu henkilöstö
suoriutuu tehtävistään
Opiskelijapalaute

Toimenpiteitä:
Muodollisesti epäpätevillä henkilöillä täytetyt työpaikat laitamme avoimeen hakuun
vuosittain.
Tiedotamme sisäisesti kaikista työkierto- ja/tai tehtävien vaihtomahdollisuuksista
koulutuskuntayhtymässä ja kannustamme henkilöstöä hakeutumaan näihin tehtäviin.
Kehitämme rekrytointiosaamista ja yhtenäistämme rekrytointikäytäntöjä ottamalla
käyttöön sähköisen rekrytointijärjestelmän.

Liitteenä 1 on JEDUn henkilöstösuunnitelma vuosille 2015 – 2017.
Kuva otettu JEDUn yhteisessä koulutuspäivässä 23.2.2015
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3.4 Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus
Työnantajalla ja työntekijöillä on yhteisvastuu työyhteisön hyvinvoinnista, terveydestä ja toimintakyvystä.
Työskentelyolosuhteiden arviointi ja kehittäminen on jatkuvaa ja tapahtuu yhteistyössä eri henkilöstöryhmien
kanssa. Kuntayhtymän toiminnallisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää motivoitunutta ja työnsä osaavaa
henkilöstöä.
Työhyvinvointi koostuu monesta tekijästä: työntekijän terveydestä, työntekijän jaksamisesta, työpaikan turvallisuudesta, hyvästä työn hallinnasta, työilmapiiristä ja johtamisesta. Henkilöstön ikääntyminen ja jatkuvat
muutokset asettavat paineita työhyvinvointitoiminnalle. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen sisältävät henkilön työn, työkyvyn, työympäristön ja työyhteisön kehittämiseen tähtäävää toimintaa. Keskeinen toiminta-ajatus on tukea työntekijän edellytyksiä selvitä työelämässä eläkeikään saakka. Varhaisen tuen mallin
jalkauttamista jatketaan edelleen.
Koulutuskuntayhtymällä on työsuojelutoimikunta, johon kuuluvat työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut ja
työsuojeluasiamiehet. Työsuojelun toimintaohjelma on laadittu vuonna 2014. Yhteistoiminta JEDUssa -sopimuksessa on tarkemmin määritelty menettelytapasopimuksessa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhteistoiminnan periaatteet.
Taulukko1. Tilasto eläkkeelle siirtyvistä henkilöistä vuosina 2015 – 2020
Jokilaaksojen KoulutuskuntayhtymäTilanne syyskuu 2015
ELÄKÖITYVÄT AMMATTIALOITTAIN
63 vuoden ikään
0 vuotta 1 vuotta 2 vuotta 3 vuotta 4 vuotta 5 vuotta
kiinteistönhoitajat
1
1
1
siivoojat
3
2
1
keittäjät
3
1
varastotyöntekijät
1
1
muu tukipalvelus
2
4
4
5
4
4
opettajat
13
11
16
11
10
7
rehtori
1
1
1
Yhteensä henkilöitä
19
18
24
18
17
13

3
6
4
2
23
68
3
109

ELÄKÖITYVÄT TULOSALUEITTAIN
63 vuoden ikään
0 vuotta 1 vuotta 2 vuotta 3 vuotta 4 vuotta 5 vuotta
Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut
1
1
Haapajärven ammattiopisto
2
4
3
3
1
2
Haapaveden ammattiopisto
2
2
5
4
6
3
Kalajoen ammattiopisto
2
1
2
1
Nivalan ammattiopisto
4
5
3
6
5
3
Oulaisten ammattiopisto
3
2
4
1
1
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto
2
1
5
1
3
4
Yhtymäpalvelut
1
1
1
1
Ylivieskan ammattiopisto
3
1
1
1
1
Yhteensä henkilöitä
19
18
24
18
17
13
Henkilöstön kokonaismäärä syyskuussa 2015
Viiden vuoden kuluessa 63 vuotta täyttävien osuus kokonaishenkilöstöstä

2
15
22
6
26
11
16
4
7
109
488
22 %

Henkilöstön kannustaminen
Palkkaus- ja kannustejärjestelmiä kehitetään monipuolista osaamista, yhteistyötä ja työn kehittämistä tukeviksi. Kannustus on rahallisen korvauksen ohella positiivista palautetta, tunnustusta, huomionosoituksia,
vaativampia tehtäviä, vastuun antamista ja kehittymisen tukemista. Henkilökuntaa huomioidaan 50- ja 60
-vuotismerkkipäivinä sekä eläkkeelle siirtymisen yhteydessä.
Tavoitteena on saada henkilöstö innostumaan niin omasta työstään, että eläkkeelle jäädessään he toteavat
” Elämäni paras työpaikka”!

7

Tavoitteet:
Keinot:
Mittari / Arviointi:
Kuntayhtymän henkilöstö Toimiva työterveyshuolto
Sairauspoissaolot (pvä/hlö,
on työkykyistä
Työnohjauksen lisääminen kpl/yli 30/60/90 pvä)
Omaehtoisen liikkumisen
Keskimääräinen eläkeikä
tukeminen
Virkistystoiminnan määrä /
Säännölliset
rahat
terveystarkastukset
Osa-aikaeläkkeiden määrä
Kuntoutustoiminta
Kuntoremontteihin
Kuntayhtymän yhteiset
osallistuneiden palautteet
kuntoremonttikurssit
Työterveyshuollon
Toiminta varhaisen tuen
vuosiseuranta
mallin mukaisesti
Tyytyväinen ja henkisesti Kehityskeskustelut
Henkilöstöpalaute(kysely)
hyvinvoiva henkilöstö
Mahdollisuus kehittyä
Henkilöstökertomus ja
työssä
osavuosikatsaukset
Henkilöstön
Kehityskeskustelujen
osallistumismahdollisuudet toteutuminen 95 %
päätöksenteon
valmistelussa
Toimenpiteitä:
Kuntayhtymä tarjoaa henkilökunnalle viiden vuorokauden kuntoremontteja. Vuosittain
toteutetaan vähintään yksi ryhmäkurssi. JEDU tarjoaa henkilöstölle kulttuuriseteleitä
fyysisen tai henkisen hyvinvoinnin tukemiseen. Ammatillisen koulutuksen
tuloksellisuusrahoituksesta vuosittain saatavaa lisärahoitusta käytetään henkilöstön
kehittämistä tukeviin toimenpiteisiin ja yhteisten hankkeiden omarahoitusosuuksiin
erillisten päätösten mukaisesti.
Kuntayhtymän hyvinvointitiimi on keskeinen toimija henkilöstön työkuntoisuuteen,
työssä jaksamiseen ja työtyytyväisyyteen liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja
toimeenpanossa.

Kuntoremontit: Kuntoremonttilomalle (5 vrk) haetaan erillisellä lomakkeella (löytyy JEDUn intrasta). Työntekijä täyttää osan lomakkeesta ja pyytää työterveydenhoitajalta lausunnon kuntoremonttiloman tarpeellisuudesta. Terveydenhoitaja lähettää täytetyn lomakkeen ammattiopiston/tulosalueen johtajalle, joka käsittelee
hakemuksen.
Kuntoremonttiloma pidetään työntekijän vapaa-ajalla (loma-aikana). Työnantaja maksaa kuntoremontin,
max. 480 euroon saakka, ylimenevän osan työntekijä maksaa itse. Kuntoremonttiin liittyy terveystreffit (kahden päivän mittainen seurantajakso) n. puolen vuoden kuluttua kuntoremontista, johon haetaan omalla lomakkeella (terveystreffit). KELAn kautta voi hakea päivärahaa KELAn ohjeiden mukaisesti.

4. HENKILÖSTÖKOULUTUS
Henkilöstökoulutuksella kehitetään henkilöstön ammatillisia valmiuksia työssä. Henkilöstökoulutuksen tarkoituksena on
• valmentaa henkilö tehtäväänsä, tutustuttaa hänet työympäristöön, työolosuhteisiin, yhtymäpalvelujen ja
työyksikön tavoitteisiin ja toimintaan sekä niiden muutoksiin (perehdyttäminen)
• ylläpitää ja lisätä henkilön ammattitaitoa (täydennyskoulutus). Täydennyskoulutus liittyy kiinteästi työtehtäviin ja niiden kehittämiseen ja kohdistuu ensisijaisesti kuntayhtymän kehittämisen painopistealueisiin.
Lisäksi se voi olla organisaatiokohtaista tai kyseisiin ammattitehtäviin laaja-alaisemmin sovellettavia valmiuksia tuottavaa.
• kouluttaa henkilö tarvittaessa uuteen tehtävään yhtymän sisällä.
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Henkilöstön omaehtoista opiskelua tuetaan mahdollisuuksien mukaan mm. opetusjärjestelyin. Kuntayhtymä
järjestää vuosittain koko henkilöstölle vähintään yhden yhteisen koulutuspäivän ja lisäksi monipuolista täydennyskoulutusta keskeisillä opetusta tukevilla aloilla.

4.1 Henkilöstökoulutuksen suunnittelu ja arviointi
Henkilöstökoulutus suunnitellaan ja sen tuloksellisuutta arvioidaan lähtökohtana kuntayhtymän toiminnan kehittämisen tarpeet ja mahdollisuudet. Otetaan huomioon henkilöstön näkemykset osaamisensa kehittämisen
tarpeista. Kuntayhtymästrategia ohjaa koulutuksen suunnittelua.
Tavoitteet:
Henkilöstökoulutus vastaa
kuntayhtymän toiminnan
kehittämisen tarpeisiin

Keinot:
Johtoryhmässä sovitaan
yhteisistä koulutuspäivien
sisällöistä ja teemoista.
Kuntayhtymän tiimit ovat
keskeisessä roolissa
koulutusten suunnittelu- ja
valmistelutyössä.

Arviointi:
Koulutuksiin osallistuneiden
palautteet

Toimenpiteitä:
TA tukee opiskelua ja kouluttautumista KS. KPL 4.2 Kuntayhtymän
palkkausjärjestelmien kehittämistyötä jatketaan. Tavoitteena on saattaa vaiheittain
loppuun henkilöstöresurssien selvittäminen ja palkkausjärjestelmien yhtenäistäminen.
Kuntayhtymän työntekijän peruspalkka määräytyy tehtävien vaativuuden perusteella
työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti. Kuntayhtymä varautuu esimiesten ja
henkilöstön muutoskoulutukseen ja tukee henkilöstöä muutostilanteessa.

4.2 Henkilöstökoulutukseen osallistuminen
Henkilöstökoulutus/Työnantajan määräämä koulutus
• Hakemusten (haettava vähintään viikkoa ennen tapahtumaa) tai määräysten perusteella kokonaan tai
osittain kustannettava koulutus
• Organisaation kehittämiseen ja/tai ammattitaidon ylläpitämiseen liittyvä koulutus
• Työnantajan määräämä koulutus
• näyttötutkintomestarikoulutus (työnantajan järjestämänä)
• ensiapukoulutus (EA-kortin päivitykset opiskelijaryhmän mukana)
• projekteihin liittyvät ammattitaitoa täydentävät koulutukset
• korttikoulutukset (mahdollisuus osallistua opiskelijaryhmän mukana)
• tulityökortti
• hygieniapassi
• työturvakortti
• ergonomia
• anniskelupassi
Henkilöstökoulutuksessa noudatetaan voimassa olevan VES:n ja TES:n määräyksiä. Työnantajan määrätessä viranhaltijan tai työntekijän koulutukseen maksetaan hänelle korvaukset virka- ja työehtosopimuksen
mukaisesti. Henkilöstöä kannustetaan strategian mukaisten painopistealueiden lisäkoulutukseen.
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OMAEHTOINEN KOULUTUS (omakustanteinen)
• Tutkintoon johtava koulutus
• Pätevyyttä syventävä tai laajentava koulutus
• opettajakoulutus
• erityisopettajakoulutus
• korkeakoulutus
• ja vastaavat
Omaehtoista koulutusta voidaan tukea palkattomalla työ- tai virkavapaajärjestelyillä sekä mahdollisin työjärjestelyin.

Tavoitteet:
Vähintään 5
koulutuspäivää /hlö

Keinot:
Kuntayhtymä järjestää
monipuolisesti opetusta
tukevia
koulutuskokonaisuuksia
alueella

Arviointi:
Koulutuspäivien määrä

Toimenpiteitä:
Kehittämiskeskusteluissa käydään läpi henkilökohtaiset toiveet ja tarpeet suhteessa
omiin työtehtäviin. Jokaiselle työntekijälle laaditaan kehityskeskustelujen yhteydessä
kehittymissuunnitelma, johon kirjataan kehittymisalueet, tavoitteet, keinot, aikataulu,
vastuuhenkilöt ja edistymisen arvioinnin periaatteet.
JEDUssa järjestetään vuosittain henkilöstölle yhteisten koulutustilaisuuksien lisäksi
mm. työelämäosaamisen diplomiopintoihin liittyviä koulutuksia.

5. TYÖHYVINVOINNIN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 - 2017
Koulutuskuntayhtymä on sitoutunut kehittämään tasapuolisesti henkilöstöään. Molempien sukupuolten näkökulma otetaan huomioon kaikessa toiminnassa samoin kuin ikänäkökulma. Kuntayhtymän tasa-arvosuunnitelma tukee henkilöstöstrategian painopistealueiden toteutumista.

Osa-alue
Tasa-arvo ohjelma

Tavoite
Tasa-arvon
edistäminen kaikissa
toimenpiteissä

Henkilöstön
osaaminen
Työhyvinvointi

Henkilöstön
osaamisen
uudistaminen ja
työhyvinvoinnin
kehittäminen

Toimenpiteet
Tasaarvosuunnitelman
päivitys vuoden
2016 aikana
Konkreettisista
toimenpiteistä tehty
erillinen
suunnitelma, joka on
Sillassa
hyvinvointitiimin alla

Vastuutaho
Hallinto- ja
talousjohtaja
Johtoryhmä
Kehittämispäällikkö
Johtoryhmä

Kuntayhtymän toiminnan perustana on osaamisen jatkuva kehittäminen. Kaikilla työntekijöillä on omalta
osaltaan vastuu strategian mukaisesta toiminnasta. Strategian toimeenpanosta vastaavat ensisijaisesti esimiesasemassa olevat henkilöt.
JEDUn henkilöstö- ja työhyvinvointistrategia on yksi työkalu työyhteisön kehittämiseksi ja hyvinvoinnin kohottamiseksi. Vuosittain laadittava henkilöstökertomus pohjautuu tähän strategiaan. Henkilöstökertomuksessa
tarkastellaan strategisten painopistealueiden mukaisen toiminnan toteutumista ja tavoitteiden toteutumista.
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Strategiaa tarkistetaan joka kolmas vuosi ja tarvittaessa muutetaan painopistealueita, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään. Toimenpidesuunnitelmaan tehdään yksiköittäin tarkennuksia ja tarkistuksia vuosittain.
Toimenpideohjelmaan vuosille 2015–2017 sisällytetään työssä jaksamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä.

5.1 JEDUn hyvinvointitiimin rooli työkykyä ylläpitävässä toiminnassa
Kuntayhtymän hyvinvointitiimi on keskeinen toimija henkilöstön työkuntoisuuteen, työssä jaksamiseen ja työtyytyväisyyteen liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja toimeenpanossa. Tiimissä on mukana yksi henkilö
jokaisesta ammattiopistosta ja työterveyshuollon edustajia (2). Tiimin puheenjohtajana toimii kehittämispäällikkö ja sihteerinä kehittämispalvelujen toimistosihteeri. Tarvittaessa kokouksissa on mukana kuntayhtymän
työsuojelupäällikkö. Tiimi valmistelee ja tekee esityksiä kuntayhtymän johtoryhmälle työkykyä ylläpitävän toiminnan edistämiseksi.

5.2 Konkreettisia toimenpiteitä työkykyä ylläpitävän toiminnan edistämiseksi
Työkykyä ylläpitävä toiminta on tärkeä osa-alue työelämän kehittämisessä. Työnantaja tukee henkilöstön
terveyden vahvistamista ja hyviä liikuntatapoja, elintapoja ja asenteita, joista vastuu kuuluu työntekijälle.
Koulutuskuntayhtymä ja sen tulosalueet tarjoavat työhyvinvointia tukevaa toimintaa tukemalla erilaisia liikuntaharrastuksia ja kaikille yhteisiä tapahtumia.

6. HENKILÖSTÖ- JA HYVINVOINTISTRATEGIAAN LIITTYVÄT ERILLISET ASIAKIRJAT
1.
2.
3.
4.
5.

Varhaisen tuen malli
Tasa-arvosuunnitelma
Kehityskeskustelut – runko (liite 2)
Ohjeisto kehityskeskustelujen käymiseen
Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (liite 3)

Henkilöstö- ja hyvinvointistrategia ja työhyvinvoinnin toteuttamisohjelma on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä 6.10.2015 ja 12.10.2015 sekä hyvinvointitiimissä 24.8.2015. Kuntayhtymän hallitus vahvistaa henkilöstöstrategian ja työhyvinvoinnin toteuttamisohjelman osana JEDUn strategiaa.
Lisäksi lähetetty YT:ryhmälle tiedoksi 18.9.2015 ja käsitelty 3.11.2015
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Liite 1: Henkilöstösuunnitelma tulosalueittain
Henkilöstösuunnitelma tulosalueittain
Taulukossa esitetään päätoiminen henkilöstö tulosalueittain ja muutokset suunnittelukaudella
TP 2013 TP
2014
22
1
6
6
2
7

24
1
4
9
3
7

34
1
5
7
14
7

29
1
5
7
11
5

29
1
5
7
11
5

29
1
5
7
11
5

TYÖELÄMÄPALVELUT
1. Hallinto
2. Tukipalveluhenkilöstö/projektit

11
1
10

11
1
10

11
2
9

8
1
7

8
1
7

8
1
7

HAAPAJÄRVEN AMMATTIOPISTO
1. Hallinto
2. Opetustoiminta
3. Tukipalveluhenkilöstö/projektit

62
1
31
30

59
1
29
29

58
1
28
29

55
1
28
26

53
1
27
25

52
1
27
24

HAAPAVEDEN AMMATTIOPISTO
1. Hallinto
2. Opetustoiminta
3. Tukipalveluhenkilöstö/projektit

97
1
51
45

88
1
48
39

82
1
44
37

80
1
42
37

78
1
42
35

78
1
42
35

KALAJOEN AMMATTIOPISTO
1. Hallinto

46

45

44

38

36

35

1
24
21

1
25
19

1
23
20

1
22
15

1
21
14

1
21
13

136
2

121
1

122
4

104
1

102
1

100
1

2. Opetustoiminta
3. Tukipalveluhenkilöstö/projektit

92
42

79
41

81
37

70
33

69
32

68
31

OULAISTEN AMMATTIOPISTO

79

74

71

63

61

61

2

1

1

1

1

1

2. Opetustoiminta

62

63

62

54

53

53

3. Tukipalveluhenkilöstö/projektit

15

10

8

8

7

7

PIIPPOLAN AMMATTI- JA KULTTUURIOPISTO
1. Hallinto

60
1

56
1

55
1

54
1

54
1

54
1

2. Opetustoiminta

40

36

37

36

36

36

3. Tukipalveluhenkilöstö/projektit

19

19

17

17

17

17

YLIVIESKAN AMMATTIOPISTO
1. Hallinto
2. Opetustoiminta
3. Tukipalveluhenkilöstö/projektit

42
1
34
7

41
1
32
8

40
1
32
7

38
1
31
6

37
1
31
5

37
1
31
5

558

519

517

469

458

454

YHTYMÄPALVELUT
1. Yhtymäjohtaja
2. Hallintopalvelut
3. Taloushallintopalvelut
4. Tietohallintopalvelut
5. Kehittämispalvelut

2. Opetustoiminta
3. Tukipalveluhenkilöstö/projektit
NIVALAN AMMATTIOPISTO
1. Hallinto

1. Hallinto

Yhteensä
Nivalan autokoulu 2014 saakka; siirto Jokiedu Oy ; 3 hlö
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Lukumäärä
Tae 2016 TS 2017 TS 2018

Henkilöstösuunnitelma on ohjeellinen, joka tarkistetaan tarvittaessa vuosittain

Ta 2015

SUUNNITTELU- JA
KEHITYSKESKUSTELURUNKO
Päiväys, yksikkö

Nimi
Tehtävä
Käsiteltävät asiat
1. Oma työtilanne nyt:
Mikä on työssäsi tärkeintä
juuri nyt?
Miten työsi on viime aikoina
muuttunut?
2. Palaute
Tavoitteiden saavuttaminen:
a) Missä määrin olet
saavuttanut asetetut
tavoitteet. Missä koet
onnistuneesi?
b) Esimiehen palaute.
3. Kykyjen hyödyntäminen
Oletko mielestäsi voinut työssäsi
käyttää hyväksi kaikkia kykyjä ja
taitojasi?
Mitä kykyjä on jäänyt
käyttämättä?
4. Yhteistyö työyksikössä
Miten koet työyksikön sisäisen
ilmapiirin ja yhteistyön
sujumisen?
Miten parantaisit yhteistyötä?
5. Yhteistyö muiden
yksiköiden ja viiteryhmien
kanssa.
Miten koet onnistuneesi
yhteistyössä muiden
työyhteisöjen tai työryhmien
kanssa

Oma kuvaus

Käsiteltävät asiat
6. Itsensä kehittäminen
a) Miten aiot kehittää
ammattitaitoasi?
b) Esimiehen näkemys.
7. Työn kehittäminen
a) Mihin suuntaan toivot
tehtäviesi kehittyvän?
b) Haluaisitko siirtyä toisiin
tehtäviin?
c) Esimiehen näkemys
kehityksen suunnasta
8. Työkyky
Näkemyksesi omasta
työkyvystäsi.
Mitä toivomuksia sinulla on
työkykyä ylläpitäväksi
toimenpiteiksi?
9. Fyysinen työympäristö
Ovatko työvälineesi ja työtilat
asianmukaiset?
Toivomukseni niiden
kehittämiseksi.
10. Esimiestyö/johtaminen
Mitä toivomuksia sinulla on
omalle esimiehellesi?
Mitä mieltä olet hänen
johtamistavastaan?
11. Muutoksia, joista sovittiin
keskustelutilaisuudessa

Allekirjoitukset:

Oma kuvaus

Toimenpiteet (koulutus, työkierto,
itseopiskelu, muut kehittämistoimenpiteet)

Aikataulu

Pvm…………….. Työntekijä……………………………... Esimies………………………………

Allekirjoitukset (kehityskeskustelussa):

Kehittämissuunnitelman tarkistus………………………………………………………………….

Kehittymistarve /
Kehittymistavoite (lyhyen ja
pitkän aikavälin)

Edistymisen
seuranta (milloin,
miten ja kuka arvioi)

Liite 3: HENKILÖKOHTAINEN KEHITTYMISSUUNNITELMA (kehityskeskustelulomakkeen liite)
Nimi……………………………………………… Työyhteisö………………………………………
Työtehtävä……………………………………………………………………………………………
Kuittaus (kun
tavoite saavutettu)

Jokilaaksojen
koulutuskuntayhtymä

Jokilaaksojen koultuuskuntayhtymä
Maliskyläntie 2
85500 Nivala

www.jedu.fi

