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1. JEDU STRATEGIA  
 

1.1 VISIO 2020 
 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on vetovoimainen, arvostettu, alueen hyvinvointia ja 
yrittäjyyttä edistävä, osaamista uudistava ja verkottunut ammatillisen osaamisen sekä elin-
keino- ja työelämän kehittäjä. Yhteistyö kattaa alueen koko toisen asteen koulutuksen vuo-
teen 2020 mennessä. 
 

1.2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän järjes-
tämislupa pienenee 106 paikalla. Kulttuurialan koulutusta siirretään tekniikan koulutukseen 
ja kulttuurialan koulutustarjonta pienenee merkittävästi. Koulutuksen rahoitus kiristyy, yk-
sikköhintojen korotukset jäädytetään ja yksikköhintoja leikataan. Ammatillisen koulutuksen 
tuottavuuden ja tehokkuuden tulee parantua. Leikkaustarve on tulevina vuosina 2,4 M € 
euroa. Tämä tarkoittaa myös suoria henkilöstövaikutuksia, joiden voidaan arvioida olevan 
noin 45 henkilötyövuotta. Toisaalta kuntayhtymässä eläköityy lähivuosina suuri joukko 
osaajia. Vuoden 2012 lopussa kuntayhtymässä oli 75 yli 60 -vuotiasta työntekijää. 
 
Ammatillista koulutusta kehitetään entistä paremmin vastaamaan työelämän vaatimuksia. 
Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmään on tulossa muutoksia. Ammatillista koulu-
tusta koskevaa lakia ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia ehdotetaan muu-
tettavaksi. Tutkintojen osaamisperusteista määrittelyä ja tutkintojen osiin perustuvaa ra-
kennetta vahvistetaan. Ammatillisessa peruskoulutuksessa perustutkintojen mitoitukseen 
tulevat ECVET – suorituksiin perustuvat osaamispisteet. Ammatillisiin perustutkintoihin 
kuuluvia yhteisiä tutkinnon osia selkeytetään ryhmittelemällä ne aiempaa laajemmiksi 
osaamisperusteisiksi tutkinnon osiksi. 
 
Työpaikalla tapahtuva oppimisen määrä lisääntyy ja työelämäyhteistyön kautta tulee esiin 
uusia osaamis- ja koulutustyötarpeita. Jokaiseen koulutusohjelmaan sisältyy vähintään 24 
opintoviikkoa työssäoppimista. Oppimisen sisällöt integroidaan entistä enemmän työelä-
män toimintojen kanssa. Työelämä osallistuu myös koulutuksen suunnitteluun ja työpai-
kasta tulee tiiviimpi osa oppimisympäristöä. Koulutuksenjärjestäjän on kyettävä reagoi-
maan nopeasti yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuviin muutoksiin. 
 
Opettajan työ uudistuu ja monipuolistuu. Opiskelijan rooli oppimisessa tulee entistä aktiivi-
semmaksi ja opetusjärjestelyt ja menetelmät kehittyvät. Toiminnan kehittämisen lähtökoh-
tana on opetuksen yhteinen suunnittelu siten, että opettajuus ja ohjaaminen jaetaan usean 
henkilön kesken. Tässä prosessissa myös työpaikkojen henkilökunta on tärkeässä roolis-
sa. 
 
Tämä asettaa suuren haasteen eri koulutusalojen sisäiselle yhteistyölle ja koko henkilös-
tön osaamisen hyödyntämiselle. Jatkossa jokainen opettaja käy suorittamassa työelämä-
jakson vähintään viiden vuoden välein. Toimintaa rahoitetaan rakennerahastovaroilla ja 
myös omin panostuksin. Laadullinen ennakointi tulee osaksi koulutusalavastaavien ja 
opettajien arkityötä. Tällä varmistetaan, että yhtymän osaaminen pysyy ajan tasalla. 
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Myös yleinen tietokäsitys on muutoksessa. Ei ole enää pysyviä tietoja, vaan tarvittava tieto 
haetaan ja muodostetaan itse valmiiden mallien sijasta. Tiedonhankinnan opetukseen ja 
tietokanaviin kiinnitetään huomiota. Tieto- ja viestintätekniikkaa tulee kyetä hyödyntämään 
entistä tehokkaammin. Jokaisen on huolehdittava omien tieto- ja viestintäteknisten taito-
jensa ajantasaisuudesta. 
 
Koulutustoiminnassa oikeiden työprosessien tulee suunnata suunnittelua joustavasti. Op-
pimisen tulee olla entistä elämyksellisempää, mielekkäämpää ja yksilöllisempää. Samalla 
on kuitenkin huolehdittava yhteisöllisyyden säilymisestä. Opiskelijoille rakennetaan jousta-
via ja yksilöllisiä opintopolkuja. Aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnuste-
taan. 
 
Opiskelijan oikeus riittävään ja laadukkaaseen ohjaukseen tulee toteutua kaikissa ympäris-
töissä ja toteutettavien kehittämishankkeiden tulee tukea näitä tavoitteita. Tavoitteena on 
toteuttaa rakenteellisia uudistuksia ja pysyviä toiminnallisia muutoksia tiiviissä verkostoyh-
teistyössä aiemmin toteutettujen kehittämishankkeiden tuotoksia ja tuloksia hyödyntäen. 
  
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä vastaa omalla toiminnallaan ammatillisen koulutuksen 
tärkeisiin kehittämiskohteisiin, lainsäädännön muutoksiin ja rakenteelliseen kehittämiseen. 
Yritykset ja työpaikat osallistuvat entistä enemmän koulutusten suunnitteluun, toteutuk-
seen ja arviointiin. 
 

 
 

1.3 PERUSTEHTÄVÄ 
 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä järjestää monialaista ammatillista koulutusta, tukee ja 
vahvistaa yksilön elinikäistä kasvua, ammatillisten valmiuksien kehittymistä ja alueen ke-
hittymisedellytyksiä. Kuntayhtymän järjestämä koulutus on alueellisesti, valtakunnallisesti 
sekä kansainvälisesti arvioiden tuloksellista ja laadukasta. Kuntayhtymästä valmistuvat 
toimivat aktiivisesti yhteiskunnassa.   
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1.4 TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT  
 
VASTUULLISUUS  
Tunnemme ja otamme vastuun toiminta-alueemme osaamisesta ja kehityksestä. Toimim-
me laadukkaasti ja yhteisöllisesti monialaisena toimijana ja kehitämme toimintaa kestävän 
kehityksen mukaisesti. Arvostamme ammatillista osaamista, yhteistyötä, luovaa toiminta-
tapaa, yritteliäisyyttä sekä elinikäistä oppimista.  
 
AVOIMUUS  
Toimintamme on keskustelevaa, kannustavaa ja vuorovaikutteista. Toimintamme edistää 
luottamuksen ja kehittävän ilmapiirin syntymistä kuntayhtymässä ja sidosryhmien kanssa 
sekä työ- ja elinkeinoelämässä.  

1.5 OSASTRATEGIAT  
 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä on seuraavat osastrategiat, joihin sisältyy myös 
osastrategioiden toimenpideohjelmat vuosille 2012–2014.  
 
HENKILÖSTÖSTRATEGIA  
Henkilöstöstrategian tavoitteena on pätevä, motivoitunut, uudistumishaluinen työyhteisön 
kehittämiseen sitoutunut henkilöstö. Henkilöstöstrategia kertoo, millaista henkilöstöpolitiik-
kaa koulutuskuntayhtymä noudattaa pyrkiessään saavuttamaan asettamansa tavoitteet. 
Henkilöstöstrategia on johtamisen ja kehittämisen apuväline, joka tukee koulutuskuntayh-
tymän strategisten painopistealueiden ja tavoitteiden saavuttamista. Sen on tarkoitus ohja-
ta jokapäiväistä henkilöstötyötä, ja se tuo ennustettavuutta ja tasa-arvoa henkilöstöasioi-
den hoitamiseen. 
 
PEDAGOGINEN STRATEGIA  
Pedagoginen strategian tavoitteena on mahdollistaa yksilön kasvu ja kehittyminen vastuul-
liseksi jäseneksi ammattialallaan ja yhteiskunnassa. 
 
JEDUn vastuullisen pedagogisen näkemyksen lähtökohtana on, että jokainen ihminen on 
arvokas ja ainutkertainen. Opiskelijalla on oikeus opiskella ja kehittyä ammatillisesti henki-
lökohtaiset lähtökohdat, elämäntilanne ja persoonallisuus huomioon ottaen. Tieto on luon-
teeltaan kokemuksellista, tieteellistä ja jatkuvasti kehittyvää. JEDUssa tieto nähdään muut-
tuvana ja kehittyvänä – uusi tieto rakentuu aikaisemmin hankitun tiedon varaan. Tieto kyt-
keytyy tekemiseen ja vuorovaikutukseen 
 
Oppiminen on koko eliniän kestävä prosessi ja se on aktiivista toimintaa, jossa lähtökohta-
na ovat aikaisemmin hankittu osaaminen ja aiemmat kokemukset. Opiskelijaa kannuste-
taan tavoitteelliseen oppimiseen, omatoimisuuteen, osallistumiseen, elinikäisen oppimisen 
taitojen kehittämiseen, reflektointiin, itsearviointiin sekä vastuun ottamiseen omasta oppi-
misestaan. Työelämälähtöiset oppimisympäristöt ja yhteistyö työelämän kanssa tukevat 
kunkin alan opiskelijan ammattitaitovaatimusten saavuttamista. Oppimisyhteisöt ja -
ympäristöt tukevat opiskelijan itseohjautuvuuden ja yhteistoiminnallisuuden kehittymistä.  
 
Opettajan työn perustana on jatkuvasti ja tietoisesti uudistaa pedagogista toimintaa. Erilai-
suuden kunnioittamisen ja hyväksymisen merkitys korostuu koko ikäluokan kouluttamisen 
sekä aikuisopiskelijoiden ja erilaisten oppijoiden määrän lisääntymisen myötä. Koko henki-
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löstöllä on vastuu elinikäisen oppimisen avaintaitojen ohjaamisessa. Vuonna 2012 vahvis-
tettu Pedagoginen toimintaohje antaa suuntaviivat pedagogiselle toiminnalle JEDUssa. 
 
AIKUISKOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄPALVELUJEN STRATEGIA  
Tavoitteet 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän aikuiskoulutus on vetovoimaista, arvostettua, hyvin-
vointia edistävää, verkostoitunutta ja osaamistaan uudistavaa. Se pystyy vastaamaan alu-
een elinkeinoelämän ja julkishallinnon sekä muun työelämän muuttuviin tarpeisiin. Aikuis-
koulutus on henkilökohtaistettua, monipuolista ja kilpailukykyistä. Aikuiskoulutuksen rahoi-
tusmahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti kaikissa ammattiopistoissa. JEDUlla on 
monipuoliset näyttötutkintojen suorittamismahdollisuudet, joita täydennetään verkostoyh-
teistyön kautta muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Työelämän kehittämispalvelut vas-
taavat työpaikan ja työyhteisöjen käytännön haasteisiin. Aikuiskoulutuksella on keskeinen 
rooli soveltavan ja tieteellisen tutkimustiedon jalkauttamisessa käytännön työelämään. 
 
Kehittämisen painopisteet 
Aikuiskoulutuksessa toimivien opettajien ja muun henkilökunnan osaamista ylläpidetään ja 
kehitetään työelämäjaksoilla sekä lisä- ja täydennyskoulutuksen avulla. Keskeisenä osaa-
mistarpeen ohjausmekanismina toimii järjestelmällisesti kerätty ennakointitieto. Työelämä-
jaksojen toteutuksessa hyödynnetään monipuolisesti tarjolla olevia rahoitusmuotoja. Muuta 
osaamista kehitetään muuttuvien tarpeiden mukaisesti eri rahoitusmahdollisuuksia hyö-
dyntäen. 
 
Aikuiskoulutuksen opetushenkilöstö osallistuu opistojen kansainväliseen toimintaan ja 
kansainvälisiä yhteyksiä hyödynnetään myös aikuiskoulutuksen näkökulmasta. Maahan-
muutto ja monikulttuurisuus huomioidaan lisäämällä henkilöstön monikulttuurista osaamis-
ta. 
 
JEDUn aikuiskoulutuksessa kehitetään monipuoliset sekä paikallisesti ja alueellisesti ver-
kostoituneet ohjaus- ja neuvontapalvelut. Ohjaus- ja neuvontapalvelujen tulee kattaa kou-
lutuksen järjestäjien lisäksi yritykset ja työvoiman tarpeeseen, liikkumiseen ja kouluttami-
seen liittyvät viranomaistahot. Henkilökunnan ohjausosaamista kehitetään mm. näyttötut-
kintomestareita kouluttamalla.  
 
Työelämäpalveluja kehitetään omana toimintana ja koulutuksen järjestäjien monipuolisissa 
ja monialaisissa verkostoissa. JEDU toimii aktiivisena verkostojen muodostajana ja käy-
tännön toimijana. Työelämäpalveluja kehitetään EU:n rakennerahastoja ja muita rahoitus-
muotoja hyödyntäen. 
 
KANSAINVÄLISYYSSTRATEGIA  
Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on kehittää kansainvälisiä oppilaitos- ja työelämäyh-
teyksiä, lisätä kulttuureihin liittyvää tuntemusta sekä saada kansainvälistä vertailutietoa 
yhteisten hankkeiden avulla. Tavoitteena on järjestää opiskelijoille sellaista koulutusta, että 
he pystyvät valmistuttuaan työskentelemään kansainvälistyvässä työelämässä ja monen-
laisissa sekä monikulttuurisissa työympäristöissä. Kansainvälisellä toiminnalla paranne-
taan henkilökunnan ja opiskelijoiden kielitaitoa ja sitä kautta vahvistetaan opiskelijoiden 
sijoittumista työelämään tutkinnon suorittamisen jälkeen. 
 



7 

MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄSTRATEGIA  
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDUn tavoitteena on olla kansallisesti ja myös kan-
sainvälisesti vetovoimainen ja joustava koulutuksen järjestäjä opiskelijoille, henkilöstölle ja 
eri sidosryhmille. Markkinointi- ja viestintästrategia tukee JEDUn strategiaa ja edistää luot-
tamuksen ja kehittävän ilmapiirin syntymistä kuntayhtymässä ja sidosryhmien kanssa sekä 
työ- ja elinkeinoelämässä. Markkinointi- ja viestintästrategia auttaa organisaatiota pääse-
mään asetettuihin tavoitteisiin erilaisia markkinoinnin ja viestinnän keinoja hyödyntäen. 
 
Markkinointi- ja viestintästrategia antaa pohjan markkinoinnin ja viestinnän suunnitelmalle 
sekä käytettävien viestintäkanavien ja -menetelmien valinnoille. Markkinointisuunnitelman 
pohjalta laadittu markkinointiprosessi tukee koulutuskuntayhtymän muita prosesseja vies-
tintään liittyvissä asioissa. 
 
LAATUSTRATEGIA 
JEDUn tavoitteena on olla koulutuksen laatumittareilla maamme kärjessä vuoden 2015 
loppuun mennessä. Laatustrategian tavoitteena on luoda yhdensuuntaiset periaatteet kun-
tayhtymän laadunhallinnalle. Laadunhallinta sisältää laadun ohjauksen, johtamisen, var-
mistamisen ja kehittämisen. Laadunhallinta on kiinteä osa kuntayhtymän toimintaa, jolla 
varmistetaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vastaaminen sekä tuetaan ammatillisen 
koulutuksen jatkuvaa parantamista.  
 
VANKILAOPETUKSEN STRATEGIA  
JEDUn tavoitteena on järjestää eri vankiloissa monialaista ammatillista perus-, lisä- ja 
valmistavaa koulutusta ja siten tukea ja vahvistaa yksilön elinikäistä kasvua ja yhteiskun-
taan kiinnittymistä. JEDUn järjestämä koulutus vastaa vankiopiskelijoiden, vankiloiden ja 
yhteiskunnan tarpeisiin. Koulutus on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvioiden laadu-
kasta.  
 

1.6 STRATEGISET PAINOPISTEET 2014 – 2016  
ks. pedagoginen toimintaohje painopisteet 
• Toiminnallinen ja vastuullinen johtajuus 
• Oppimisprosessin laatu 
• Syrjäytymisen ehkäisy 
• Laadullinen ja määrällinen ennakointi  
• Työelämäyhteydet 
• Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen 
• Vastuu ympäristöstä 
• Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen 
• Kansainvälisyys 
• Aluekehitys 
• Henkilöstökyselyjen keskeiset kehittämiskohteet; palautteen antaminen, kehityskes-

kustelut, perehdyttäminen ja kuntayhtymän kehittäminen. 
 

1.7 MENESTYSTEKIJÄT  
 
Laadukkaat ja tulokselliset koulutus- ja työelämäpalvelut  
JEDU tarjoaa laadukasta ja asiakaslähtöistä koulutusta, joka tukee jäsenkuntien koulutus- 
ja elinkeinopolitiikkaa sekä alueen elinkeinoelämän kilpailukykyä. Työelämäyhteistyötä 
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lisäämällä ja vastaamalla työelämän rakennemuutokseen parannamme opiskelijoiden työl-
listymistä. Ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien kehittämisessä suuntaam-
me ensisijaisesti niiden pitämiseen aidoissa työtilanteissa ja työympäristöissä.  
 
Kehitämme aikuis- ja oppisopimuskoulutusta huomioimalla entistä paremmin työpaikkojen 
tarpeet. Kehitämme työelämäpalveluja ja suuntaamme ne kysyntälähtöisesti. Tuotamme 
koulutuspalvelut kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. JEDUn opiskelijat saavat 
opetusta ja ohjausta joustavasti eri oppimisympäristöissä osaamistavoitteiden saavuttami-
sen edellyttämällä tavalla ja laajuudessa. Monipuolistamme ja kehitämme vankilaopetusta.  
 
Osaava henkilöstö ja innostava työkulttuuri sekä hyväkuntoinen infra 
Opettajien työelämäjaksot, työssäoppimisen kehittäminen ja työpaikkaohjaajien koulutus 
muodostavat toimivan kokonaisuuden, jolla tuemme toiminnan työelämäläheisyyttä koti-
maassa ja ulkomailla. Henkilöstön osaaamisen uudistaminen, työhyvinvointi ja hyvänä 
työnantajana toimiminen ovat JEDUn toimintaperiaatteita. 
 
JEDUn hengen luomisella ja vastuullisella johtajuudella varmistamme henkilöstön pysy-
vyyden, kehittymisen ja hyvinvoinnin. Osaavan henkilöstön saamisella varmistamme kou-
lutuspalvelujen korkean laadun. JEDUn työntekijät tarkastelevat työn ja organisaation tule-
vaisuutta osaamisen näkökulmasta. Omia ja organisaation toimintatapoja tarkastelemme 
kriittisesti ja kehitämme toimintaa yhteistoiminnassa muiden kanssa.  
 
Toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen  
Ammattiopistorakenne luo hyvät edellytykset kehittää aluetta kokonaisvaltaisesti, jousta-
vasti ja ketterästi. Koulutuksen järjestämiseksi ja sen kehittämiseksi kuvaamme prosessit 
ja viemme ne käytäntöön kaikissa kuntayhtymän ammattiopistoissa. Koulutuksen ja yhteis-
ten toimintojen laadun ja yhtymäkokonaisuuden synergiaetujen hyödyntäminen ovat pai-
nopistealueita, jolla luomme tehokkuutta ja tuloksellisuutta yhtymän toiminnassa. Hallinnon 
tehokkuutta parannamme kehittämällä ammattiopistohallinnon ja yhteisten palvelujen työn-
jakoa. Kokonaisuudessaan toimintamme on oltava kustannustehokasta. Strategia- ja tu-
loksellisuusmittaristo konkretisoivat koulutuskuntayhtymän toiminnan päämääriä ja strate-
gioita. 
 
Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintaa porrastetaan toiminnan tuloksellisuuden pe-
rusteella käyttäen koulutuksen järjestäjille laskettua tulosindeksiä. Valtakunnallisesti tu-
losindeksillä mitattuna Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä kuuluu koulutuksen järjestäjien 
parhaimmistoon.   



9 

2. TOIMINNALLISET TAVOITTEETJA SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 – 
2016 
 

2.1 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSALOITTAIN 2014 – 2016 
 

 
Kuva 1. Nuorisoasteen koulutuspaikkoja 1074, lisäksi talouskoulu 34, valmentava ja 
kuntouttava koulutus 90, ammattistartti 24 ja maahanmuuttajien koulutus 15; kaikki 
koulutuspaikat yhteensä 1237 

 
 
1 Tekniikan ja liikenteen ala  
 
Nykytila: Valtakunnan tasolla on painetta vähentää kulttuurialan opiskelupaikkoja ja tähän 
on JEDUssa reagoitu niin, että yhtymähallitukselle esitetään, että tekniikkaa lähellä olevat 
koulutusalat siirretään tekniikan ja liikenteen koulutusohjelmiksi alkaen 2014 aloittavat 
opiskelijat. Tämä muutos perustuu myös alueen elinkeinoelämän tarpeeseen. Eräillä am-
mattialoilla Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän alueella työvoiman tarjonta ja kysyntä 
eivät kohtaa ja ammattitaitoisesta työvoimasta on ollut ajoittain puutetta suhteellisen kor-
keasta työttömyydestä huolimatta. Useilla yrityksillä on työntekijöitä, joiden ikääntyminen 
sekä yritysten laajentuminen lisäävät työvoiman kysyntää. Esimerkkeinä ovat teräsraken-
ne- ja konepajateollisuus sekä puuala. Ikärakenteen myötä logistiikan (esim. yhdistelmä-
ajoneuvon-kuljettaja), rakennusalan (talonrakennus, talotekniikka) ja sähköalan ammatti-
laisille ja asiantuntijoille avautuu uusia työmahdollisuuksia. Keskeisin haaste on turvata 
osaavan työvoiman saatavuus alueella tulevien suurhankkeiden vuoksi. Talouden ja suh-
danteiden vaihtelut voivat vaikuttaa voimakkaastikin koulutuksen kysyntään ja rahoituk-
seen. 
 
Päämäärä/tavoitteet lähivuosille: Toisen asteen perustutkintokoulutuksen koulutustar-
jonta vastaa nykyisellään määrällisesti alueellista tarvetta, mutta alakohtaisesti uudelleen 
suuntaamiseen on tarvetta. Tulevaisuudessa joustavuudella ja moduloinnilla saadaan kou-



10 

lutuksen resurssit mahdollisimman järkevään käyttöön. Kone- ja metallialan koulutuksen 
toteuttamisen mahdollisuuksia maantieteellisesti laajemmalla alueella parannetaan. Toisen 
asteen ja aikuiskoulutuksen kehittämistä ja yhteensovittamista jatketaan aktiivisesti. Ai-
kuiskoulutuksen koulutusvolyymi tulee jatkossa vaihtelemaan paljon. Lähialueilla tapahtu-
vat suurhankkeet (ydinvoimala- ja kaivoshankkeet) vaikuttavat myös JEDUn koulutus- se-
kä työvoimapalvelujen kysyntään. Aikuiskoulutusta ja työelämäpalveluja vahvistetaan kai-
kissa tekniikan ja liikenteen koulutusohjelmissa. 
 
Keinot: Kuntayhtymä osallistuu opetusta tukeviin erilaisiin kehittämishankkeisiin. Työssä-
oppimista, ammattiosaamisen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen näyttöjä kehite-
tään yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa. Kuntayhtymän henkilöstön, koneiden, lait-
teiden ja tilojen hyödyntäminen tehostuu uuden organisoitumisen myötä. Verkko-opetusta 
käytetään yhtenä opetusmuotona. Aikuiskoulutusta vahvistetaan markkinointia lisäämällä, 
oppimismahdollisuuksia monipuolistamalla ja hakemalla lisää tutkintotilaisuuksien järjes-
tämisoikeuksia. Alalle hakeutuvalle aikuisopiskelijalle tarjotaan vastaavasti myös mahdolli-
suus perustutkinnon suorittamiseen näyttötutkinnon kautta.  
 
Työvoimakoulutuksen kysyntään vastataan koulutustarjontaa laajentamalla erikoisammat-
titutkintojen suuntaan sekä oppimismahdollisuuksia monipuolistamalla, jolloin työssäkäyvä 
väestö saavutetaan helpommin. Tutkintojen läpäisyastetta parannetaan edelleen monipuo-
listamalla opetusmenetelmiä ja kokeilemalla työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäämistä. 
Seurataan ja tarvittaessa osallistutaan energiatekniikan perustutkinnon koulutuskokeilun 
aloittamiseen ja koulutuksen kehittämiseen. Toteutetaan maarakennusalan koulutusta ai-
kuiskoulutuksena ja ministeriön myöntämän luvan mukaisesti myös toisella asteella. Kehi-
tetään tekniikan ja liikenteen alan työelämän palveluja kysyntälähtöisesti käyttäen hyväksi 
C&Q –järjestelmää. 
 
2 Kulttuuriala  
 
Nykytila: Globaalisti kulttuuriala on tärkeä kansakunnan identiteetin ja laaja-alaisen sivis-
tyksen ja taidollisen ammatillisuuden kehittäjä. Alalta saadaan laaja-alainen ammattitaito, 
missä yhdistyy kulttuurinen, historiallinen, tiedollinen ja taidollinen osaaminen. Tämä 
osaaminen ei rajoitu pelkästään käsi- ja taideteolliselle eikä audiovisuaaliselle alalle vaan 
osaamista hyödynnetään monissa erilaisissa työtehtävissä.  
 
Koulutuskuntayhtymässä toimivia kulttuurialan tutkintoja ovat käsi- ja taideteollisuusalan 
sekä audiovisuaalisen viestinnän perus- ja ammattitutkinnot. Käsi- ja taideteollisuusalan 
koulutusohjelmien ja osaamisalojen painopistealueet ovat tuotteen ja palvelun valmistus, 
neuvonta ja ohjaus. Tuotteensuunnittelun ja valmistuksen sekä ympäristön suunnittelun ja 
rakentamisen koulutusohjelmien ja osaamisalojen painopisteinä ovat toiminnan integrointi 
ympäröivään yhteiskuntaan erityisesti työssäoppimispaikkojen ja erilaisten yhteisten hank-
keiden kautta. Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelman painopistealueina ovat graa-
finen- ja verkkopalveluiden tuotanto, video- ja elokuvatuotanto, animaatio- ja tehostetuo-
tanto sekä ääni- ja tapahtumatekniikan tuotanto. 
 
Päämäärä ja tavoitteet: Koulutuksen laatu ja määrä vastaavat yhteiskunnan tarpeita. 
Valmistuneet opiskelijat sijoittuvat työelämään tai jatkavat jatko-opintoihin. Kulttuuriala 
kouluttaa ammattitaitoisia työntekijöitä, jotka ylläpitävät ja lisäävät alueen yritystoimintaa, 
tapahtumatarjontaa, hyvinvointia ja viihtyisyyttä.  
 
Alueen kulttuurialan kouluttajien yhteistyötä lisätään ja koulutustarvearvioinnit 
huomioidaan koulutuksen järjestämisessä. Tavoitteena on monipuolistaa ja –muotoistaa 
koulutuksen toteuttamista ja kannustaa yrittäjämäiseen toimintaa. Tavoitteena on myös 
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kehittää koulutusväylää ja toteuttaa koulutus- ja tuotantoyhteistyötä muiden koulutuksen 
toteuttajien ja eri yhteistyötahojen kanssa. 
 
Keskeiset toimenpiteet: Yhteistoimintaa kehitetään koulutuksen toteuttajien ja eri yhteis-
työtahojen, kulttuuri- ja elinkeinoelämän sekä alaa tukevien hankkeiden välille kansain-
välisiä yhteyksiä unohtamatta. Henkilökunnan ajanmukaisella osaamisella ja hyvinvoinnilla 
turvataan opetuksen laatu. Tieto- ja viestintäteknologian käyttöä opetuksen tukena kehite-
tään kulttuurialan ammatillisissa aineissa. Ammattitaitovaatimusten mukaisesti toteutetaan 
laiteinvestointeja sekä ajanmukaisia toimintaympäristöjä. Näiden myötä kehitetään osaa-
mis- ja tuotantoympäristöjä muiden koulutuksen toteuttajien ja eri yhteistyötahojen, yrittä-
jien ja muiden toimijoiden kanssa hyödynnettäväksi. Näillä toimenpiteillä voidaan veto-
voimaisuutta edelleen kulttuurialan koulutuksessa kasvattaa.  
 
Kulttuurialalla opintojen läpäisyastetta kohotetaan opiskelijahuollollisilla toimenpiteillä. 
Opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen huomioidaan opiskelijan opintojen henkilö-
kohtaistamisessa. Yrittäjämäistä toimintaa tehostetaan kulttuurialalla esim. "NY Nuori 
Yrittäjä" - toiminnan ja osuuskuntatoiminnan avulla, ja yrittäjyys voidaan liitää myös osaksi 
työssä-oppimista. Aikuiskoulutusta järjestetään työ- ja elinkeinoelämän pysyviin ja tilapäi-
siin tarpeisiin. Aikuis- ja oppisopimuskoulutuksena tapahtuvalla tutkintotavoitteisella sekä 
täydennys- ja henkilöstö-koulutuksella turvataan alalla työskentelevien ammattitaito. 
 
3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä luonnontieteiden ala  
 
Nykytila: Yleisesti haasteen koulutuksen kehittämiselle asettaa rahoituksen supistuminen, 
kehittämisessä on otettava huomioon toimenpiteillä saatavat säästöt, tai ainakin hyödyn 
muutoksesta täytyy olla suurempi kuin kustannusten. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnon alan sekä luonnontieteiden alan vaikutus JEDUn toimialueella on merkittävä. 
Alueella on runsaasti pk-yritystoimintaa ja kauppaa, jotka tarvitsevat tuekseen alan koulu-
tusta. Opetussuunnitelmapohjaisen koulutuksen kehittäminen on tärkeää ja kouluttajien on 
jatkossa erityisesti ennakoitava muutoksia ja otettava kehittämisessä huomioon alueen 
tarpeet. Aikuiskoulutus on aloilla ollut suurta ja myös jatkossa koulutusalaa ja alan tutkinto-
ja sekä näyttöjä kehitettäessä tulee huomioida aikaisempaa voimakkaammin alan aikuis-
koulutuksen kehittäminen. Keskeisten ammatti- ja erikoisammattitutkintojen toteuttamiseen 
tulee kuntayhtymässä luoda valmiudet. Alan koulutusta kehitettäessä täytyy toimintaa 
suunnitella niin, että kaikkien yksikköjen osaaminen tulee hyödyntää kehittämistyössä. Lii-
ketalouden alan nuorisoasteen koulutuksissa myös lukioyhteistyön merkitys tulevaisuu-
dessa on kasvava.   
 
Pedagoginen kehittäminen on tärkeää ja siinä työssäoppimisen lisääminen, laadullinen 
kehittäminen ja verkossa opiskelemisen valmiudet ovat nykyisin kaikkien opintojen yksi 
kivijalka. Tietoverkkojen välityksellä tapahtuva oppiminen ja ohjaaminen tulevat olemaan 
kaikissa koulutuksissa merkittävää ja sen perusosaamisen saavuttaminen tuo alakohtaisia 
haasteita.   
 
Alueen kaupallisten yritysten kasvu tuo haasteita myös perinteisenä pidetyn kaupanalan 
koulutukselle ja palveluyrittäjyydelle koko Oulun eteläisellä alueella. Yrittäjyyteen valmen-
tavan koulutuksen lisääminen on alueen kannalta tärkeää. Alan kouluttajien osaaminen 
antaa mahdollisuuden uuden yrittäjäpolven joustavaan siirtymiseen yrittäjäksi. 
 
Päämäärä/tavoitteet lähivuosille: Päämääränä on lisätä verkko-opintoja, lukioyhteistyö-
tä, seudullista työelämäyhteistyötä ja -osaamista sekä madaltaa yrittäjäksi ryhtymisen 
kynnystä. Koulutuksen toteutuksessa on erityisesti huomioitava kustannustehokkuus. Kou-
lutuksen tavoitteena on antaa laaja-alaiset valmiudet kehittyä ammatilliseksi osaajaksi. 
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Yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa kehitetään. Määrällisenä tavoitteena on opiskelu-
paikkojen 100 %:n täyttöaste, läpäisyasteen nostaminen ja aikuiskoulutuksen lisääminen 
alueen tarpeiden mukaisesti. 
 
Keskeiset toimenpiteet: Verkko-opetuksen kehittämistä jatketaan muun muassa hank-
keilla. Yhteistyötä lukioiden kanssa lisätään. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallin-
non alan sekä luonnontieteiden alan osaamisen kohottamisen keinoina ovat perus-, am-
matti- ja erikoisammattitutkintojen koulutuksen ja näyttötoiminnan laaja-alainen kehittämi-
nen, henkilökunnan osaamisen lisääminen ja yhteistyöverkoston rakentaminen oppilaitos-
ten, tutkintotoimikuntien ja työelämän kanssa. Keskeyttämisten vähentämiseksi ja läpäisy-
asteen parantamiseksi kehitetään oppilashuoltoa, muun muassa varhaisen puuttumisen 
menetelmiä, paja- ja laajennettua työssäoppimistoimintaa sekä muita tukitoimia.  
 
Yhteistyötä ja tehtäväjakoa muiden toisen asteen yksiköiden ja AMK:n sekä yliopistojen 
kanssa tarkennetaan ja kehitetään. Uusien ammatti- ja erikoisammattitutkintojen järjestä-
missopimuksia haetaan ja valmistavaa koulutusta toteutetaan työelämän tarpeiden mukai-
sesti. Henkilökunnan koulutusta ja kehittämistä tuetaan. 
 
4 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  
 
Nykytila: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala (MARATA) muodostuu kolmesta opintoalasta, 
jotka ovat matkailuala, hotelli-, ravintola- ja cateringala sekä kotityö- ja puhdistuspalvelu-
ala. MARATA – alalla toteutetaan myös kotitalousopetusta (talouskoulu). Koulututusta jär-
jestetään viidessä ammattiopistossa. MARATA on alueella elinkeino, jossa ammattitaitoi-
sen työvoiman kysyntä ylittää tarjonnan. Elinkeino on hyvin suhdanneherkkä ja osittain 
kausiluonteinen, jossa yhteiskunnalliset ja alueelliset muutokset näkyvät nopeasti. Joki-
laaksojen koulutuskuntayhtymän ammattiopistoissa perustutkintoja suorittavat opiskelijat 
seuraavat alan kehitystä ja toimivat työelämän vaatimusten, haasteiden ja muutosten mu-
kaisesti. Opiskelijoiden siirtymistä työelämään ja jatko-opintoihin tuetaan opintojen aikana. 
Aikuiskoulutuksena järjestetään perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavaa 
koulutusta sekä tutkintoja. Lisäksi ammattiopistoissa järjestetään em. alojen lisä- ja täy-
dennyskoulutusta ja henkilöstökoulutusta. Ammattiopistojen aikuiskoulutus vastaa myös 
työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän (TYKE) käytännön toteutuksesta. 
 
Päämäärä/tavoitteet lähivuosille: MARATAn perustutkintojen tavoitteena on antaa laaja-
alaiset valmiudet kehittyä alan ammattilaiseksi. Tavoitteiden saavuttamista mahdollistavat 
tiiviit yhteydet toimialan yrityksiin ja organisaatioihin. Yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa 
toteutetaan osallistumalla erilaisiin työelämälähtöisiin palvelu- ja kehittämishankkeisiin. 
MARATA - alalla opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä Jokilaaksojen koulutuskuntayhty-
män ammattiopistoissa tulee säilymään suunnittelukauden aikana nykyisellään. Strategi-
sena painopisteenä on opintojen keskeyttämisen ehkäiseminen ja alan vetovoimaisuuden 
lisääminen. Vahvistetaan alan opetushenkilöstön valmiuksia ohjata erityistä tukea tarvitse-
via ja maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Tavoitteena on kehittää opetussuunnitelmien 
sisältöjä, modulaarisuutta, paikallista valinnaisuutta ja opinpolkujen joustavuutta. Kehitys-
työssä sisällöllisiä painopistealueita ovat kansainvälisyys, yrittäjyys sekä kestävä kehitys, 
paikallisuus ja ympäristövastuullisuus. Ympäristövastuullisuuden tavoitteena on toimia 
esimerkkinä luomu- ja lähiruoan käyttäjänä.  
 
Lisäksi tavoitteena on parantaa opiskelijoiden siirtymistä alan jatko-opintoihin alueella. Ai-
kuis- ja oppisopimuskoulutuksena tapahtuvalla tutkintotavoitteisella koulutuksella sekä li-
sä- ja täydennyskoulutuksella turvataan alalla työskentelevien osaaminen ja elinkeinon 
kehittämisedellytykset. Aikuiskoulutuksen tutkintokohtaisia koulutussuunnitelmia kehite-
tään, ja ne laaditaan rakenteeltaan JEDU: n ohjeistuksen mukaisiksi. Tutkintoon valmista-



13 

vaa koulutusta tutkintosuorituksineen toteuttaa ammattiopisto yhteistyössä järjestämisso-
pimuksen omaavan ammattiopiston kanssa. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän 
merkitys kasvaa. JEDU vastaa työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään (TYKE) ja ai-
kuiskoulutukseen liittyvien kehittämishankkeiden valmistelusta ja toteutuksesta koulu-
tusalojaan vastaavilla aloilla. Tavoitteena on, että ammattiopistot tulevat toimimaan työpai-
koilla aktiivisina kehittämiskumppaneina.  
 
Keskeiset toimenpiteet: Tavoitteiden saavuttamisen vahvuuksia ovat ammattiopistojen 
erikoistuminen ja yhteistyö, henkilöstön ammatillinen osaaminen, ajanmukaiset oppi-
misympäristöt, monipuoliset opiskelumuodot sekä yhteistyö elinkeinoelämän, ammatillisten 
verkostojen ja koulutusorganisaatioiden kanssa. MARATA - alan tunnettavuutta ja veto-
voimaisuutta nostetaan aktiivisella markkinoinnilla, ammattiopistojen profiloitumisella ja 
yhteistyöverkostojen toimintaan osallistumisella. Koulutusvolyymin saavuttamiseksi kehite-
tään joustavia opiskelumuotoja ja tutkinnon suoritustapoja opiskelijoiden henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelijoita kannustetaan kaksoistutkintojen suorittami-
seen. Kotitalousopetuksessa (talouskoulu) opiskelijoita ohjataan MARATA – alan ammatil-
lisiin perustutkintoihin. Läpäisyastetta nostetaan kehittämällä opintojen seurantaa ja opis-
kelun tukipalveluja. Henkilökohtaisten opetussuunnitelmien toteutuminen mahdollistetaan 
monipuolisilla opetusjärjestelyillä, verkko-opetuksella, moduloinnilla, työssäoppimisella ja 
opinto-ohjauksella.  
 
Näyttötutkintojen suorittamismahdollisuuksia lisätään alueen tarpeiden mukaisesti. Työ-
elämän osaamis-, koulutus- ja rekrytointitarpeita seurataan ennakointijärjestelmän avulla 
jatkuvasti. Ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta sekä henkilöstökoulutusta jär-
jestetään koulutus- ja rekrytointitarpeisiin. Aikuiskoulutuksessa lisätään näyttötutkintojen 
tunnettavuutta ja kehitetään näyttötutkintojen suorittamisen henkilökohtaistamista ja näyt-
tötutkintotoiminnan laatua.   
 
5 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  
 
Nykytila: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutusta järjestetään sosiaali- ja terveys- 
sekä kauneudenhoito- ja hiusalan perustutkintoina. Lisäksi näyttötutkintoina järjestetään 
perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Valmistuvien työllistyminen on ollut erinomais-
ta. Työvoiman tarve lisääntyy väestön ikääntymisen, palveluita käyttämään tottuneiden 
asiakkaiden määrän lisääntymisen sekä työvoiman eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Myös 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ja ammatillisen koulutuksen järjestä-
jien alueellinen kehittämissuunnitelma tulee edellyttämään koulutusorganisaatioilta tiivistä 
yhteistyötä työelämän kanssa osaamistarpeiden ennakoinnissa, koulutuksen suunnittelus-
sa ja toteutuksessa. 
 
Päämäärä: Päämääränä on kouluttaa ammattitaitoisia osaajia alueen työelämän tarpeisiin 
ja oman ammattialan kehittämiseen. Koulutus kannustaa hyvinvointiyrittäjyyteen, koska 
pieniä, joustavasti toimivia verkostoituneita yrityksiä ja yrittäjiä tarvitaan lähitulevaisuudes-
sa hyvinvointipalveluiden tarpeeseen vastaamiseen.  
 
Tavoitteet: Tavoitteena on sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksen kehittäminen 
moniammatillisena yhteistyönä seudullisen työ-, elinkeino- ja yrityselämän kanssa. Koulu-
tusalojen, -asteiden ja -muotojen yhteistyönä lisääntyy monialainen osaaminen. Henkilö-
kohtaistamisen myötä joustavat oppimispolut mahdollistuvat ja päällekkäinen koulutus vä-
henee. Verkko-opinnot täydentävät monipuolisia opetusmenetelmiä niin nuorten kuin ai-
kuisten koulutuksessa. Koulutus antaa monipuolisia valmiuksia tukea ja ohjata erilaisia ja 
erilaisista kulttuureista tulevia asiakkaita hyvinvointipalveluiden hakemiseen ja käyttöön 
sekä antaa opiskelijalle valmiuksia ohjata asiakkaita terveyden edistämiseen ja ylläpitämi-
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seen. Opiskelija saa valmiuksia yrittäjyyteen ja toimintaan monikulttuurisissa ympäristöis-
sä. Hius- ja kauneudenhoitoaloilla eriasteinen yrittäjyys ja yrittäjäksi ryhtyminen on pää-
sääntöistä ja sen tukeminen keskeinen tavoite.  
 
Keskeiset toimenpiteet: Työelämän osaamistarpeita seurataan laadullisen ennakointijär-
jestelmän avulla. Henkilöstön ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta toteutetaan työelä-
mäyhteistyönä. Tarjotaan uusia tutkintoja (ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) ja 
koulutuskokonaisuuksia työelämässä oleville lisä- ja täydennyskoulutuksena. Sosiaali-, 
terveys- ja liikunta-alalla lisätään yhteistyötä työelämän ja ammattiopistojen kesken toteu-
tettavina koulutuksina ja erilaisin kehittämishankkein. Yrittäjyyskasvatusta lisätään ja ope-
tusmenetelmiä kehitetään yrittäjyyttä tukeviksi. Opiskelijoita kannustetaan perustamaan 
hyvinvointiyrityksiä JeduPaja -osuuskunnan kautta. Kulttuurien tuntemusta edistetään kan-
sainvälisillä vaihdoilla ja järjestämällä opiskelijoille työssäoppimisjaksoja ulkomailla.  
 
6 Luonnonvara- ja ympäristöala  
 
Nykytila: Kuntayhtymän toimialue sijaitsee Suomen tärkeimmällä lypsykarjatalousalueella. 
Alueella tuotetaan lähes 15 % koko Suomen maidosta ja toimialueen maidontuotannon 
osuuden ennustetaan vahvistuvan lähivuosien aikana. Toimialueella on muuta maata run-
saammin nuoria viljelijöitä, ja alueella investoidaan edelleen voimakkaasti lypsykarjatalou-
teen. Toimialueella on panostettu voimakkaasti lypsykarjatalouden automaatiotekniikkaan. 
Suomessa on yli 400 lypsyrobotilla varustettua maitotilaa, joilla on arviolta 600 lypsyrobot-
tia. Robottitiloista joka kuudes tila on kuntayhtymän toimialueella. Kuntayhtymän toimialu-
eelle on rakennettu ja on rakenteilla useita yksityisiä ja yhteisomistuksessa olevia navetta-
rakennuksia, joiden koko on yli 100 lypsylehmää. Voimakkaasti lypsykarjatalouteen eri-
koistuneet suuret lypsykarjatilat ostavat osan peltoviljelyn vaatimasta työstä maataloustöi-
hin erikoistuneilta yrityksiltä. Lypsylehmien lisääntynyt määrä on vaikuttanut myös lomitta-
jien työtilanteeseen, joka on säilynyt alueella erittäin hyvänä. 
 
Kuntayhtymässä on panostettu bioenergian hyödyntämiseen. Haapajärven opetusmaatilal-
le rakennetuista biokaasulaitoksesta, ajoneuvokäyttöön tarkoitetun kaasun tankkausase-
masta, rypsiöljyä jalostavasta biodieselasemasta ja puuhaketta käyttävästä lämpö-
sähkölaitoksesta on muodostunut ainutlaatuinen bioenergia-alan keskittymä Suomessa. 
Kuntayhtymä on hallinnoinut useita merkittäviä bioenergia-alan kehittämishankkeita vuosi-
en 2009 – 2013 aikana. Hankkeista on saatu konkreettisia toimenpidesuosituksia pohjois-
ten alueiden biokaasureaktoreille. Lisäksi kuntayhtymä on laatinut uusia bioenergia-alan 
hakemuksia mm. kuivamädätysjärjestelmän kehittämiseksi. 
 
Kuntayhtymän toimialueen metsätalouden merkitys on kasvamassa, koska seuraavien 
vuosien aikana alueella tulee päätehakkuuikään huomattavan paljon 1950- ja 1960-luvuilla 
kunnostettuja metsiä. Kuntayhtymä panostaa koulutukseen, jossa painotetaan metsistä 
saatavan bioenergian tuottamiseen ja jalostamiseen lämpölaitosten tarpeisiin. 
 
Kuntayhtymän toimialueella on useita elinvoimaisia puutarha-alan yrityksiä. Kuntayhtymä 
kouluttaa Haapaveden toimipisteessä puutarhureita sekä alueen että koko maan puutar-
hayrityksille. Yhä useammat tutkinnon suorittaneet aloittavat oman yritystoiminnan. Luon-
nonmukaisen tuotannon osuus kuntayhtymän toimialueella on merkittävä sekä perinteisillä 
maatalousaloilla että puutarhataloudessa. Haapaveden ammattiopiston koulutila on ollut 
pitkään luonnonmukaisessa tuotannossa ja toimii näin hyvänä oppimisympäristönä kestä-
vänkehityksen periaatteita noudattavassa viljelyssä. 
 
Luonnonvara-alalla on tärkeä osuus alueen kuntien elinkeinopolitiikassa, ja viimeisten 
vuosien voimakkaiden investointien ansiosta luonnonvara-ala on säilyttänyt merkittävän 
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asemansa työllistäjänä. Alueella on runsaasti työpaikkoja mm. maatalouslomituksessa ja 
metsätöissä. Myös koneurakointi työllistää enenevässä määrin ammattiosaajia. 
 
Päämäärä/tavoitteet lähivuosille: Luonnonvara-alan koulutuksen tavoitteena on säilyttää 
koulutuskuntayhtymän alueelle Suomen laadukkain ja teknologisesti erittäin korkeatasoi-
nen lypsykarjatalouden koulutusohjelma sekä alueellisesti laadukas metsätalouden koulu-
tusohjelma. Puutarhatalouden koulutuksessa korostuu alueelle soveltuvan, luonnonmukai-
sen puutarhatalouden merkitys. Laadukkaalla luonnonvara-alan koulutuksella turvataan 
kuntayhtymän toimialueen elinvoimaisen ja voimakkaasti kehittyvän maa- ja metsätalou-
den sekä puutarhatalouden työvoimatarve. 
 
Bioenergian tuottaminen ja käyttö on nousemassa merkittävään asemaan sekä globaalisti 
että Suomen mittakaavassa. Luonnonvara-alan koulutuksella on alueellisesti merkittävä 
asema bioenergiatuotannon käyttöön ottamisessa. Luonnonvara-alan koulutuksen tavoit-
teena on lisätä merkittävästi bioenergiatuotannon osuutta luonnonvara-alan koulutuksen 
sisällä.  
 
Maatalousalan koulutuksen määrällisenä tavoitteena on säilyttää koulutukseen hakeutuvi-
en lukumäärä suurimpana Suomessa. Metsätalousalan koulutuksessa on tavoitteena tur-
vata riittävä ammattitaitoisten metsurien määrä ja antaa koulutettaville riittävät perusval-
miudet koneellisessa puunkorjuutekniikassa ja bioenergian tuottamisessa. Maatilojen koon 
kasvun ja elinkeinoelämässä tapahtuvien muutosten vuoksi luonnonvara-alan koulutuk-
sessa nostetaan palvelualan yrittäjyys entistä merkittävämpään asemaan. 
 
Luonnonvara-alan koulutuksen läpäisyaste pyritään säilyttämään valtakunnallisesti merkit-
tävän hyvällä tasolla. Aloitetun koulutuksen keskeyttämistä ehkäistään parhaiten laatimalla 
opetuksen tueksi kiinnostava ja työelämään sidottu opetussuunnitelma. Opetuksen kiin-
nostavuutta lisätään tukiopetustoiminnalla ja tehokkaalla pienryhmäopetuksella. 
 
Keskeiset toimenpiteet: Kuntayhtymän tarjoamaa lypsykarjatalouden koulutusta kehite-
tään jatkuvasti ottamalla huomioon alan uusiutuva teknologiakehitys ja päivittämällä sään-
nöllisesti kouluttajien tiedot vastaamaan alan teknologista kehitystä. Karjatalousalasta 
kiinnostuneet nuoret saadaan innostumaan maatalousalan koulutuksesta ottamalla mo-
derni tekniikka osaksi päivittäistä koulutusta. Opiskelu on erittäin käytännönläheistä. Opis-
kelijat osallistuvat käytännön työelämään koko koulutuksen ajan, aluksi opetusmaatilalla ja 
myöhemmin yksityisillä tiloilla. 
 
Bioenergia-alan kehittämistarpeita ja eri bioenergiavaihtoehtoja sekä kehitetään että testa-
taan Haapajärven opetusmaatilalla yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja Centria -
ammattikorkea-koulun Ylivieskan tekniikan yksikön kanssa. Kuntayhtymä kehittää bio-
energia-alan osaamista laajan kehittämisprojektin kautta. Bioenergia-alan ammattitutkin-
toon johtavaa koulutusta jatketaan Haapajärvellä. 
 
Metsätalouden koulutuksessa keskitytään metsurien kouluttamiseen, ja koulutuksessa ote-
taan voimakas painotus koneellisen puunkorjuutekniikan kouluttamiseen. Metsäalan koulu-
tuksesta tehdään kiinnostava vaihtoehto nuorille yhdistämällä uuden teknologian antamat 
mahdollisuudet luonnonläheiseen toimintatapaan. 
 
Puutarha-alan koulutuksessa painotetaan sekä toimimista ammattilaisena kauppapuutar-
hoissa että toimimista itsenäisenä puutarha-alan yrittäjänä. Koulutuksessa huomioidaan 
työskentely kasvihuone-, avomaavihannes-, marja- ja hedelmäviljelmillä sekä työskentely 
puutarhamyymälässä, taimistossa ja viheralueiden hoitotehtävissä. Puutarha-alan koulu-
tuksessa jatketaan painotusta luomutuotantoon. 
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Luonnonvara-alalla opiskelijoille on luotu työssäoppimisen ja näyttötoiminnan kautta kiin-
teä kontakti oppilaitoksesta luonnonvara-alan yrityksiin. Tavoitteena on ylläpitää ja edel-
leen kehittää oppilaitoksen ja yritysten välistä yhteistyötä. Yhteistyön tärkeänä tavoitteena 
on opiskelijoiden motivoinnin lisäksi vahvistaa opiskelijoiden ammatillista osaamista. 
 
Koulutuksen läpäisyastetta parannetaan tehostamalla opiskelua motivoivaa työssäoppi-
mista, laatimalla keskeyttämisuhan alla oleville opiskelijoille laadukkaat henkilökohtaiset 
opintosuunnitelmat ja lisäämällä opiskelijoiden mahdollisuutta saada tehokasta henkilö-
kohtaista ohjausta opinnoissaan. Opintojen keskeyttämistä pyritään ehkäisemään lisää-
mällä opettajien ja ryhmänohjaajien vastuuta seurata ja raportoida opiskelijoiden opintojen 
kehittymistä. 
 
7 Vankilaopetus  
 
Nykytila: Vankiloissa järjestetään näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta, ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta ja ohjausta sekä ammatillista 
lisäkoulutusta. Koulutusta järjestetään Oulun, Pelson, Kestilän, Sukevan, Pyhäselän, Lau-
kaan ja Kuopion vankiloissa. Edellä mainituissa koulutuksissa opiskelee n. 130 opiskelijaa.  
 
Päämäärä/tavoitteet lähivuosille: Nykyistä koulutustarjontaa pyritään laajentamaan ja 
monipuolistamaan. Vankilakoulutusta kehitetään kiinteässä yhteistyössä rikosseuraamus-
alueen sekä muiden sidosryhmien kanssa. 
 
Keskeiset toimenpiteet: Toimitaan aktiivisesti sekä alueellisesti että valtakunnallisesti 
uuden vankilaopetuksen rahoitusmallin kehittämiseksi. Otetaan käyttöön vankilaopetuksen 
laadun varmistamista tukeva palautejärjestelmä. 
 
8 Ohjaava ja valmistava, valmentava ja kuntouttava koulutus sekä maahanmuuttaja-
koulutus  
 
Nykytila: Ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta (ammattistarttia) järjestetään Nivalassa ja 
Piippolassa. Vammaisten opiskelijoiden valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta järjeste-
tään Haapavedellä (Valmentava I ja Valmentava II) ja Piippolassa (Valmentava I) sekä 
vankiloissa (Valmentava I). Maahanmuuttajakoulutusta (MAMU – koulutusta) järjestetään 
Ylivieskassa. Edellä mainituissa koulutuksissa JEDUlla on noin 140 opiskelijaa. Vammais-
ten opiskelijoiden valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen laajentamiseen ja lisäämisen 
on tarvetta, sillä kartoitusten mukaan koulutustarve on kasvamassa lähivuosina. Koulutuk-
sen järjestäjällä on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä lupa erityisopetukseen erityi-
senä koulutustehtävänä, 20 aloituspaikkaa ja muuna erityistehtävänä 70 aloituspaikkaa. 
Maahanmuuttajakoulutustarjonta kattaa kotoutumiskoulutuksen (työvoimakoulutuksena) ja 
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen (MAVA, 15 
aloituspaikkaa).  
 
Päämäärä/tavoitteet lähivuosille: Ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta (ammattistartti) 
kehitetään niin, että ammattistartin aloituspaikoille ohjataan opiskelijoita JEDUn eri yksi-
köistä sekä opintojen keskeyttämisuhan alaisia opiskelijoita. Eri yksiköiden välistä yhteis-
työtä ammattistartin kehittämiseksi (Nivala ja Piippola) lisätään. Lisäksi kokeillaan erilaisia 
ammattistartin toteuttamisvaihtoehtoja. Vammaisten opiskelijoiden valmentavan ja kuntout-
tavan opetuksen ja ohjauksen käytäntöjä ja laatua kehitetään edelleen ja aloituspaikkoja 
pyritään lisäämään erityisesti vankilaopetukseen. Vammaisten opiskelijoiden valmentavaa 
ja kuntouttavaa koulutusta kehitetään osana Jedun erityisopetusta myös erilaisten kehit-
tämishankkeiden avulla (ErTools). Tavoitteena on maahanmuuttajien ammatilliseen perus-
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koulutukseen valmistavan koulutuksen aseman vakiinnuttaminen. Nuorten ja aikuisten 
maahanmuuttajien ohjautuminen ammatilliseen koulutukseen lisääntyy ja valmiudet tutkin-
non suorittamiseen paranevat. Ammattiopistot toimivat aktiivisesti työelämän suuntaan 
asenneilmaston avartamiseksi maahanmuuttaja myönteisemmäksi ja maahanmuuttajien 
työhönsijoittumisen helpottamiseksi.  
 
Keskeiset toimenpiteet: Ammattistartin kehittäminen kokeilemalla erilaisia toteuttamis-
vaihtoehtoja ja toimintatapoja. Haetaan erityisopetukseen sekä vammaisten valmentavaan 
ja kuntouttavaan opetukseen ohjaukseen kehittämis- ja hankerahoitusta. Selvitetään ja 
toteutetaan MARATA-alan mukautetun ammatillisen perustutkinnon opintojen järjestämis-
mahdollisuudet jatkokoulutusväylänä erityisopiskelijoille (kotityö- ja puhdistuspalveluala). 
MAVA-koulutuksen tunnettavuuden lisääminen ja jatkuvuuden turvaaminen. Maahanmuut-
tajien neuvonta-, ohjaus- ja tukipalvelujen saatavuuden ja laadun kehittäminen. Kulttuu-
rientuntemuksen ja -tietouden lisääminen oppilaitoksissa ja työelämässä. Käynnistetään 
kehittämistyö vuonna 2015 uudistuviin opetussuunnitelmiin.  
 
9 Korkeakoulutoiminta  
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset ammattikorkeakoulujen nuorten aloituspaikoista 
heikensivät merkittävästi alueemme ammattikorkeakoulutustarjontaa. Hallitusneuvotteluis-
sa linjattiin ammattikorkeakoulujen rahoituksen siirtyminen valtion hoidettavaksi ja osake-
yhtiömuotoiseen järjestäjämalliin. 
 
Ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan 1.1.2014 alkaen. Valtionneuvosto tekee 
tähän liittyvät päätökset syksyllä 2013. Meneillään olevan ammattikorkeakoulujen toiminta-
lupakierroksen myötä ammattikorkeakoulujen rahoitus perustuu jatkossa entistä enemmän 
saavutettuihin tuloksiin. 
 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä pyrkii varmistamaan Centria ammattikorkeakoulu Oy:n 
toiminnan jatkon BOTNIA – yhteistyöverkoston avulla. Alueen ammattikorkeakoulujen ko-
konaistarjontaa tarkastellaan realistisesti. Korkeakoulutoiminnan edistäminen ja toiminta-
edellytysten turvaaminen edellyttää koko alueen tiivistä yhteistyötä. 
 
Pienentyvä rahoitus edellyttää yhteistyötä eri koulutussektoreiden ja muiden kehittämis-
toimijoiden kanssa. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on mukana keskeisesti seuraavis-
sa klusteri- ja kehittämishankkeissa: 
 

• Clean-tech, bioenergia ja talous 
• Palvelu-, sote-, kauppa- ja matkailuliiketoiminta 
• Koneet, metalli ja erikoistuotanto  
• Rakentaminen, rakennustuoteteollisuus 
• Maaperä, maa- ja metsätalous, kaivokset 

 
Edellisiin sisältyvät uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen, agrologikoulutus yhteis-
työssä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa sekä Mikroyrittäjyyden tutkimusjohta-
jahanke. 
 
Ammatillinen koulutus tukee toimialueemme strategisia valintoja ja alueen luontaisia vah-
vuuksia. Näitä vahvuuksia voimme edistää maakunnallisella ja kansallisella yhteistyöllä. 
Pohjois-Suomen toiseksi suurimpana koulutuksenjärjestäjänä olemme haluttu yhteistyö-
kumppani. Yhtymän koko ja toimialueen laajuus on vahvuutemme. 
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2.2 TAVOITTEET VUODELLE 2014 
 
Toiminnallisten tavoitteiden mittaristo on koottu tasapainotetun mittariston (BSC) pohjalta 
(vaikuttavuus, prosessit, resurssit ja ta-
lous, henkilöstö) ja kunkin osa-alueen 
rinnalla on esitetty Euroopan laatupalkin-
tomallia (EFQM) vastaava osa-alue. Yh-
distämällä BSC ja EFQM strategisessa 
ja toiminnallisessa suunnittelussa saa-
daan tuloksellisuus- ja itsearviointiviite-
kehystä kokonaisuutena selkeämmin 
hyödynnettyä strategisen johtamisen 
välineenä. Tavoitteet tarkennetaan vuo-
sittain talousarvion suunnittelun yhtey-
dessä. Strategian liitteenä olevassa tau-
lukossa on lueteltu EFQM:n mukaiset 
arviointialueet (1–9) ja niitä vastaavat 
BSC:n tulosalueet. 
 
Kuntayhtymä on mukana valtakunnallisessa koulutuksen järjestäjien verkostossa (ISKUT), 
jonka kautta saadaan vertailutietoa henkilöstö- sekä opiskelijakyselyjen tuloksiin. Verkos-
tossa toimii aktiivisesti yli 20 koulutuksen järjestäjää. 
 
EFQM 1- 9 / BSC:n tulosalue: 
 
1 Johtajuus/ Vaikuttavuus 
Johtajuus: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Toimiva johtajuus kaikilla johtamisen ta-
soilla 

Esimiestyön osal-
ta TOB -
työolobarometri 
keskitason ylä-
puolella ja kehi-
tyskeskustelut 
vuosittain vuosi-
kellon mukaisesti  

ISKUT henkilöstökysely,  
HR -ohjelman tilasto 
 

Keskeiset toimenpiteet: 
Esimiestehtävissä toimiville järjestetään johtamiseen liittyvää koulutusta. Kehityskeskuste-
lut suorittaa vuosittain lähin esimies, joka dokumentoi yhteenvedon HR- ohjelmaan. Kes-
kusteluissa tärkeitä asioita ovat oman työn kehittäminen, työkyky, fyysinen työympäristö, 
esimiestyö, itsensä kehittäminen ja johtaminen. Kehityskeskustelujen yhteydessä laaditaan 
jokaiselle koulutus- ja kehittämissuunnitelma. 

 
Elinkeinoelämän vaikuttamismahdollisuus: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Strategisessa suunnittelussa hyödynne-
tään laajasti koulutusalojen laadullisen 
ennakoinnin tuloksia. 

 Tilasto 

Keskeiset toimenpiteet: 
Kerätään eri alojen koulutustarpeista tietoa alueen työelämältä. 
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2 Toimintaperiaatteet ja strategia /Koulutuksen vaikuttavuus 
Oppimisympäristöt ja koulutustarjonta 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Joustavat ja monipuoliset oppimismene-
telmät ja toimivat oppimisympäristöt 

hyvä (4) Opiskelijapalaute  
 

Keskeiset toimenpiteet:  
Oppimismenetelmiä ja oppimisympäristöjä (perinteisiä ja virtuaalisia) kehitetään siten, että 
ne lisäävät mielekkyyttä ja motivaatiota opiskeltavaa asiaa kohtaan ja tehostavat oppimista. 
Menetelmät ja ympäristöt valitaan siten, että oppija on keskiössä ja muut resurssit tukevat 
hänen oppimistaan. JEDU tukee opiskeluympäristön monipuolistamista ja opiskelijoiden 
mahdollisuuksia valita opintojaan myös toisista oppilaitoksista.  
 
Opetushenkilöstölle on kuntayhtymän sisällä tarjolla koulutusta ja tukea tieto- ja viestintä-
tekniikkaa tukevien sekä sosiaalista mediaa hyödyntävien koulutuspalvelujen toteuttami-
seen. Työelämäyhteistyötä lisäämällä, yhteistyön laatua parantamalla (työpaikkarekisterin 
kehittäminen, työpaikkaohjaajien perehdyttäminen) vahvistetaan työssäoppimisen merki-
tystä oppimisympäristönä. Kaikilla ammatillista perustutkintoa opetussuunnitelmaperustei-
sena suorittavilla opiskelijoilla on vähintään 24 opintoviikkoa työssäoppimista. 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien kehittämisessä suunnataan ensisijai-
sesti niiden pitämiseen aidoissa työtilanteissa ja työympäristöissä. JEDU kehittää aikuis- ja 
oppisopimuskoulutusta sekä työelämäpalveluja huomioimalla entistä paremmin työpaikko-
jen ja aikuisopiskelijoiden tarpeet. JEDUssa tuotetaan koulutuspalvelut kestävän kehityk-
sen periaatteen mukaisesti.  
 
Kehittämispalvelut ja pedagoginen tiimi valmistelevat opetushenkilöstön koulutustilaisuuk-
sia pienryhmille. 

 
Aikuiskoulutuksen vaikuttavuus 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Laadukas koulutus 3,6 OPAL /AIPAL -palaute 
Työvoimahallinnon kriteerien täyttäminen 80 % OPAL/ AIPAL – palauttei-

den määrä 
Keskeiset toimenpiteet:  
Koulutusta kehitetään tarjouspyyntöjen ja ennakoinnin mukaisesti. Opettajien ja tutkinto-
mestareiden osaamista lisätään työelämäjaksojen avulla. Alueellisia ohjaus- ja neuvonta-
palveluja kehitetään yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimistojen/-keskusten sekä muiden kou-
lutuksen järjestäjien kanssa. Koulutusta kehitetään OKM:n ammatillisen koulutuksen laatu-
strategian mukaisesti. Opettajien kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaamista kehite-
tään mahdollistamalla osallistuminen kansainvälisyysprojekteihin. Työpaikkaohjaajakoulu-
tusta kehitetään yhdessä muun koulutustoiminnan kanssa. 

 
Oppisopimuksen vaikuttavuus 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Oppisopimuksen loppuun saattaneiden 
työllistyminen 

95 % JEDU tilastot 

Oppisopimuksen läpäisyaste 90 % JEDU tilastot 
Keskeiset toimenpiteet:  
Oppisopimuskoulutuksen kysyntälähtöisyyttä ja ajanmukaisuutta kehitetään OKM:n laati-
man oppisopimuskoulutuksen laadunkehittämis – raportin mukaisesti. Alueellisia ohjaus- ja 
neuvontapalveluja kehitetään yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimistojen/-keskusten sekä 
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muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Työpaikkaohjaajakoulutusta kehitetään yhdessä 
muun koulutustoiminnan kanssa. 

 
Yhteistoiminta 
Kuntayhtymän sisäinen:   
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Strategioista ja toimintaperiaatteista tie-
dottaminen on avointa. 

Tiedonkulku TOB 
–työolobarometri 
keskiarvon ylä-
puolella 

ISKUT Henkilöstökysely  
 

Ammattiopistojen oppilaskunnat tekevät 
yhteistyötä. Toimintaa ohjaa JEDUn yh-
teinen oppilaskunnan hallitus 

Vakiintunut, luon-
teva osa JEDUn 
ja opistojen toi-
mintaa 

Oppilaskunnan itsearviointi 

Keskeiset toimenpiteet: 
Henkilöstö osallistuu yhteisten dokumenttien valmisteluun. Tiimien keskinäistä yhteistyötä 
ja toimintatapoja kehitetään. Jokaisessa ammattiopistossa toimii yksi opistokohtainen oppi-
laskunta. Oppilaskunnat ovat rekisteröityjä, toimintansa vakiinnuttaneita toimijoita opiston 
toiminnassa. Edunvalvonta ja viihtyvyyden edistäminen on tärkeä osa toimintaa. 

 
Ulkoinen:  
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien 
ja alueen lukioiden kanssa on monipuolis-
ta.  

Yhdistelmätutkin-
toa suorittaa 10 
% opiskelijoista.  

Tilasto tutkinnoittain (kak-
sois-kolmoistutkinnot, am-
matilliset yhdistelmätutkin-
not) 
 Yhteistyö ja hanketoiminta muiden koulu-

tuksen järjestäjien kanssa on tiivistä. 
Yhteisten hank-
keiden määrä 

Tilasto 

Keskeiset toimenpiteet: 
Yhteiset tapaamiset, kokoukset ja seminaarit alueen peruskoulujen edustajien kanssa. 
Kuntayhtymä on keskeinen toimija Oulun Eteläisen korkeakoulukeskuksessa. Kuntayhtymä 
toimii useiden kansallisten kehittämishankkeiden koordinaattorina, Pohjois-Pohjanmaan 
TYKE-teknologiaklusterin ja koko TYKE-verkoston koordinoijana ja Centrian ammattikor-
keakoulun kanssa läheisessä yhteistyössä alueen ydinvoimalaitoksen rakentamiskoulutus-
ten suunnittelussa ja Pohjois-Suomen ydinvoimakoulutusten järjestäjänä. 

 
3 Henkilöstö / henkilöstön uudistuminen ja työkyky, oppiminen ja kasvu 
Opetushenkilöstön asetuksen mukainen kelpoisuus: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Päätoimisilla opettajilla on asetuksen 
14.12.1998/986 mukainen opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimus. 

80 % Tilasto 

Keskeiset toimenpiteet: Joustavalla työjärjestyksellä mahdollistetaan pedagogisten opin-
tojen suorittaminen työn ohessa.  

 
Opetushenkilöstöllä näyttötutkintomestarin koulutus: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Päätoimisilla opetustoimen henkilöillä 
näyttötutkintomestarin koulutus 

50 % JEDU kysely 

Keskeiset toimenpiteet:  
Mahdollistetaan osallistuminen näyttötutkintomestarikoulutuksiin. Tarvittaessa toteutetaan 
koulutus omana ryhmänä. 
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Henkilökunnan ammattitaito: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Systemaattinen henkilöstön tietämyksen 
ja osaamisen kehittäminen JEDUn stra-
tegisten painopisteiden mukaan 

 Koulutustilasto, ISKUT 
henkilöstökysely 

Työelämäjaksolle osallistuminen kerran viidessä 
vuodessa 

HR -ohjelman tilasto  

Keskeiset toimenpiteet: 
HR -ohjelma mahdollistaa henkilökunnan koulutus- ja osaamisalueiden dokumentoinnin. 
Tehdään opistokohtainen suunnitelma useaksi vuodeksi eteenpäin opetushenkilöstön osal-
listumisesta työelämäjaksoille ja seurataan toteutumaa vuosittain. Valmistaudutaan uuteen 
ohjelmakauteen hakemalla rahoitusta työelämäjaksohankkeelle, joka tukee opettajien ja 
asiantuntijoiden työelämäosaamista kotimaassa sekä EU-maissa.  

 
4 Kumppanuudet ja resurssit / talous ja resurssit  
Talous: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Omavaraisuusaste säilyy hyvänä. 80 % Tilinpäätös 
Kuntayhtymän talous on tasapainossa eli 
vuosikate riittää poistoihin. Kuntayhtymä 
rahoittaa itse toimintansa. 

Vuosikateprosentti 
on 10. 

Tilinpäätös 

Keskeiset toimenpiteet: Investointien omarahoitusosuus säilytetään hyvänä ja tehdään 
ylijäämäiset tilinpäätökset. Tuottojen ja kulujen suhde eli katteiden jatkuva seuranta ja kulu-
jen sopeuttaminen tuottoihin tilivuoden aikana. 

 
Osaamisen ja tiedon hallinta: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Työelämän kehittämisprojektien projekti-
kanta 
Työelämäprojektien liikevaihto 
Rakennerahastojen yms. työelämän ke-
hittämisprojektien projektikanta 

140 000 € /vuosi 
2 500 000 € 
7 500 000 €/vuosi 

Projektilistaus 
 
Tilinpäätös 
Projektilistaus 

Keskeiset toimenpiteet:  
Toteutetaan ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvan mukaista työelämän kehittämis- 
ja palvelutehtävää verkostossa työnpaikkojen, muiden koulutuksen järjestäjien, valtakun-
nallisten, alueellisten sekä paikallisten viranomaisten kanssa. JEDU toimii aktiivisesti ver-
kostojen rakentajana ja kehittäjänä. Työelämän kehittämispalvelut suunnataan alueen ke-
hittämistarpeiden mukaisesti. Vahvistetaan projektiosaamista projektien hallinnointitoimin-
toja keskittämällä ja hajaannuttamalla projektien toteuttamista laajemmin vakituiselle henki-
löstölle. Kehitetään aikuiskouluttajien ja työpaikkaohjaajien välistä yhteistyötä. 

 
5 Prosessit / Rakenteet ja prosessit 
Koulutustarjonta: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Kuntayhtymän koulutusalatarjonta vastaa 
alueen työelämän tarpeisiin.  

Suoritetut tutkin-
not 800  
 

Suoritetut perustutkinnot, 
ammatti- ja erikoisammatti-
tutkinnot sekä osatutkinnot 
koulutusaloittain/vuosi. 
Meiltä valmistuneiden työl-
listyminen alueelle. 
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Keskeiset toimenpiteet: 
Koulutusaloittainen koulutustarjonta suhteutetaan vuosittain alueen tarpeisiin. Valmistunei-
den työllistymistä seurataan ja sen pohjalta tehdään ratkaisut alakohtaisesta koulutustar-
jonnasta. 

 
Työelämän palvelutehtävä: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Henkilösertifioinnit  
Työelämäpalvelujen myynti 

1500 
100 000 € 

JEDU Tilasto 
Ammattiopistojen taloustie-
to 

Keskeiset toimenpiteet: 
Suunnataan työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän kehittämisresurssit hankkeisiin, joista 
on odotettavissa opetustoimen oheen liiketaloudellisesti kannattavaa toimintaa. Markkinoi-
daan työelämän kehittämispalveluja erikseen ja kehittämisverkostojen välityksellä. Haetaan 
ja uudistetaan henkilö- ja menetelmäsertifiointioikeuksia. Parannetaan työelämäjaksoilla 
henkilöstön valmiuksia toteuttaa työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Vahvistetaan 
projektiosaamista projektien hallinnointitoimintoja keskittämällä ja hajaannuttamalla projek-
tien toteuttamista laajemmin koko vakituiselle henkilöstölle.  

 
Opetusta tukevia keskeisiä prosesseja  
Opetussuunnitelmien sisältö ja ajanmukaisuus: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Opetussuunnitelmat ja koulutussuunni-
telmat vastaavat tutkinnon perustei-
den/määräyksien vaatimuksia ja kuntayh-
tymän pedagogisen toimintaohjeen tavoit-
teita. Tutkintokohtaisten opetussuunni-
telmien laadinnassa ja kehittämisessä 
hyödynnetään työelämästä kerättyä tie-
toa. 

Kaikki JEDUn 
tutkintokohtaiset 
opetus- ja koulu-
tussuunnitelmat 
ovat määräysten 
mukaisia ja hy-
väksyttyjä.   

Itsearviointi ja opiskelijapa-
laute 
 

Keskeiset toimenpiteet: 
Kuntayhtymän OPS-koordinaattori koordinoi opetussuunnitelmien kehittämistyötä. Opetus-
suunnitelma – ja koulutussuunnitelmavastaavat kehittävät ja päivittävät opetussuunnitelmat 
huomioiden työelämältä ja opiskelijoilta saadun palautteen ja voimassa olevat säädökset. 

 
Oppimisprosessin laatu:  
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Oppimisprosessit ovat monipuolisia työ-
tavoiltaan ja ottavat huomioon opiskelijoi-
den yksilölliset tarpeet. 

80 % tyytyväisiä 
tai erittäin tyyty-
väisiä oppimis-
prosessin laatuun  

Opiskelijoiden tulo-, olo- ja 
päättökyselyt  

Keskeiset toimenpiteet: 
Oppimisprosessit rakennetaan niin että niissä keskeistä on opiskelijan aktiivinen toiminta, 
yhteisöllinen oppiminen, keskinäinen vuorovaikutus ja asiantuntijuuden jakaminen. Opiske-
lija on osallisena asettamassa tavoitteita oppimiselleen, ottaen yhä enemmän opintojen 
edetessä vastuuta oppimisestaan ja hän suunnittelee henkilökohtaista opiskelusuunnitel-
maansa yhdessä opinto-ohjaansa ja opetushenkilöstön kanssa. 
Oppimisprosessi rakennetaan niin, että opiskelija voi käyttää hyväkseen aiemmin opittua 
tietoa. Opetusmenetelmien, -ympäristöjen ja opetusmateriaalien valinnalla sekä oppimis-
tehtävillä pyritään kokonaisvaltaiseen työskentelyyn, jossa tarkoitus on herättää oppijan 
oppimisen halu. Oppimisprosessin toteutuksessa huomioidaan, että opiskelija saa välitöntä 
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ja yksityiskohtaista palautetta edistymisestään ja tiedostaa missä hänen tulee vielä kehit-
tyä. Opiskelijan itsearviointitaitoa kehitetään siten, että hän on tietoinen suoriutumisestaan 
suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin ja sitoutumisestaan ammattialan vaatimuksiin.  

 
Kansainvälisyys: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Opiskelijavaihto: lähtevät opiskelijat 
 
 
                         saapuneet opiskelijat 

vaihtojen määrä  
väh. 5 % koko 
opisk. määrästä 
 

Kuntayhtymän yhteinen 
kansainvälisyysmittaristo  
 
saapuneiden määrä 

Asiantuntijavaihto: lähteneet 
 
 
                            saapuneet 

vaihtojen määrä  
10 % henkilöstö- 
määrästä 
 

Kuntayhtymän yhteinen 
kansainvälisyysmittaristo  
 
saapuneiden määrä 

Keskeiset toimenpiteet:  
Erilaisten työelämälähtöisten hankkeiden avulla lisätään opiskelijoiden ja henkilöstön osal-
listumista kansainvälisiin vaihtoihin ja kehitetään kansainvälistä vertaisoppimista. Henkilö-
kuntaa ja opiskelijoita rohkaistaan kotikansainvälistymiseen järjestämällä kansainvälisyyttä 
tukevia tapahtumia sekä hakemalla vuosittain ammattiopistoihin apulaisopettajaa ulkomail-
ta. Edistetään verkon kautta tapahtuvaa kansainvälistä yhteistyötä. Otetaan JEDUn oppi-
laskunta mukaan kansainvälisen toiminnan kehittämiseen. Osallistutaan Oulun Eteläisen 
korkeakoulukeskuksen kansainvälisyystoimintaan. 

 
Opinto-ohjaus ja opiskelijahuolto: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Opinto-ohjaus: opiskelija on saanut riittä-
vät valmiudet hakeutua jatko-opintoihin 
ja/tai työelämään. 
 
Opiskelijahuolto: opiskelijan kokonaisval-
taisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edis-
täminen  
 

4 
 
 
 
4 
 
 
 
 

ISKUT ryhmän kysely val-
mistuville opiskelijoille  
 
ISKUT ryhmän kysely val-
mistuville opiskelijoille,  
Kouluterveyskysely en-
simmäisen ja toisen vuo-
den opiskelijoille (tulosten 
ostaminen opistoissa) 

Keskeiset toimenpiteet: 
Opinto-ohjaus: Ryhmäkohtaisen opinto-ohjauksen määrä opintojen aikana vähintään 2 
ov:a. Lisäksi suunniteltua henkilökohtaista opintojen ohjausta opintojen aikana on keski-
määrin kolme tuntia. Erityisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille tarjotaan opinto-ohjausta 
opiskelijan tarvitsema määrä.  
Opiskelijahuolto: Kuntayhtymässä korostetaan ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista 
huolen aiheisiin. Tavoitteena on opintojen keskeyttämisen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. 

 
Työssäoppiminen, ammattiosaamisen näytöt:  
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Työssäoppimisen laatu  4 Työelämän, työssäoppi-

mista ohjaavien opettajien 
ja opiskelijoiden palaute 
työssäoppimisjaksojen 
jälkeen 

Ammattiosaamisen näytön toteutumisen 
laatu 

4 Työelämän, ao. näyttöjä 
arvioivien opettajien ja 
opiskelijoiden palaute ao. 
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näyttöjen toteuttamisen 
jälkeen 

Keskeiset toimenpiteet: 
Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan, toteutetaan sekä arvioidaan 
JEDUn ammattiopistojen ja työelämän yhteistyönä tutkinnon perusteiden ja määräysten 
mukaisesti. Ammattitaitovaatimusten saavuttamisen näkökulmasta työssäoppimisen tulee 
olla ammatinhallinnan kannalta monipuolista. Näytöissä arvioidaan laaja-alaista, toiminnal-
lista, tiedollista, sosiaalista ja reflektiivistä osaamista. Laajennettu työssäoppiminen mah-
dollistaa yksilölliset oppimispolut. Kehitetään laajennetun työssäoppimisen malleja yksilöl-
listen oppimispolkujen mahdollistamiseen, atto-opintojen integrointia työssäoppimisen yh-
teyteen ja teknisten sovellusten hyödyntämistä toteutuksessa.  Työpaikkaohjaajia perehdy-
tetään ja koulutetaan työssäoppimisen asiantuntemuksen varmistamiseksi. Työssäoppimi-
sen tavoitteiden toteuttamiseksi varataan riittävästi resursseja, jotta opiskelija saa riittävästi 
ohjausta, tukea ja palautetta. 
 
Työpaikkarekisteriä ja työssäoppimisen dokumentointia kehitetään varmistamaan ajan-
tasainen tieto työssäoppimispaikkojen edellytyksistä arvioinnista ja työssäoppimisen toteu-
tuksesta (työpaikka-analyysit). Pedagoginen tiimi koordinoi kuntayhtymän työssäoppimista. 
Kehitetään työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laadun arviointia top-jakson/ 
ammattiosaamisen näytön jälkeen opiskelijoille, työpaikkaohjaajille ja opettajille tehtävällä 
kyselyllä, sekä opiskelijatietohallintajärjestelmästä saatavilla oppimistulostiedoilla.  
 
Kuntayhtymä osallistuu Opetushallituksen tutkintojen toimeenpanon seurantaan ja oppimis-
tulostietojen keräämiseen. Palautetiedon tulosten perusteella asetetaan seuraavan vuoden 
tavoitteet. Toimintakäsikirjaan kuvataan prosessi työssäoppimisen ja ammattiosaamisen 
näyttöjen seurantaa, arviointia, parantamista ja kehittämistä varten. JEDU arviointitoimikun-
ta hyväksyy ammattiosaamisen näyttöjen arviointisuunnitelmat (tutkinnon osat), valvoo 
näyttötoimintaa ja ammattiosaamisen näyttöjen periaatteiden toteutumista.  

 
Verkko-opetus:  
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Ammatillisen perustutkintojen opiskelija 
saa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntä-
vää opetusta ja ohjausta. Kaikkiin aikuis-
opiskelijoiden opintoihin sisältyy tieto ja 
viestintätekniikkaa hyödyntäviä koulutus-
palveluja. 
Opettajilla on riittävä osaaminen tieto- ja 
viestintätekniikkaa sekä sosiaalista medi-
aa hyödyntävien koulutuspalvelujen tar-
joamiseen jolloin tieto- ja viestintätekniik-
ka on luonteva osa opettajan työtä. 

100 %  Opiskelijapalaute ja ops-
tiedot 
 
 
 
 
 
Opettajille järjestetty tieto- 
ja viestintätekniikkakoulu-
tus 
/ osallistujamäärä 

Keskeiset toimenpiteet: 
JEDUn kaikilla opiskelijoilla tai tutkinnon suorittajilla on mahdollisuus saada opetusta ja/tai 
ohjausta verkossa. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä ja verkko-
opetusta käytetään luonnollisena osana opiskelua. Kuntayhtymä tukee yksilöllisiä oppimis-
polkuja, oppimisympäristön monipuolistamista ja opiskelijoiden mahdollisuuksia valita opin-
tojaan myös verkko-opiston kautta toisista oppilaitoksista. 
 
Pedagoginen tiimi koordinoi kuntayhtymän verkko-opetusta yhdessä kuntayhtymän verkko-
opetuksen asiantuntijan ja oppimisympäristöjaoksen kanssa. Verkko-opetuksen asiantunti-
ja kehittää kuntayhtymän tasolla verkko-opetusta ja osaltaan levittää hyviä käytänteitä tieto- 
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ja viestintätekniikan hyödyntämisestä kuntayhtymässä sekä johtaa verkko-opistoon opinto-
jaksoja rakentavia työryhmiä. Hän toimii myös ammattiopistokohtaisten verkkokoordinaatto-
reiden tukena ohjauksessa ja suunnittelussa. Opistokohtaisesti nimetyt verkkokoordinaatto-
rit ovat opettajien tukena verkko-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.  
 
Opettajat tuottavat ja hyödyntävät oppimisaihioita esim. Moodleen. Opetushenkilöstölle on 
kuntayhtymän sisällä tarjolla koulutusta ja tukea (tekninen, pedagoginen, taloudellinen re-
surssi) tieto- ja viestintätekniikkaa tukevien sekä sosiaalista mediaa hyödyntävien koulu-
tuspalvelujen toteuttamiseen. Pedagogista koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan perustel-
luilta osiltaan mm. verkko-opetuksen asiantuntijan työnä. Pedagogisen koulutuksen lisäksi 
edelleen järjestetään myös menetelmä- sekä laite- ja ohjelmistolähtöistä koulutusta. Uudet 
opettajat perehdytetään JEDUn verkko-opetukseen. Eri ammattiopistojen saman alan opet-
tajat tuottavat verkkomateriaalia yhteistyönä verkko-opetuksen asiantuntijan johdolla. 
 
Pedagoginen tiimi vastaa tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannasta ja arvioinnista. Verk-
ko-opintojen määrää sekä osallistuvien opiskelijoiden määrää seurataan opistokohtaisesti. 
Opiskelijatietohallintajärjestelmään syötetään opiskelijan arvioinnin yhteydessä opiskelija-
ryhmäkohtaisesti, kuinka monta opintoviikkoa tutkinnon osasta on suoritettu verkko-
opintoina.  

 
6 Asiakastulokset / koulutuksen vaikuttavuus 
Oppimistulokset: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Opiskelijat saavuttavat opetussuunnitel-
man mukaiset oppimistulokset ja osaami-
nen vastaa työelämän vaatimuksia. 

Säännöllinen pa-
laute työelämältä 

ISKUT - päättökysely, 
työnantajakysely, C&Q –
järjestelmän raportit 

Keskeiset toimenpiteet: 
Koulutusalavastaavat keräävät toimialansa keskeiset osaamistarvetiedot alueen tärkeim-
miltä työpaikoilta. Tiedot syötetään tietokantapohjaiseen järjestelmään ja tietoja tarkastel-
laan aluekohtaisina ja koulutusalakohtaisina kokonaisuuksina. 
  
Osaamistarvetietoja käytetään yhtymän toiminnan kehittämiseen, opetussuunnitelmien ke-
hittämiseen ja työelämän tarpeisiin reagoidaan nopeasti. Osaamistarvetietojen perusteella 
kehitetään uusia koulutustuotteita ja vastataan alueen työelämän odotuksiin. Työelämän 
vaatimukset huomioidaan tarjoamalla opiskelijoille opintoja, jotka tukevat ammattiin oppi-
mista. 

 
7 Henkilöstötulokset / Henkilöstön uudistuminen ja työkyky 
Henkilöstön ammatillisen osaamisen uudistaminen: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Kokonaiskustannukset muodostuvat hen-
kilöstön osaamisen uudistamiseen käyte-
tyistä panoksista (mm. koulutus-, matka-, 
majoitus- ja palkkakulut).  

5 % 
 
 

Talouden seuranta (henki-
löstön kokonaismenoista)  

Henkilöstökoulutuksessa noudatetaan 
kuntayhtymän vahvistettua strategiaa. 
Koulutuksen painopisteet määräytyvät 
strategisten painopistealueiden mukai-
sesti.  

Henkilöstöllä on 
keskimäärin 5 
koulutuspäivää / 
v henkilöä koh-
den. 

Travel -ohjelman tilasto 
 
ESS -ohjelman tilasto 

Keskeiset toimenpiteet: 
JEDUssa järjestetään vuosittain henkilöstölle yhteisten koulutustilaisuuksien lisäksi mm. 
työelämäosaamisen diplomiopintoihin liittyviä koulutuksia. 
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Tutkintotavoitteinen koulutus: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Henkilöstö osallistuu oman ammattialan 
tutkintotavoitteiseen omaehtoiseen koulu-
tukseen vuosittain.  

5 % henkilöstöstä  Tilasto 

Keskeiset toimenpiteet: 
Kehittämiskeskusteluissa käydään läpi henkilökohtaiset toiveet ja tarpeet suhteessa omiin 
työtehtäviin. 

 
Henkilöstön työkuntoisuus, työssä jaksaminen ja työtyytyväisyys: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Sairaslomien määrä vähenee,  
työssä jaksetaan pitempään 
Varhaisen tuen mallin käyttöönotto 

 HR ohjelman tilasto, IS-
KUT henkilöstökysely  
Työterveyshuollon vuosi-
seuranta 

Keskeiset toimenpiteet: 
JEDUlle on laadittu yhteinen työterveyshuollon suunnitelma kaudelle 2012–2016, jonka 
keskeisenä toimenpiteenä on työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten päivittäminen 
toimipisteittäin sekä työntekijöiden työssäjaksamisen tukeminen.  
 
Kuntayhtymä tarjoaa henkilökunnalle 5 vuorokauden kuntoremontteja. Vuosittain toteute-
taan vähintään yksi ryhmäkurssi. JEDU tarjoaa henkilökunnalle kulttuuriseteleitä fyysisen 
tai henkisen hyvinvoinnin tukemiseen. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitukses-
ta vuosittain saatavaa lisärahoitusta käytetään henkilöstön kehittämistä tukeviin toimenpi-
teisiin ja yhteisten hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Kuntayhtymän työhyvinvointitiimi on 
keskeinen toimija henkilöstön työkuntoisuuteen, työssä jaksamiseen ja työtyytyväisyyteen 
liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja toimeenpanossa.  

 
8 Yhteiskunnalliset tulokset /vaikuttavuus 
Kuntayhtymän toiminnan alueellinen vaikuttavuus: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Toiminta tukee jäsenkuntien ja toimialu-
een koulutus- ja elinkeinopolitiikkaa sekä 
työ- ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. 

 Palaute jäsenkunnilta, alu-
een työpaikoilta ja elinkei-
noelämältä 

Työllistyneiden opiskelijoiden sijoittumi-
nen Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan alueil-
le 

70 % Tilastokeskuksen sijoittu-
mispalvelu 

Keskeiset toimenpiteet: 
Yhteistoiminta työelämän edustajien kanssa ja tietojen kerääminen keskeisiltä toimialoilta. 
Yhteiset kehittämishankkeet yhteistyössä toisten koulutustoimijoiden ja alueen työelämän 
toimijoiden kanssa. 

 
9 Keskeiset suorituskykytulokset / koulutuksen vaikuttavuus 
Opiskelijoiden sijoittuminen työelämään, jatko-opintoihin, asevelvollisuuden suorittamiseen 
tai perhevapaalle opintojen päättyessä koulutusaloittain: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Heti koulutuksen jälkeen  
Kaksi vuotta koulutuksesta  

90 % 
90 % 

Opiskelijoideni itsearviointi 
ja tilastokeskuksen aineisto 

Keskeiset toimenpiteet:  
Opinto-ohjaus: Ryhmäkohtaisen opinto-ohjauksen määrä opintojen aikana vähintään 2 
ov:a. Lisäksi suunniteltua henkilökohtaista opintojen ohjausta opintojen aikana on keski-
määrin 3h. Erityisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille tarjotaan opinto-ohjausta opiskeli-
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jan tarvitsema määrä.  
Opiskelijahuolto: Kuntayhtymässä korostetaan ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista 
huolen aiheisiin. Tavoitteena on opintojen keskeyttämisen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. 

 
Järjestämisluvan käyttöaste (koulutustehtävän mukainen opiskelijamäärä): 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Opiskelijamäärä  100 % tilasto 
Keskeiset toimenpiteet:  
Markkinointia tehostetaan erityisesti koulutusaloille, joihin ensisijaisten hakijoiden määrä 
suhteessa valinnan aloituspaikkoihin jää alle yhden. 

 
Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvan käyttöaste: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Ammatillinen lisäkoulutus 110 % JEDU tilasto 
Oppisopimuskoulutus (lisäkoulutus) 100 % JEDU tilasto 
Oppisopimuskoulutus (perustutkinto) 500 otv JEDU tilasto 
Keskeiset toimenpiteet:  
Koulutusta kehitetään ja suunnataan tarjouspyyntöjen ja ennakoinnin mukaisesti. Alueelli-
sia ohjaus- ja neuvontapalveluja kehitetään yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimistojen/-
keskusten sekä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.  
Ammattiopistojen koulutustuotteita kehitetään oppisopimuskoulutuksen kysyntää vastaa-
viksi. Kehitetään tutkinnon suorittamisen ja aikuiskoulutuksen henkilökohtaistamista paran-
tamalla mahdollisuuksia suorittaa näyttötutkintomestarikoulutus. Hyödynnetään näyttötut-
kintomestarikoulutuksen oppimistehtäviä uusien koulutustuotteiden suunnittelussa. Amma-
tillista aikuiskoulutusta markkinoidaan elinikäisen oppimisen strategian osana myös nuorille 
ikäluokille. 

 
Ammattiopistojen kyky tuottaa kysyntälähtöistä oppisopimuskoulutusta: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Oppis. lisäkoulutusresurssista JEDU:n 
toteuttamaa  

50 % JEDU tilasto 

Oppis. perustutkintoresurssista JEDU:n 
toteuttamaa 

50 % JEDU tilasto 

Keskeiset toimenpiteet:  
Opetustoimen henkilöstön valmiuksia toteuttaa työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta 
vahvistetaan työelämäjaksojen avulla. Ammattiopistojen koulutustuotteita kehitetään oppi-
sopimuskoulutuksen kysyntää vastaaviksi. 
Alueellisia ohjaus- ja neuvontapalveluja kehitetään yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimisto-
jen/-keskusten sekä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. 

 
Työvoimapoliittisen koulutuksen myynti: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Myynti 3 000 000 € JEDU tilasto 
Keskeiset toimenpiteet:  
Ammattiopistojen koulutustarjontaa ja kilpailukykyä vahvistetaan työvoimakoulutustarjous-
pyyntöjen mukaisesti. Vahvistetaan aikuiskoulutustiimin roolia tarjousten suuntaamisessa 
ammattiopistoille. 
Kehitetään hallitusohjelman mukaisesti TE-toimistojen ja ELY-keskusten välistä yhteistyötä. 
Alueellisia ohjaus- ja neuvontapalveluja kehitetään yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimisto-
jen/-keskusten sekä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. 
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Aikuiskoulutuksen toteutuma 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Työvoimapoliittinen koulutus 315 otv JEDU tilasto 
Ammatillinen lisäkoulutus 150 otp JEDU tilasto 
Oppisopimuskoulutus 52 otp JEDU tilasto 
Muu rahoitus 5 otp JEDU tilasto 
Yli 25-v perustutkinto-opiskelijat 300 otv JEDU tilasto 
Keskeiset toimenpiteet:  
Ammattiopistojen koulutustarjontaa ja kilpailukykyä vahvistetaan työvoimakoulutustarjous-
pyyntöjen mukaisesti. Vahvistetaan aikuiskoulutustiimin roolia tarjousten suuntaamisessa 
ammattiopistoille. Kehitetään hallitusohjelman mukaisesti koulutuksen järjestäjän ja TE-
toimistojen sekä ELY-keskusten välistä yhteistyötä. 
 
Alueellisia ohjaus- ja neuvontapalveluja kehitetään yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimisto-
jen/-keskusten sekä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Kehitetään tutkinnon suorit-
tamisen ja aikuiskoulutuksen henkilökohtaistamista parantamalla mahdollisuuksia suorittaa 
näyttötutkintomestarikoulutus. Hyödynnetään näyttötutkintomestarikoulutuksen oppimisteh-
täviä uusien koulutustuotteiden suunnittelussa. Hyödynnetään koulutuksen toteuttamisen 
suuntaamisessa ja markkinoinnissa ennakointitietoa. Hyödynnetään opetustoimen henki-
löstön työelämäjaksoja työelämävastaavuuden kehittämisessä.  
Ammatillista aikuiskoulutusta markkinoidaan elinikäisen oppimisen strategian osana myös 
nuorille ikäluokille. 

 
Tutkintojen läpäisyaste, keskeyttämisaste: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Läpäisyasteen parantaminen opetusta, 
opetusympäristöä, opinto-ohjausta ja henki-
lökohtaisia opetusjärjestelyjä kehittämällä.  
 
Negatiivisten keskeyttämisten vähentämi-
nen opetusta, oppimisympäristöjä, opinto-
ohjausta ja henkilökohtaisia opetusjärjeste-
lyjä kehittämällä.   
 

75 %  
 
 
 
Valtakunnan 
tasoa pienempi 
negatiivisesti 
keskeyttäneiden 
määrä. < 4 % 

Tilasto: Seurataan kuinka 
monta prosenttia opiskeli-
joista valmistuu OPH:n 
määrittelemässä määrä-
ajassa. 
 
Negatiivisesti keskeyttä-
neiden prosenttimäärä 
koulutuksen järjestäjän 
koko opiskelijamäärästä 
vuosittain. 

Keskeiset toimenpiteet: 
Opetusta kehitetään opiskelijalähtöiseen suuntaan kouluttamalla opettajia. Korostetaan 
varhaista puuttumista ja ryhmänohjaajan aktiivista otetta opiskelijan tukemisessa. Lisäksi 
korostetaan jokaisen opettajan ja henkilökuntaan kuuluvan vastuuta myös opiskelijahuollon 
ja erityistä tukea tarvitsen opiskelijan ohjaajana. Opiskelijoille varmistetaan tasavertaiset 
mahdollisuudet saada opiskelijahuollon palveluita ja yksilöllisiä oppimisen järjestelyjä kai-
kissa kuntayhtymän oppilaitoksissa valtakunnallisten linjausten mukaan. Varmistetaan riit-
tävät henkilöstö- ja taloudelliset resurssit opiskelijahuoltoon, opinto-ohjaukseen ja erityis-
opetukseen sekä näiden kuntayhtymätason koordinointiin ja kehittämiseen.  
Erityisopiskelijoiden tuoma lisäresurssi käytetään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden 
tukitoimiin sekä opetuksen ja oppimisen olosuhteiden kehittämiseen. JEDUn opiskelijapal-
velut tiimin puheenjohtaja toimii koordinoivana opinto-ohjaajana ja oppilaskunnan yh-
dyshenkilönä. Haetaan ulkopuolista rahoitusta opinto-ohjauksen ja syrjäytymisen ehkäise-
misen tukemiseen. 
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Imago ja vetovoima: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Riittävä ensisijaisten hakijoiden määrä 
jokaiselle koulutusalalle 

100 % Kaikilla koulutusaloilla en-
sisijaisten hakijoiden suhde 
aloituspaikkoihin  

Keskeiset toimenpiteet: 
JEDUssa toimii aktiivinen markkinointi- ja viestintätiimi, jossa on edustus jokaiselta tulos-
alueelta. Tiimi kokoontuu säännöllisesti pitämällä kokouksia sekä hyödyntäen sähköisiä 
neuvotteluvälineitä.  
Kokouksissa valmistellaan JEDU tason yhteisiä markkinointitoimenpiteitä vuosikellon sekä 
JEDUn markkinointi- ja viestintäsuunnitelman mukaisesti. Toimenpiteet viedään valmiste-
lun jälkeen johtoryhmän päätettäväksi. Kokouksissa sovitaan myös markkinoinnin ja vies-
tinnän käytänteistä eri ammattiopistojen omissa toiminnoissa, jotta yhteinen edeltä sovittu 
JEDU -ilme säilyy.  
 
Tiimissä jaetaan myös toimijoiden kesken hyviä käytänteitä ja ideoita kaikkien ammattiopis-
tojen käytettäväksi omassa markkinoinnissaan. Koulutusaloja markkinoidaan aktiivisesti 
JEDUn toiminta-alueella eri markkinointikanavia hyödyntäen. 

 
Monipuoliset mahdollisuudet näyttötutkintojen suorittamiseen: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Perustutkintojen järjestämissopimuksia 30 JEDU Tilasto 
Ammattitutkintojen järjestämissopimuksia 30 JEDU Tilasto 
Erikoisamm.tutk. järjestämissopimukset 10 JEDU Tilasto 
Keskeiset toimenpiteet:  
Haetaan lisää tutkintojen järjestämissopimuksia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto-
jen järjestämiseksi. Seurataan tutkintorakenteen uudistamistyötä (hallitusohjelma) ja koho-
tetaan valmiuksia toimia (mahdollisessa) uudessa tutkintorakenteessa. 
Hyödynnetään näyttötutkintomestareiden koulutusohjelmia tutkintotuotteiden kehittämises-
sä kaikille tutkintotasoille. 
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3 ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 
 
Kuntayhtymään kuuluu seitsemän ammattiopistoa sekä autokoulu, jotka ovat kukin omia 
tulosalueita. Lisäksi kaikkia palvelevia tulosalueita ovat Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspal-
velut ja kuntayhtymäpalvelut. JEDUn organisaatiokaavio on liitteenä 1. Määrällinen henki-
löstösuunnitelma on sivulla 34. Henkilöstösuunnitelmassa on esitetty päätoimiset virat ja 
toimet. Näiden lisäksi jokaisella tulosalueella työskentelee tarvittava määrä sivutoimisia 
henkilöitä ja eri alojen asiantuntijoita. 
Koulutuskuntayhtymä on verkostoitunut valtakunnallisesti. Kuntayhtymä on jäsenenä Am-
mattiosaamisen kehittämisyhdistyksessä (AMKE ry), Skills Finland ry:ssä, Saku ry:ssä. 
 
Ohjausvälineet 
Kuntayhtymän toiminnan keskeiset ohjausvälineet ovat ao. lainsäädäntö, kuntayhtymän 
perussopimus, JEDU strategia ja sen alakohtaiset strategiat, hallintosääntö sekä kehitys-
keskustelut. 
 

3.1 KUNTAYHTYMÄPALVELUT  
 
Tulosalueen organisaatio 
Kuntayhtymäpalvelujen tulosaluetta johtaa kuntayhtymän johtaja. Tulosalue sisältää neljä 
tulosyksikköä: Hallintopalvelut, taloushallintopalvelut, kehittämispalvelut ja tietohallintopal-
velut. Jokaisella tulosyksiköllä on työ- tai virkasuhteinen lähiesimies, joka vastaa yksikön 
toiminnoista kuntayhtymän johtajalle. Kaikki yhtymäpalveluissa työskentelevät toimivat 
kiinteässä yhteistyössä keskenään ja osa henkilöstöstä työskentelee useamman tulosyksi-
kön tehtävissä. Yhtymäpalvelujen toimipaikka on Nivalassa, mutta tehtäviä voidaan hajaut-
taa eri paikkakunnille.  
 
Vuoden 2014 aikana jatketaan yhtymäpalvelujen toimintojen kehittämistä JEDUn arvojen 
mukaisesti palvelemaan tehokkaasti kuntayhtymän tulosalueiden henkilökuntaa sekä opis-
kelijoita.  
 
Päätehtävät ja strategiset painopisteet 
Kuntayhtymän johtaja vastaa yhtymän strategisesta johtamisesta ja toiminnallisen sekä 
vastuullisen johtajuuden kehittämisestä kuntayhtymässä. Yhtymäjohtaja vastaa osaltaan 
toiminnalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden ja taloudellisten tavoitteiden saavuttami-
sesta, yhtymän resurssien tehokkaasta käytöstä sekä toiminnan kehittämisestä. Hän vas-
taa ja päättää kansainvälisistä suhteista ja niiden koordinaatiosta.  
 
Hallintopalvelujen päätehtävänä on vastata henkilöstö- ja palkkahallinnosta, hoitaa luotta-
mushenkilöhallintoa, vastata sisäisen valvonnan organisoinnista ja kehittää asianhallinta-
palveluita. Lisäksi tulosyksikön tehtäviin kuuluu tilaomaisuuden kunnossapidon ja perus-
korjaamisen hallinta sekä talonrakennuksen investointisuunnitelman valmistelusta huoleh-
timinen yhteistyössä tulosalueiden johtajien kanssa. 
 
Taloushallintopalvelujen päätehtävänä on vastata kuntayhtymän johtajan johdolla koko 
kuntayhtymän talouden sekä rahoituksen suunnittelusta, valmistelusta ja seurannasta. Li-
säksi tulosyksikössä valmistellaan yhteistyössä tulosalueiden johtajien kanssa vuotuinen 
talousarvioehdotus, taloussuunnitelmaehdotus sekä tilinpäätös. Talouden riskienhallinta, 
vakuutusten ottaminen ja seurantaraportointi sekä maksuvalmiuden ylläpitäminen kuuluvat 
myös yksikön tehtäviin. Vuoden 2014 aikana jatketaan JEDUn taloushallinto-ohjelmien 
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hyötykäytön jalkauttamista. On tärkeää lisätä eri organisaatiotasoilla kustannustietoisuutta 
talouden tiukentuessa. 
 
Kehittämispalvelujen päätehtävänä vuoden 2014 aikana on jatkaa toimivan toiminnanoh-
jausjärjestelmän rakentamista JEDUlle sekä ammattiopistoille. JEDUn laaturyhmä, jossa 
on mukana jokaisen tulosalueen laatuvastaava, on keskeinen toimija henkilöstön osallis-
tumisessa toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Kehittämispalveluissa koordinoidaan hen-
kilöstön osaamisen uudistamiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen liittyviä toimenpiteitä ja 
suunnitellaan henkilöstölle lisä- ja täydennyskoulutuksia. Tiimitoiminnan koordinointi ja 
kehittäminen ovat osana kehittämispalvelujen toimintaa. Opetussuunnitelman yhteisen 
osan päivittäminen ja tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien uudistamisen koordinointi 
vastaamaan uutta lainsäädäntöä yhdessä OPS-vastaavien kanssa kuuluu kehittämispalve-
luiden toimintaan. Koulutussuunnitelmien kehittäminen yhdessä ammattiopistojen vastuu-
henkilöiden kanssa kuuluu kehittämispalveluiden toimintaan. 
 
Tietohallintopalvelujen päätehtävänä on kehittää kuntayhtymän tietohallintopalveluita ja 
tietohallinnon käytännön toimintaa, vastata kuntayhtymän tietopalveluiden ja mobiilipalve-
luiden tietoturvasta, hankkia ohjelmistolisenssit, datapalvelut ja kilpailuttaa matkapuhelin-
palvelut.     
 
Vuoden 2014 aikana selkeytetään kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen myötä tietohallin-
non henkilöstön vastuualueita, varahenkilöitä ja keskeisiä toimintaprosesseja dokumen-
tointeineen. Otetaan käyttöön IT-tukeen Helpdesk/Servicedesk palvelu. Nimetään tietotur-
varyhmä ja parannetaan kuntayhtymän tietoturvaa henkilöstökoulutuksilla ja tarkennetuilla 
ohjeistuksilla. 
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100 YHTYMÄPALVELUT
Selite TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 1 209 843 1 360 250 624 600 499 600 499 600
Maksutuotot 114
Tuet ja avustukset 513 842 393 310 199 730 12 400 12 400
Muut toimintatuotot 3 998 5 000

1 727 797 1 758 560 824 330 512 000 512 000

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -1 445 708 -1 213 400 -1 059 800 -967 000 -967 000
Henkilösivukulut
Eläkekulut -373 628 -405 330 -378 010 -362 410 -362 410
Muut henkilösivukulut -71 395 -49 630 -73 880 -68 440 -68 440
Palvelujen ostot -908 401 -518 080 -642 870 -491 920 -491 920
Aineet,tarvikkeet ja tavarat -92 913 -35 660 -21 450 -15 650 -15 650
Muut toimintakulut -150 189 -74 550 -170 100 -107 000 -107 000

-3 042 234 -2 296 650 -2 346 110 -2 012 420 -2 012 420

TOIMINTAKATE -1 314 437 -538 090 -1 521 780 -1 500 420 -1 500 420

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot 6 584
Muut rahoitustuotot 7 997 4 000 4 000 4 000
Korkokulut -13 703 -2 500 -2 500 -2 500
Muut rahoituskulut -2 073 -1 000 -1 000 -1 000

-1 195 500 500 500

VUOSIKATE -1 315 632 -538 090 -1 521 280 -1 499 920 -1 499 920

Poistot ja arvonalentumiset
Suun.mukaiset poistot -60 954 -60 000 -61 000 -61 000 -61 000
Arvonalentumiset

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS -1 376 586 -598 090 -1 582 280 -1 560 920 -1 560 920

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)
Varausten lis.(-)tai väh.(+)
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1 376 586 -598 090 -1 582 280 -1 560 920 -1 560 920

Tuloslaskelman tunnusluvut:
Toimintatuotot/ Toimintakulut -% 57 % 77 % 35 % 25 % 25 %
Vuosikate -%
Vuosikate/Poistot-%
Kertynyt yli-/alijäämä -1 376 586 -1 974 676  
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3.2 TOIMINNAN ITSEARVIOINTI-, SEURANTA JA RAPORTOINTIJÄRJESTEL-
MÄ 
 
Kuntayhtymässä tehdään säännöllisesti itsearviointia, joka koskee yhtymävaltuuston aset-
tamia toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tuloksia. Osavuosikatsaukset esitetään 
toukokuussa ja lokakuussa. Vuosiraportteina ovat kuntayhtymän toimintakertomus ja hen-
kilöstötilinpäätös.  
 
Koulutuskuntayhtymä osallistuu Koulutuksen arviointineuvoston koordinoimiin valtakunnal-
lisiin arviointeihin.  
 
Vuoden 2012 lopussa käyttöönotetun sähköisen toimintajärjestelmän SILLAn rakentamista 
jatketaan vuonna 2014. Järjestelmään sisältyvät kuvaukset ydin- ja tukiprosesseista ja nii-
den kehittämistä tukevat toimintamallit. Siihen sisältyy myös toiminnan ja tulosten arviointi-
järjestelmä ja suunnitelma, joihin sisältyvät kaikki keskeiset arviointia koskevat strategiset 
tavoitteet, periaatteet ja ohjeet sekä arviointien aikataulut ja vastuut.  
 
Vuoden 2014 aikana valmistaudutaan kuntayhtymän itsearviointiin ja mahdolliseen ulkoi-
seen arviointiin vuonna 2015.  
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Henkilöstösuunnitelma tulosalueittain
Taulukossa esitetään päätoiminen henkilöstö toiminta-aloittain ja muutokset suunnittelukaudella
Virka- ja toiminimike

Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016
YHTYMÄPALVELUT 20 21 21
1. Yhtymäjohtaja 1 1 1
2. Hallintopalvelut 6 6 6
3. Taloushallintopalvelut 6 6 6
4. Tietohallintopalvelut 2 2 2
5. Kehittämispalvelut 5 6 6

AIKUISKOULUTUS- JA OPPISOPIMUSPALVELUT 11 11 11
1. Hallinto 3 3 3
2. Tukipalveluhenkilöstö/projektit 8 8 8

HAAPAJÄRVEN AMMATTIOPISTO 59 59 59
1. Hallinto 2 2 2
2. Opetustoiminta 27 27 27
3. Tukipalveluhenkilöstö/projektit 30 30 30

HAAPAVEDEN AMMATTIOPISTO 90 90 90
1. Hallinto 2 2 2
2. Opetustoiminta 45 45 45
3. Tukipalveluhenkilöstö/projektit 43 43 43

KALAJOEN AMMATTIOPISTO 45 44 42
1. Hallinto 4 4 4
2. Opetustoiminta 20 21 21
3. Tukipalveluhenkilöstö/projektit 21 19 17

NIVALAN AMMATTIOPISTO 136 145 145
1. Hallinto 5 4 4
2. Opetustoiminta 88 95 95
3. Tukipalveluhenkilöstö/projektit 43 46 46

OULAISTEN AMMATTIOPISTO 75 75 75
1. Hallinto 1 1 1
2. Opetustoiminta 63 63 63
3. Tukipalveluhenkilöstö/projektit 11 11 11

PIIPPOLAN AMMATTI- JA KULTTUURISOPISTO 55 55 55
1. Hallinto 4 4 4
2. Opetustoiminta 34 34 34
3. Tukipalveluhenkilöstö/projektit 17 17 17

YLIVIESKAN AMMATTIOPISTO 50 50 50
1. Hallinto 4 4 4
2. Opetustoiminta 34 34 34
3. Tukipalveluhenkilöstö/projektit 12 12 12

AUTOKOULU 3 3 3

Yhteensä 544 553 551

Lukumäärä
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4. KUNTAYHTYMÄN TALOUS 
 
Yleistä 
Kuntayhtymän talousarviovuosi on kalenterivuosi. Perussopimuksen mukaan yhtymäval-
tuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi vuodeksi 
talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä yhtymävaltuuston on hyväksyttävä myös talo-
ussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en-
simmäinen vuosi. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrära-
hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.  
 
Kuntayhtymän talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- 
ja rahoitusosa.  
 
Rahoitusjärjestelmä 
Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää on uudistettu entistä enemmän tulokselli-
suuteen kannustavaksi ottamalla rahoituksen määräytymistekijäksi koulutuksen järjestäjän 
tuloksellisuus. Tuloksellisuusrahoitus kannustaa koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden 
parantamiseen sekä koulutuksen pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen kehittämistyöhön. Ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksen annetun lain (1705/2009) mukaan tuloksellisuuden pe-
rusteella määräytyvä osuus on enintään kolme prosenttia ammatillisen peruskoulutuksen 
valtakunnallisista kokonaiskustannuksista. Tuloksellisuuden perusteella porrastus tehdään 
neljälle viidesosalle tulosindeksin laskennan mukana olevista koulutuksen järjestäjistä.  
 
Hallitusohjelman ja vuosia 2013 – 2016 koskevan kehyspäätöksen mukaisesti opetus- ja 
kulttuuriministeriön hallinnon alaan kohdistuu mittavia menosäästöjä. Kehyspäätöksen 
mukaan oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen osalta säästötavoitteet toteu-
tetaan ensisijaisesti vähentämällä opiskelijamääriä kehittämissuunnitelman tavoitteiden 
mukaisesti siten, että yhteiskuntatakuun toteuttaminen turvataan.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriössä 27.6.2013 päivätyn koulutuksen järjestämisluvan mukaan 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen kokonais-
opiskelijamäärä on vuodelle 2014 enintään 3144 opiskelijaa, vuodelle 2015 enintään 3092 
opiskelijaa ja vuodelle 2016 enintään 3070 opiskelijaa. Aikaisemman järjestämisluvan mu-
kainen opiskelijamäärä oli 3176. Vuoteen 2016 verrattuna opiskelijamäärä alenee – 106 
opiskelijaa. 
 
Koulutuksen rahoitukseen ei tehdä kustannusten noususta aiheutuvaa indeksitarkistusta ja 
lisäksi opiskelijakohtaista rahoitusta alennetaan seuraavasti: 
 

1) leikataan vuodelle 2014 edellisvuoteen (2013) verrattuna – 1,5 %:ia 
2) leikataan 2015 edellisvuoteen (2014) verrattuna – 2,7 %:ia 
3) ei muuteta vuonna 2016 suhteessa vuoden 2015 tasoon. 

 
Kuntayhtymän tulorahoitus perustuu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
mukaisesti opetusministeriön kautta koulutuksen järjestäjälle tulevaan yksikköhintarahoi-
tukseen sekä maksullisen palvelutoiminnan tuloihin. Opiskelijakohtainen yksikköhinta mää-
räytyy koulutusalakohtaisesti. Opetusministeriö vahvistaa vuosittain marraskuussa kullekin 
koulutuksen järjestäjälle seuraavan vuoden opiskelijakohtaisen yksikköhinnan. Yksikköhin-
ta lasketaan syyskuun tilastointipäivän koulutusalakohtaisten opiskelijamäärien ja porras-
tusperusteiden mukaan. Rahoitus määräytyy opiskelijaa kohden määrätyn yksikköhinnan 
ja opiskelijamäärän tulosta.  
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Keskimääräiseksi yksikköhinnaksi valtioneuvosto on 3.10.2013 vahvistanut vuodelle 2014 
10 970,06 euroa/opiskelija (v. 2013 11 131,20 euroa/opiskelija).  
 
Ammatillisen lisäkoulutuksen osalta lisäkoulutuksen yksikköhintojen laskennan perusteena 
käytetään euromäärää, joka vuonna 2014 on vuonna 89,8 % ammatillisen peruskoulutuk-
sen keskimääräisestä yksikköhinnasta.  
 
Kuntayhtymän perustamissuunnitelman mukaan kuntayhtymän käyttötalous- ja tuloslas-
kelmaosan menot sopeutetaan valtionrahoitukseen sekä maksullisen palvelutoiminnan 
tuloihin kolmen vuoden taloussuunnitelmajaksolla. Kuntayhtymä ei peri jäsenkunnilta käyt-
tökustannuksiin ja investointeihin maksuosuuksia. Kustannustason tarkistusten tekemättä 
jättämisen vuoksi koulutuskuntayhtymä joutuu sopeuttamaan toimintaansa. 
 
Tulosalueiden tulostavoitteet 
 
Lähtökohtana talousarviossa on koulutuskuntayhtymän menojen sopeuttaminen valtionra-
hoitukseen ja kuntayhtymän omiin tuloihin. Tulosalueilta edellytetään, että toimintakate 
riittää kattamaan tulosaluekohtaisista investoinneista aiheutuvat suunnitelman mukaiset 
poistot sekä Yhtymäpalvelut -tulosalueen yhteiset kustannukset. Lisäksi hankkeiden oma-
rahoitusosuuden jokainen tulosalue kattaa toimintakatteellaan. Kuntayhtymän toiminnan 
kannalta kaikkia tulosalueita hyödyntävien hankkeiden omavastuuosuudet kirjataan hallin-
non tulosalueelle.  
 
Talousarvion sitovuus ja tilivelvolliset  
 
Talousarvion sitovuustasot ovat seuraavat:  
 
Yhtymävaltuustoon nähden sitovia ovat:  
- toiminnalliset tavoitteet: kuntayhtymän tasolla ovat: läpäisyaste, keskeyttämisaste, am-
matillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä 
 
- käyttötalousosa: tulosalueittain kokonaistulojen ja –menojen erotus eli toimintakate, jolla 
tulee kattaa suunnitelmapoistot ja osuudet yhteisistä kustannuksista 
 
- investointiosa: tulosalueittain rakentamiseen sekä kone- ja laitehankintoihin myönnetyn 
määrärahan arvonlisäveroton nettosumma 
 
Tilivelvolliset 
 
- Tilivelvollisia ovat kuntayhtymän johtaja, tulosalueiden johtajat 
 
Käyttötalousosa  
 
Lähtökohtana talousarvion ja taloussuunnitelman laatimiselle on realistinen opiskelijamää-
rätavoite koulutusmuodoittain ja sen pohjalta arvio tulokertymästä. Käyttötalousosassa 
asetetaan kuntayhtymän varsinaisen toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät 
määrärahat ja tuloarviot.  
 
Koulutusalakohtaiset yksikköhinnat vahvistetaan marraskuussa 2013. Talousarviossa 
ammattiopistojen budjetoima ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on 3112 
opiskelijaa, jolla yksikköhintatulo on 32 847 000 euroa.  
 
Palkkakustannusten on arvioitu nousevan 0,7 %:ia vuonna 2014.  
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4.1 TULOSLASKELMA 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Selite TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 42 036 158 41 874 350 41 033 800 40 009 900 39 991 500
Maksutuotot 315 904 226 900 216 200 214 700 214 100
Tuet ja avustukset 2 542 540 2 559 300 1 673 450 244 650 244 650
Muut toimintatuotot 606 028 482 420 454 000 463 300 461 600

45 500 630 45 142 970 43 377 450 40 932 550 40 911 850

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -22 106 040 -22 023 380 -21 969 730 -21 174 050 -21 103 950
Henkilösivukulut
Eläkekulut -4 653 278 -4 680 730 -4 716 290 -4 582 830 -4 571 060
Muut henkilösivukulut -1 087 266 -1 247 750 -1 301 470 -1 254 740 -1 250 580
Palvelujen ostot -6 166 664 -5 806 090 -5 256 160 -4 692 940 -4 665 490
Aineet,tarvikkeet ja tavarat -5 563 754 -5 346 500 -5 113 630 -4 926 170 -4 909 070
Muut toimintakulut -1 959 650 -2 072 530 -1 857 820 -1 701 970 -1 694 670

-41 536 652 -41 176 980 -40 215 100 -38 332 700 -38 194 820

TOIMINTAKATE 3 963 978 3 965 990 3 162 350 2 599 850 2 717 030

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot 6 584
Muut rahoitustuotot 21 379 5 050 10 500 10 500 10 500
Korkokulut -13 703 -2 500 -2 500 -2 500
Muut rahoituskulut -5 871 -1 650 -3 700 -3 700 -3 700

8 389 3 400 4 300 4 300 4 300

VUOSIKATE 3 972 367 3 969 390 3 166 650 2 604 150 2 721 330

Poistot ja arvonalentumiset
Suun.mukaiset poistot -2 911 090 -2 884 870 -3 742 300 -2 912 410 -2 603 820
Arvonalentumiset

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot 860 000
Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 1 061 277 1 084 520 284 350 -308 260 117 510

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) -47 907 168 720 278 080 278 080 278 080
Varausten lis.(-)tai väh.(+) 220 000
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ 1 233 370 1 253 240 562 430 -30 180 395 590

Tuloslaskelman tunnusluvut:
Toimintatuotot/ Toimintakulut -% 110 % 110 % 108 % 107 % 107 %
Vuosikate -% 9 % 9 % 7 % 6 % 7 %
Vuosikate/Poistot-% 136 % 138 % 85 % 89 % 105 %
Kertynyt yli-/alijäämä 1 233 370 2 486 610  
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4.2 INVESTOINTIOSA 
Aktivointiraja 10 000 euroa  (alv 0%)

YHTYMÄPALVELUT INV 2014 2015 2016
Nimike: 2014 - 2016
Rakentaminen:
AMK; Ylivieskan kiinteistön peruskorjaus
korjauksen suunnittelu 175 000 175 000 2 700 000
Rakentaminen yht. 175 000 175 000 2 700 000

YHTYMÄPALVELUT; YHTEENSÄ 175 000 175 000 2 700 000 0

HAAPAJÄRVEN AO INV 2014 2015 2016
Nimike: 2014 - 2016
Kuljetusvälineet 70 000 35 000 35 000
Koneet ja kalusto 90 000 90 000
Irtaimiston hankinta yht. 160 000 125 000 35 000 0

Rakentaminen:
Ratsastuskenttä 100 000 100 000
Liiketalouden osastaon peruskorjaus 1 050 000 50 000 1 000 000
Opiskelija-asuntolan peruskorjaus 500 000 500 000
Rakentaminen yht. 1 650 000 100 000 50 000 1 500 000

HAI; YHTEENSÄ 1 810 000 225 000 85 000 1 500 000

HAAPAVEDEN AO INV 2014 2015 2016
Nimike: 2014 - 2016
Kuljetusvälineet 71 000 43 000 28 000
Koneet ja kalusto 319 000 133 500 85 500 100 000
Irtaimiston hankinta yht. 390 000 176 500 113 500 100 000

Rakentaminen:
Ruustinnanhovi/ kunnostustyö 50 000 25 000 25 000
Metalli- ja puuosaston laajennus 850 000 500 000 350 000
Teollisuustien asuntolan ilmastointityö 50 000 15 000 35 000
Varastoalueen asfaltointi (autohalli) 24 000 24 000
Rantapumppaamo ja avomaan kast.put. 20 000 20 000
Teollisuustien asfaltointi 50 000 50 000
Rakentaminen yht. 1 044 000 540 000 454 000 50 000

HAO; YHTEENSÄ 1 434 000 716 500 567 500 150 000

KALAJOEN AO; ARTEMA INV 2014 2015§ 2016
Nimike: 2014 - 2016
Kuljetusvälineet 50 000 25 000 25 000
Koneet ja kalusto 441 000 123 000 213 000 105 000
Irtaimiston hankinta yht. 491 000 148 000 213 000 130 000

Rakentaminen:
Puu- ja metalliosaston laajennus 570 000 570 000
Opintien asuntolan kunnostustyö 60 000 20 000 20 000 20 000
Lankilantien asuntolan kunnostustyö 50 000 10 000 30 000 10 000
Ulkovarasto (rakennus + matkailu) 28 000 28 000
Rakentaminen yht. 708 000 600 000 50 000 58 000

ARTEMA; YHTEENSÄ 1 199 000 748 000 263 000 188 000  
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NIVALAN AO; NAO INV 2014 2015 2016
Nimike: 2014 - 2016
Koneet ja kalusto 450 000 150 000 150 000 150 000
Tulevaisuuden tuotantoteknologiat 0
- Investointiavustus 0
Puusta pitkälle Puualan hanke 0
- Investointiavustus 0
Logistiikan simulaattori - hanke 0
- Investointiavustus 0
Räätätlöidyt piensarjat teräst. 0
- Investointiavustus 0
Kivialan kehittäminen 87 000 87 000
- Investointiavustus -64 400 -64 400
Pätevöintilaitos - hanke 0
- Investointiavustus 0
Logistiikan simulaattori -hanke 0
- Investointiavustus 0
Irtaimen hankinta yht. 472 600 172 600 150 000 150 000

Rakentaminen:
Rakennus/ osto, auto-osasto 170 000 170 000
Hallintotilat II-vaihe 700 000 400 000 300 000
Hallintilat/ laajennus 450 000 450 000
Metalliosaston muutostyö 600 000 500 000 100 000
Pihatyöt 300 000 300 000
Rakentaminen yht. 2 220 000 1 820 000 400 000 0

NAO; YHTEENSÄ 2 692 600 1 992 600 550 000 150 000

OULAISTEN AO, OULA INV 2014 2015 2016
Nimike: 2014 - 2016
Koneet ja kalusto 111 000 57 000 27000 27000
Irtaimen hankinta yht. 111 000 57 000 27 000 27 000

OULA; YHTEENSÄ 111 000 57 000 27 000 27 000

PIIPPOLAN AMM.- JA  KULTTUURI INV 2014 2015 2016
Nimike: 2014 - 2016
Kuljetusvälineet 20 000 20 000
Koneet ja kalusto 145 000 80 000 35 000 30 000
Irtaimen hankinta yht. 165 000 100 000 35 000 30 000

Rakentaminen:
Päärakennus/DD-päädyn ikkunoiden uus. 15 000 15 000
Rakentaminen yht. 15 000 15 000

PIO; YHTEENSÄ 180 000 115 000 35 000 30 000

YLIVIESKAN AO; YSO INV 2014 2015 2016
Nimike: 2014 - 2016
Kuljetusvälineet 0
Koneet ja kalusto 80 000 20 000 30 000 30 000
Irtaimen hankinta yht. 80 000 20 000 30 000 30 000

Rakentaminen:
Kuusitie/ parkkipaikan rakentaminen ja 
pihan asfaltointi, autonlämmityspaikat 260 000 260 000
Rakentaminen yht. 260 000 260 000 0 0

YSO; YHTEENSÄ 340 000 280 000 30 000 30 000  
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NIVALAN AUTOKOULU INV 2014 2015 2016
Nimike: 2014 - 2016
Kuljetusvälineet 72 000 36 000 36 000
Irtaimen hankinta yht. 72 000 36 000 36 000 0

Yhteensä 72 000 36 000 36 000 0

JEDU, INV YHTEENSÄ INV 2014 2015 2016
2014 - 2016

Kuljetusvälineet 283 000 159 000 99 000 25 000
Koneet ja kalusto 1 723 000 740 500 540 500 442 000
Irtaimen hankinta yht. 2 006 000 899 500 639 500 467 000
Rakentaminen 8 772 000 3 510 000 3 654 000 1 608 000
Investoinnit yhteensä 10 778 000 4 409 500 4 293 500 2 075 000
- Investointiavustus -64 400 -64 400 0 0
JEDU, INV YHTEENSÄ 10 713 600 4 345 100 4 293 500 2 075 000  

 

4.3 RAHOITUSLASKELMA 
 

 
V. 2014 V. 2015 V. 2016

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 3 166 650 2 604 150 2 721 330

Investointien rahavirta

Investointimenot 4 409 500 4 293 500 2 075 000

Investointiavustukset 64 400

Investointien rahavirta 4 345 100 4 293 500 2 075 000

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 178 450 -1 689 350 646 330

Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 600 000 2 029 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 400 000 307 000 243 000

Rahoituksen rahavirta 1 200 000 1 722 000 -243 000

Rahavarojen muutos 21 550 32 650 403 330  
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B – OSA AMMATTIOPISTOT  
 
TYÖELÄMÄPALVELUT 
 
1. ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2014–2016 
 
PÄÄTEHTÄVÄ 
 
Työelämäpalvelujen päätehtävänä on vastata järjestämisluvan mukaisesta oppisopimus-
toiminnasta, työelämän palvelutehtävän sekä aikuiskoulutuksen koordinoinnista, osaamis- 
ja koulutustarpeiden ennakoinnin koordinoinnista, aikuisopiskelijoiden tieto, neuvonta ja 
ohjauspalveluista sekä kuntayhtymän projektitoiminnan koordinoinnista. Lisäksi tulosalu-
eella toimii painelaitehitsauksen pätevöintilaitos, joka voi hyväksyä painelaitehitsaajien 
pätevyydet kuin myös yritysten tuotantomenetelmät painelaitehitsaukseen. 
 
TOIMINNAN TUNNUSLUVUT 
 
Aikuiskoulutuksen, oppisopimustoiminnan sekä muun toiminnan tunnusluvut on esitetty 
tämän strategian mittaristo-osiossa.   
 
2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET 
 
Työelämäpalvelujen strategiset painopistealueet on esitetty oheisessa kuvassa. Kuvan 
mukaisiin toimiin vastataan päätehtävän mukaisella tekemisellä. 
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3. TALOUDEN 2014 - 2016 YLEISPERUSTELUT  
 
Työelämäpalvelut toimivat kuntayhtymän omistamissa tiloissa, eikä tee investointirajan 
ylittäviä hankintoja. Resurssien tehostamiseksi selvitetään mahdollisuuksia siirtyä ns. sa-
man katon alle. Oppisopimustoiminta on taloudellisesti kannattavaa ja kuntayhtymälle tuo-
tettujen aikuiskoulutuksen hallintopalvelujen kustannusten korvaamisessa toteutetaan 
mahdollisimman hyvin aiheuttamisperiaatetta, jonka perusteella kustannukset jaetaan.  
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150 JEDU, TYÖELÄMÄPALVELUT
Selite TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 2 651 419 2 242 050 2 074 200 2 071 200 2 071 200
Maksutuotot 51
Tuet ja avustukset 731 324 838 200 515 500
Muut toimintatuotot 9 137 18 170

3 391 931 3 098 420 2 589 700 2 071 200 2 071 200

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -526 234 -601 970 -628 300 -360 100 -360 100
Henkilösivukulut
Eläkekulut -150 805 -179 900 -185 040 -140 000 -140 000
Muut henkilösivukulut -30 426 -34 680 -37 050 -21 230 -21 230
Palvelujen ostot -1 447 690 -1 503 220 -1 039 160 -920 570 -920 570
Aineet,tarvikkeet ja tavarat -89 558 -92 000 -37 300 -9 400 -9 400
Muut toimintakulut -502 947 -650 230 -488 950 -446 000 -446 000

-2 747 660 -3 062 000 -2 415 800 -1 897 300 -1 897 300

TOIMINTAKATE 644 271 36 420 173 900 173 900 173 900

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot 114
Korkokulut
Muut rahoituskulut -1

113

VUOSIKATE 644 384 36 420 173 900 173 900 173 900

Poistot ja arvonalentumiset
Suun.mukaiset poistot
Arvonalentumiset

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 644 384 36 420 173 900 173 900 173 900

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)
Varausten lis.(-)tai väh.(+)
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 644 384 36 420 173 900 173 900 173 900

Tuloslaskelman tunnusluvut:
Toimintatuotot/ Toimintakulut -% 123 % 101 % 107 % 109 % 109 %
Vuosikate -% 19 % 1 % 7 % 8 % 8 %
Vuosikate/Poistot-%
Kertynyt yli-/alijäämä 644 384 680 804

Opiskelijamäärä 587 375 480 480 480
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HAAPAJÄRVEN AMMATTIOPISTO 
 
1. ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2014–2016 
 
PÄÄTEHTÄVÄ 
Haapajärven ammattiopiston päätehtävänä on vastata opiston toimialueen elinkeinoelä-
män työvoimatarpeisiin kouluttamalla nuoriso- ja aikuiskoulutuksena luonnonvara-alalle 
maatalouden ja metsätalouden ammattihenkilöstöä, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnon alalle kaupallisen alan ammattihenkilöstöä sekä luonnontieteiden alalle tietojen-
käsittelyn ammattihenkilöstöä. 
 
KOULUTUS- JA OPINTOALAT OPISKELIJAMÄÄRINEEN 
 
Koulutusala/perustutkinto

v. 2013
KA *) ap **) kok. määrä ap kok. määrä ap kok. määrä

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnon ala 115 33 120 25 120 25 120
Liiketalouden pt 115 25 120 25 120 25 120
Liiketalouden pt, aikuiset 8
Luonnontieteiden ala 30 12 35 12 35 12 35
Tieto- ja viestintätekniikan pt 29
Tietojenkäsittely pt 1 12 35 12 35 12 35
Luonnonvara-ala 147 50 148 40 148 40 148
Maatalousalan pt 85 28 80 28 80 28 80
Metsätalousalan pt 62 12 68 12 68 12 68
Metsätalousalan pt, aikuiset 10
Perustutkintokoulutus yht. 291 95 303 77 303 77 303
Yksikköhintaperusteinen koulutus yht. 291 95 303 77 303 77 303
Työvoimapoliittinen koulutus
Ammatillinen lisäkoulutus 25 25 25
Oppisopimuskoulutus 10 10 10
Aikuiskoulutus yhteensä 0 35 0 35 0 35
Koulutus yhteensä 95 338 77 338 77 338

*)painotettu keskiarvo opiskelijamäärästä v. 2013
**) aloituspaikat

v. 2014 v. 2015 v.  2016
TOINEN ASTE

 
 
Ammattiopiston organisaatio 
HAIssa on maa- ja metsätalousosasto, liiketalouden osasto, aikuiskoulutusosasto ja ope-
tusmaatila. Osastojen toiminnasta vastaavat rehtori, osastonjohtaja ja koulutusalavastaa-
vat sekä opetus- ja tukipalveluhenkilöstö. Aikuiskoulutusosaston toiminnasta vastaavat 
toiminnanjohtaja, koulutussuunnittelijat ja projektipäälliköt. Koulutilan toiminnasta vastaa-
vat työnjohtaja, karjanhoitajat ja maatilan työntekijät.  
 
Ohjausvälineet 
HAIn johtoryhmän muodostavat rehtori, osastonjohtaja, koulutusalavastaavat ja aikuiskou-
lutusosaston toiminnanjohtaja. Oppilaitoksen ohjauksen tukirankana ovat johtoryhmän 
työskentelyn lisäksi säännöllisesti kokoontuvat opettajainkokoukset ja henkilökuntakoko-
ukset. 
 
Ammattiopiston tukipalvelut 
HAIn tukipalvelut muodostuvat toimistojen, keittiöiden, siivouksen, opetusmaatilan, kiinteis-
tönhoidon ja asuntolanvalvonnan henkilöstöstä. HAI tuottaa itse edellä mainitut keskei-
simmät tukipalvelutoiminnot. 
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2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET AMMATTIOPISTOSSA 
 
Haapajärven ammattiopiston opetusmaatilalla jatketaan bioenergia-alan kehittämistyötä. 
Uudesta biokaasulaitoksesta pyritään saamaan mahdollisimman suuri taloudellinen hyöty 
oppilaitoksen energiataloudelle, mutta samalla laitoksesta kehitetään tehokas oppimisym-
päristö bioenergia-alan opiskelijoille. Laitoksessa tuotettua biokaasua hyödynnetään ra-
kennusten lämmityksessä ja biokaasua jalostetaan myös ajoneuvopolttoaineeksi. Ope-
tusmaatilan oppimisympäristöön kuuluu myös metsähakkeella toimiva lämpösähkölaitos, 
joka tuottaa sähköenergiaa luonnonvara-alan osastolle ja lämpöä biokaasulaitokselle.  
Opetusmaatilalla jalostetaan myös biodieseliä, jonka valmistuksessa raaka-aineena käyte-
tään koulutilalla kasvatettua rypsiä ja siitä puristettua rypsiöljyä. Bioenergia-alan kokonai-
suutta kehitetään tarkoituksena säilyttää Haapajärvellä ainutlaatuinen bioenergia-alan op-
pimisympäristö Suomessa. 
 
HAIn metsäalan koulutusta kehitetään oppilaitoksen toimialueen elinkeinoelämän tarpei-
den suuntaisesti kouluttamalla metsureista monialaosaajia. Metsäalan koulutuksen paino-
piste siirtyy entistä selkeämmin metsurityön, metsäkonetyön ja metsäalan monitoimiyrittä-
jyyden suuntaan. Opetuksessa painotetaan myös metsäenergian hankintaa ja hyötykäyt-
töä. 
 
HAI jatkaa yhteistyötä Haapajärven lukion suuntaan. Tavoitteena on, että mahdollisimman 
monella HAIn opiskelijalla olisi käytännön mahdollisuus valita opintokursseja lukiosta ja 
että HAIn opiskelijoilla olisi olemassa hyvät mahdollisuudet suorittaa yhdistelmätutkinto.  
 
HAIn opiskelijahuoltoryhmän toimintaa kehitetään ja tavoitteena on opiskelijoiden negatii-
visen keskeyttämisen ehkäiseminen. Opiskelijahuollon apuna toimivat kouluavustajat. 
 
HAIn henkilöstö ja opiskelijat osallistuvat kestävän kehityksen (KEKE) hankkeeseen, jonka 
tehtävänä on kiinnittää huomiota opiston toiminnan ekologisuuteen. KEKE-toiminnassa on 
tavoitteena laatusertifiointi. 
 
Toimenpiteitä keskeisten tulosrahoitukseen liittyvien mittareiden tavoitteiden saavuttami-
seksi: 
JEDU VAIKUTTAVUUS tavoite Ammattiopiston toimenpiteitä vuonna 2014 
Työllistyminen, jatko-opinnot, 
asevelvollisuuden suorittaminen 
tai perhevapaa opintojen jälkeen 

90 % Opiskelijoiden työllistymisen edellytyksiä parannetaan 
laadukkaalla, työelämälähtöisellä koulutuksella.  
Työllistymistä tuetaan ohjaamalla opiskelijoita sellaisille 
työssäoppimispaikoille, jotka ovat potentiaalisia uusien 
työntekijöiden työllistäjiä.   

Läpäisyaste 75 % Opettajat ja kouluavustajat sitoutetaan seuraamaan 
opiskelijoiden opintojen etenemistä. 

Negatiivinen keskeyttäminen < 4 % Opiskelijahuoltoryhmän ja kouluavustajien työtä tehoste-
taan. 
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3. TALOUDEN 2014 – 2016 YLEISPERUSTELUT 
 
300 HAI, Haapajärven ammattiopisto
Selite TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 3 970 086 3 999 150 3 825 800 3 665 600 3 689 300
Maksutuotot 70 181 43 900 30 200 29 700 29 400
Tuet ja avustukset 297 136 278 450 273 960 156 800 156 800
Muut toimintatuotot 66 150 59 500 33 400 36 700 33 000

4 403 553 4 381 000 4 163 360 3 888 800 3 908 500

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -2 246 578 -2 233 860 -2 200 500 -2 120 500 -2 120 500
Henkilösivukulut
Eläkekulut -400 503 -394 970 -396 750 -383 310 -383 310
Muut henkilösivukulut -107 814 -128 640 -129 790 -125 070 -125 070
Palvelujen ostot -383 160 -369 280 -274 800 -261 450 -261 450
Aineet,tarvikkeet ja tavarat -627 078 -473 540 -490 600 -486 050 -486 050
Muut toimintakulut -100 082 -113 320 -88 100 -69 400 -69 400

-3 865 215 -3 713 610 -3 580 540 -3 445 780 -3 445 780

TOIMINTAKATE 538 338 667 390 582 820 443 020 462 720

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot 2 404
Korkokulut
Muut rahoituskulut -79

2 325

VUOSIKATE 540 663 667 390 582 820 443 020 462 720

Poistot ja arvonalentumiset
Suun.mukaiset poistot -275 092 -299 300 -281 600 -274 700 -240 700
Arvonalentumiset

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 265 571 368 090 301 220 168 320 222 020

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 29 319 29 330 29 360 29 360 29 360
Varausten lis.(-)tai väh.(+)
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 294 890 397 420 330 580 197 680 251 380

Tuloslaskelman tunnusluvut:
Toimintatuotot/ Toimintakulut -% 114 % 118 % 116 % 113 % 113 %
Vuosikate -% 12 % 15 % 14 % 11 % 12 %
Vuosikate/Poistot-% 197 % 223 % 207 % 161 % 192 %
Kertynyt yli-/alijäämä 294 890 692 310

Opiskelijamäärä 305 298 303 303 303  
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HAAPAVEDEN AMMATTIOPISTO 
 
1. ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2014–2016 
 
PÄÄTEHTÄVÄ 
 
Tuottaa monipuolista, laadukasta opetusta ja mahdollistaa siten ammattitaidon hankkimi-
nen sekä kehittyminen yksilönä. Vahvistaa yksilöllisten opintopolkujen edellytyksiä. Tuot-
taa ammattitaitoista työvoimaa elinkeinoelämän tarpeisiin. Tavoitteena on työvoiman saa-
tavuuden turvaaminen ja koulutuspalveluiden työelämävastaavuuden parantaminen. Tur-
vata oppilaitoksen toimintamahdollisuus pitämällä opetus ja muu toiminta laadultaan kilpai-
lukykyisenä sekä kehittämällä opetusta ja muuta toimintaa siten, että kilpailukyky turvataan 
myös pitkällä aikavälillä. Henkilöstölle turvataan motivoiva ja turvallinen sekä jatkuvaa uu-
distamista tukeva työympäristö. 
 
KOULUTUS- JA OPINTOALAT OPISKELIJAMÄÄRINEEN 
 
Koulutusala/perustutkinto

v. 2013
KA *) ap **) kok. määrä ap kok. määrä ap kok. määrä

Tekniikan ja liikenteen ala 281 86 270 86 270 86 270
Autoalan pt 48 14 48 14 48 14 48
Kone- ja metalli alan pt 65 22 70 22 70 22 70
Puuala pt 29 8 26 8 26 8 26
Rakennusalan pt, talonrakentaja 60 16 50 16 50 16 50
Sähkö ja automaatiotekniikan pt 62 16 56 16 56 16 56
Tieto- ja tietoliikennetekn pt 17 10 20 10 20 10 20
Luonnonvara- ja ympäristöala 48 26 52 18 52 18 52
Luonto-ohjaajan pt. 12 12 12 12
Puutarhatalouden pt 48 14 40 18 40 18 40
Matkailu-,ravitsemis- 
ja talousala 127 60 135 60 135 60 135
Matkailualan pt 42 14 45 14 45 14 45
Matkailualan pt, aikuiset 8 0 8 0 8 0
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt 32 10 32 10 32 10 32
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan pt 53 20 58 20 58 20 58
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan pt, aikuiset 8 0 8 0 8 0
Perustutkintokoulutus yht. 456 172 457 164 457 164 457
Talouskoulu 10 10 8 10 8 10 8
Valmentava ja kuntouttava koulutus 1 23 6 7 6 7 6 7
Valmentava ja kuntouttava koulutus 2 17 17 17 17 17 17
Yksikköhintaperusteinen koulutus yht. 489 205 489 197 489 197 489
Työvoimapoliittinen koulutus 10 10 10
Ammatillinen lisäkoulutus 15 15 15
Oppisopimuskoulutus 15 15 15
Aikuiskoulutus yhteensä 0 40 0 40 0 40
Koulutus yhteensä 205 529 197 529 197 529

*) painotettu keskiarvo opiskelijamäärästä v. 2013
**) aloituspaikat

TOINEN ASTE
v. 2014 v. 2015 v.  2016

 
 
Koulutus ja maksullinen palvelutoiminta 
Haapaveden ammattiopiston toiminta perusopetuksen osalta jatkuu nykyisessä laajuudes-
sa tekniikan aloilla, matkailu-, ravitsemis- ja talousaloilla sekä puutarha-alan koulutuksissa. 
Uutena avauksena käynnistetään luonto-ohjaaja koulutus laaja-alaistamaan matkailuelin-
keinoelämän mahdollisuuksia.  Aikuiskoulutus sen eri muodoissa on kehittämisen paino-
pisteenä. Oppimista ja alueen elinkeinoelämää tukevassa hanketoiminnassa ollaan aktiivi-
sesti mukana. Valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta ja erityisopetusta kehitetään edel-
leen. Opetuksessa tehdään opiskelijatöissä alihankintaa alueen yrityksille. Lisäksi opetuk-
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sellisin perustein järjestetään ruokapalvelut oppilaitokseen sekä juhlapalveluja asiakkaiden 
tarpeisiin sekä matkailualalla ohjelmapalveluja. Ravintola Opinpuu ja puutarhamyymälä 
toimivat aitoina oppilaitoksen oppimisympäristöinä asiakasrajapinnassa. Yrittäjyyskasva-
tusta tarjotaan JeduPajaOsk:n kautta. Opistoon rakennetaan JEDUn mallin mukainen toi-
mintajärjestelmä. 
 
Oppilaitoksen organisaatio ja ohjausvälineet 
Oppilaitoksen kokonaisvaltaisesta johtamisesta vastaa rehtori. Oppilaitos jakautuu kah-
deksi tulosyksiköksi: Tekniikan osasto ja Palvelu- ja luonto-osasto. Osastojen toiminnasta 
vastaavat apulaisrehtorit. Heidän vastuullaan on myös osastonsa pedagoginen johtami-
nen. Molemmilla osastoilla on aikuiskoulutusvastaavat, jotka kehittävät aikuiskoulutusta 
omilla osastoilla yhteistyössä koulutusalojen ja kuntayhtymän aikuiskoulutuksen kanssa. 
Perusopetuksessa on jokaisella koulutusalalla linjavastaavat, jotka vastaavat linjojensa 
operatiivisesta toiminnasta tavoitteiden mukaan. Opiskelijapalveluissa on tiimivetäjä, jonka 
vastuuna ovat asuntolapalvelut, kuraattoripalvelut ja myös opinto-ohjaaja toimii tiimissä. 
Tiimien toimintaa ohjataan strategisten linjausten mukaan mm. kehityskeskustelujen avul-
la. 
 
Kokous- ja palaveritoiminta on säännöllisesti maanantaisin klo 15–16. Rytmitys on henki-
löstökokous-tiimikokous-osastokokous-tiimikokous jne. Oppilaitoksessa on oppilaskunta, 
joka toimii opiskelijavetoisesti. Lisäksi on koulutettu tutor-opiskelijoita aktivoimaan opiskeli-
joiden virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa. 
 
Ammattiopiston tukipalvelut 
Opiston perustehtävää tukevia palveluja ovat toimistopalvelut, opiskelijahuolto, kiinteistö-
huolto, ruokapalvelut ja tietoliikenne. Palvelut toteutetaan opiston oman henkilöstön voi-
min. Henkilöstön työterveyshuolto ostetaan Jokilaaksojen Työterveys Oy:ltä. Kouluter-
veyshuoltopalvelut hoitaa Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ja vartiointipalvelut öisin ja viikon-
loppuisin hoitaa Entersec Oy. 
 
2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET AMMATTIOPISTOSSA 
 
STRATREGISET PAINOPISTEET: 
 

1. Henkilöstön osaaminen (ammatilliset ja pedagogiset valmiudet) 
a. NTM-koulutus, yrittäjyyskoulutus, erityispedagogiikka. 

2. Joustavat opetusjärjestelyt ja oppimisympäristöjen jatkuva kehittäminen  
a. HOPS:n ohjaus, laajennettu TOP, verkko-opetus, metalli- ja puutyötilat 

3. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (koordinaattorien aktivointi ja työelämäyhteydet) 
a. uudet tuotteet ja niiden markkinointi (luonto-ohjaaja) 

4. Erityisopetus (syrjäytymisen ehkäisy, vammaisten koulutus) 
a. opsien uudistus 

5. Lähiruoan kehittäminen (esimerkkinä toimiminen, toimintamallien kehittäminen) 
a. uudet hankkeet, neuvonta ja ohjaus 

 
 
Toiminnan vaikuttavuus 
Kriittinen menestystekijä: Opiskelijan 
tyytyväisyys 
Elinkeinoelämän tyytyväisyys 

HAO 
tavoite 

KEINO 

Työllistyminen, jatko-opinnot + asevel-
vollisuus + perhevapaa opintojen jäl-
keen 

90 % Järjestetään ajanmukaista laadukasta koulutusta, 
toimiva yhteistyö elinkeinoelämään, kaksoistutkinto-
jen määrää laajennetaan. Kehitetään nivelvaihetta 
ammattiopisto-työelämä.  
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Palveluprosessien sujuvuus 
Kriittinen menestystekijä: Laadukas 
opetus ja tukipalvelut 

HAO 
tavoite 

KEINO 

Keskeyttämisaste 
 

<4 Ryhmäohjaajan käsikirja elämään ja vastuullista 
toimintaa 
Opiskelijahuollon toimintamallien kehittäminen 
(Ponteva hanke) 

Tutkintojen läpäisyaste 
 

75 % Yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen,  
Opiskelijan ohjauksen kehittäminen 

Kaksoistutkinto-opiskelijat 10 Markkinointi, ohjausmenetelmät  ja joustavat opin-
topolut 

Henkilöstön kehittäminen 
Menestystekijä: 
Osaava ja motivoitunut henkilöstö 

HAO 
tavoite 

KEINO 

Opettajien koulutuspäivät /hlö 5 Osaamistarpeiden määritys ja koulutussuunnitelma 
Muun henkilöstön koulutuspäivät 3 Osaamistarpeiden määritys ja koulutussuunnitelma 
Opettajien työelämäjaksopäivät 60 Hankerahoituksen varmistaminen 
Opettajien kelpoisuus % 80 % Opett. koulu. ohjaus 
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3. TALOUDEN 2014 - 2016 YLEISPERUSTELUT  
400 HAO, Haapaveden ammattiopisto
Selite TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 6 893 257 6 818 500 6 845 700 6 670 200 6 670 200
Maksutuotot 38 191 1 440 7 500 7 500 7 500
Tuet ja avustukset 313 728 256 000 96 310 62 950 62 950
Muut toimintatuotot 160 626 154 150 146 900 150 400 150 400

7 405 802 7 230 090 7 096 410 6 891 050 6 891 050

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -3 435 137 -3 416 450 -3 514 850 -3 472 250 -3 472 150
Henkilösivukulut
Eläkekulut -731 606 -749 170 -771 650 -764 460 -764 440
Muut henkilösivukulut -153 581 -196 240 -207 320 -204 790 -204 780
Palvelujen ostot -556 576 -635 300 -585 400 -567 600 -567 600
Aineet,tarvikkeet ja tavarat -1 395 844 -1 392 650 -1 214 700 -1 232 000 -1 232 000
Muut toimintakulut -121 160 -158 460 -151 600 -147 100 -147 100

-6 393 904 -6 548 270 -6 445 520 -6 388 200 -6 388 070

TOIMINTAKATE 1 011 898 681 820 650 890 502 850 502 980

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot 2 894
Korkokulut
Muut rahoituskulut -1 887 -1 150 -1 800 -1 800 -1 800

1 007 -1 150 -1 800 -1 800 -1 800

VUOSIKATE 1 012 905 680 670 649 090 501 050 501 180

Poistot ja arvonalentumiset
Suun.mukaiset poistot -443 692 -466 940 -465 800 -447 900 -434 100
Arvonalentumiset

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 569 213 213 730 183 290 53 150 67 080

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) -1 244 18 020 18 820 18 820 18 820
Varausten lis.(-)tai väh.(+) 20 000
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 587 969 231 750 202 110 71 970 85 900

Tuloslaskelman tunnusluvut:
Toimintatuotot/ Toimintakulut -% 116 % 110 % 110 % 108 % 108 %
Vuosikate -% 14 % 9 % 9 % 7 % 7 %
Vuosikate/Poistot-% 228 % 146 % 139 % 112 % 115 %
Kertynyt yli-/alijäämä 587 969 819 719

Opiskelijamäärä 499 493 489 489 489  
 



51 

KALAJOEN AMMATTIOPISTO 
 
1. ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2014–2016 
 
PÄÄTEHTÄVÄ 
 
Koulutuksen laatu ja määrä vastaavat yhteiskunnan tarpeita. Valmistuneet opiskelijat sijoit-
tuvat työelämään tai jatkavat jatko-opintoihin. Koulutamme ammattitaitoisia työntekijöitä, 
jotka ylläpitävät ja lisäävät alueen yritystoimintaa, tapahtumatarjontaa, hyvinvointia ja viih-
tyisyyttä. Kouluttajien yhteistyötä lisätään ja koulutustarvearvioinnit huomioidaan koulutuk-
sen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on monipuolistaa ja – muotoistaa, modu-
loida koulutuksen toteuttamista ja kannustaa yrittäjämäiseen toimintaan. Toisena tavoit-
teena on kehittää koulutusväylää ja toteuttaa koulutus- ja tuotantoyhteistyötä muiden kou-
lutuksen toteuttajien ja eri yhteistyötahojen kanssa.  
Kalajoen ammattiopiston toimintaa kehitetään ja vahvistetaan entisestään  

• yhteistyötä ja kansainvälisyyttä kehittämällä eri tahojen kanssa  

• henkilökohtaisilla opetussuunnitelmilla ja opiskelijahuoltopalvelujen kehittämisellä  

• opiskelun tueksi kehitetään edelleen yksilöllisen opetuksen ohjausta ryhmänohjaaji-
en ja opiskelijahuollon avulla sekä ammattihenkilöjärjestelmään kehittämällä  

• lukioyhteistyöllä yhdistelmätutkintoa sekä liikunta- ja kulttuuripainotteista opiskelua 
tehostamalla   

• opiskelijahakua tehostetaan terävöittämällä oppilaitoksen markkinointia  

• tarjotaan päiväopetuksen rinnalla verkko- ja monimuoto-opetusta sekä ennestään 
hyvätasoista koulutusta kehitetään edelleen mm. moduloimalla opintoja siten, että 
niitä voidaan suorittaa sekä nuoriso- että aikuiskoulutuksena ja lyhytkursseina 

• aikuiskoulutus- ja hanketoimintaa kehittämällä ja lisäämällä vastaamaan kysyntää  
 
KOULUTUS- JA OPINTOALAT OPISKELIJAMÄÄRINEEN 
Koulutusala/perustutkinto

v. 2013
KA * ap ** kok. määrä ap kok. määrä ap kok. määrä

Kulttuuriala 226 28 170 28 120 28 70
Käsi- ja taideteollisuuden pt 226 20 160 22 110 22 60
Käsi- ja taideteollisuuden pt, aikuiset 8 10 6 10 6 10
Tekniikan ja liikenteen ala 52 50 52 100 52 150
Kone- ja metalli alan pt 18 18 18
Puuala pt 16 16 16
Rakennusalan pt, talonrakentaja 18 18 18
Matkailu-, tavitsemus ja talous-ala 73 30 60 30 60 30 60
Matkailualan pt 73 20 50 20 50 20 50
Matkailualan pt, aikuiset 10 10 10 10 10 10
Perustutkintokoulutus yht. 299 110 280 110 280 110 280
Yksikköhintaperusteinen koulutus yht. 299 110 280 110 280 110 280
Työvoimapoliittinen koulutus 10 10 10
Ammatillinen lisäkoulutus 10 10 10
Oppisopimuskoulutus 15 15 15
Aikuiskoulutus yhteensä 0 35 0 35 0 35
Koulutus yhteensä 110 315 110 315 110 315

*) painotettu keskiarvo opiskelijamäärästä v. 2013
**) aloituspaikat

TOINEN ASTE
v. 2015 v.  2016v. 2014
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Koulutus ja maksullinen palvelutoiminta  
Kulttuurialan koulutuksesta metalli-, puu- ja rakennuslinjat siirretään tekniikan ja liikenteen 
koulutusalalle. Sisustusrakennus- ja vaatetusalalle otetaan kulttuurialan opiskelijoita ja 
matkailualan opintoihin aloitusryhmät sekä nuoriso- että näyttötutkintoperusteiseen ope-
tukseen. Näyttötutkintoperusteiseen artesaanin (sisustusneuvoja) – koulutukseen ja mat-
kailupalvelujen tuottaja (liikunta- ja hyvinvointimatkailu) – koulutukseen otetaan opiskelijoi-
ta joka toinen vuosi. Sisustusneuvoja koulutukseen otettiin opiskelijoita vuonna 2013. 
Vuonna 2014 ja 2016 otetaan matkailupalvelujen tuottaja (liikunta- ja hyvinvointimatkailu) – 
koulutukseen ja vuosina 2015 ja 2017 otetaan seuraavat ryhmät artesaanin (sisustusneu-
voja) – koulutukseen.  
Opetussuunnitelman muutokset tehdään yhteistyössä muiden ammattiopistojen kanssa 
hankkeiden antamaa lisäresurssia hyödyntäen. Perusopetuksen yhteistyötä tehostetaan 
markkinoimalla opiskelijoiden tuotteiden suunnittelu-, valmistus- ja alihankintapalveluja 
alueen elinkeinoelämälle uutta tieto-taitoa ja opetuskalustoa hyödyntäen. Ammatillista jat-
ko- ja täydennys- sekä tutkintoon johtavaa aikuiskoulutusta järjestetään yhdessä muiden 
yhteistyötahojen kanssa. Aikuiskoulutuksen markkinoinnista ja järjestämisestä huolehtii 
Työelämäpalvelut, minkä tehtävänä on koordinoida, kehittää ja markkinoida aikuiskoulu-
tus- ja hanketoimintaan Kalajoella ja lähiympäristössä.  
Kalajoen ammattiopiston muusta maksullisesta palvelu-, koulutus- ja hanketoiminnasta 
vastaa Työelämäpalvelut, minkä toimintaan kuuluvat lähivuosina hankerahoituksella toteu-
tettavat kehittämishankkeet sekä koulutustoimintaan osallistuminen. Työelämäpalveluissa 
työskentelee tarvittava määrä hanke- ja opetushenkilöstöä.  
 
Ammattiopiston organisaatio  
Kalajoen ammattiopiston hallinnosta vastaa rehtori, joka vastaa oppilaitoksen operatiivi-
sesta johtamisesta. Oppilaitoksessa toimii johtotiimi (JoTi: rehtori, apulaisrehtori ja koulu-
tusalavastaavat). JoTi:in kuuluu lisäksi tarvittaessa keittiö- ja siivouspalvelujen esimies, 
kanslian edustus sekä muita henkilöitä esim. JEDUn johtotiimistä ja Kalajoen kaupungin 
edustajat. Johtotiimi kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa. Johtotiimi tekee tarvittavat 
delegoinnit. Johtotiimi toimii myös oppilaitoksen pedagogisena tiiminä, joka koordinoi, ke-
hittää ja suunnittele opetuksen toteutuksen ja sen resursoinnin. JoTi vastaa päivittäisjoh-
tamisesta ja juoksevista asioista. Johtotiimin tehtäviin kuuluu strategiatyö ja sen toimeen-
pano, oppilaitoksen kehittäminen sekä markkinointi. Johtotiimi toimii työsuojelutoimikunta-
na ja nimeää erilliset juhla- ja näyttelyryhmät. Kokoontumisista tehdään tarvittaessa muis-
tiot ja tiedotetaan aktiivisesti. 
Kalajoen ammattiopisto on organisoitunut kahden koulutusalan mallin mukaisesti: ”teknii-
kan alan koulutus” ja ”kulttuuri- ja matkailualan koulutus”. Koulutusalavastaavat vastaavat 
koulutusalojen päivittäisestä toiminnasta, resursoinnista, hankinnoista ja kehittämisestä 
sekä toimivat koulutusalojen lähiesimiehinä. 
 
Ohjausvälineet  
Oppilaitoksen johtotiimi kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa ja koulutusalattiimit 
kuukausittain. Tiimit kokoontuvat tarvittaessa. Maanantait 8:00–10:00 on varattu koulu-
tusalojen ja linjojen kehittämiseen ja kokouksille. Viikoittain järjestetään henkilökunnan 
info-tilaisuus. Oppilaskunnan toiminnassa ovat mukana myös henkilökunnan edustajat.  
 
Ammattiopiston tukipalvelut  
Kalajoen ammattiopiston tukipalveluihin kuuluvat omat toimistopalvelut, ruokala- ja sii-
vouspalvelut sekä kiinteistöpalvelut. Palvelut järjestetään edelleen omalla henkilöstöllä. 
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Kouluterveydenhuollosta ja kuraattoritoiminnasta vastaa Kalajoen kaupunki. Henkilökun-
nan työterveyspalvelut ostetaan Jokilaaksojen työterveys Oy:ltä.  
Oppilaitoksen opiskelija-asuntolassa on osa-aikainen kuntosalivalvoja/asuntolanvalvoja, 
joka järjestää ohjattua toimintaa eri sidosryhmien kanssa. Laajemmissa tukipalveluissa 
tukeudutaan JEDUn palveluihin tai ulkopuolisiin ostopalveluihin. Kuntosali ja liikuntasali 
ovat henkilökunnan ja opiskelijoiden käytössä sekä lisäksi niissä järjestetään ulkopuolisille 
tarkoitettua maksullista liikuntatoimintaa. 
 

2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET AMMATTIOPISTOSSA 
 
TOIMIVA JOHTAJUUS  
Rakennetaan Kalajoen ammattiopiston uusi johtamisjärjestelmä, mikä perustuu kahteen 
koulutusalaan: tekniikan alan koulutus sekä kulttuuri- ja matkailualan koulutus. 
OPPIMISEN LAATU  
Kalajoen ammattiopiston perusopetuksen periaatteet muutetaan oppimisryhmäpohjaiseen 
järjestelmään, jossa opiskelijaryhmät jaetaan tieto-taitotason mukaisesti erikokoisiin oppi-
misryhmiin ja resursseja kohdennetaan niiden mukaan. Oppimisryhmien osaamista kartu-
tetaan enenevässä määrin käytännön harjoituksilla ja töillä.  
SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY  
Kalajoen ammattiopiston oppilashuoltoa kehitetään lisäämällä resursseja kuraattori- ja ter-
veydenhuolto-palveluihin sekä erityisen tuen tarvitseville. Opintojen läpäisyä tehostetaan 
rakentamalla ja kehittämällä pajatoimintaa. Tehdään tiivistä yhteistyötä alueen muiden op-
pilaitosten sekä sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen kanssa.  
LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN ENNAKOINTI  
Laadullisen ja määrällisen ennakointiin tehdään kuntayhtymää mukaillen Kalajoen ammat-
tiopiston omat mittaristot. 
TYÖELÄMÄYHTEYDET  
Kalajoen ammattiopisto tekee tiivistä yhteistyötä lähialueen yritysten kanssa. Työpaikkaoh-
jaajia, näyttö-tutkintomestareita ja arvioijia koulutetaan, yritysten tarvitsemaan koulutus- ja 
kehittämistoimintaa järjestetään. Työssäoppimisen laatua kehitetään ja määrää lisätään 
kaikilla linjoilla vähintään 24 ov laajuisiksi. Vuosittain järjestetään yhteistyöyrityksille kevät-
illan päivällinen.  
HENKILÖSTÖN OSAAMISEN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN  
Kehityskeskusteluja sekä henkilö- että linjakohtaisia käydään lukuvuosittain. Työhyvinvoin-
tiin ja työkykyyn panostetaan yhteistyössä kuntayhtymän ja koko oman oppilaitoksen hen-
kilökunnan kanssa. Toimivalla työterveyshuollolla varmistetaan työyhteisön jaksaminen. 
Henkilöstön yhteistyötä kehitetään ja etsitään uusia virikkeitä. Henkilöstön osaamista kehi-
tetään ja mitataan kuntayhtymän periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstölle 
järjestetään liikunta- ja virkistäytymismahdollisuuksia. 
VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ  
Kalajoen ammattiopistossa otetaan eettisyys ja ekologisuus yhdeksi kantavaksi teemaksi. 
Keinoina käytetään jätteiden kierrätysjärjestelmän rakentamista ja ekologisten mm. kierrä-
tysmateriaalien käyttöä, mikäli se on mahdollista. Energian ja veden kulutusta seurataan ja 
saneerauksissa pyritään huomiomaan energia- ja vedensäästön mahdollisuudet. Ravinto-
la-toiminnassa käytetään lähiruokaa, ympäristöystävällisiä ja eettisesti tuotettuja tuotteita 
mikäli se on mahdollista.  
YRITTÄJYYDEN JA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN KEHITTÄMINEN  
Kalajoen ammattiopistossa lähdetään kehittämään Nuori Yrittäjyys (NY) toimintaa eri lin-
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joilla siten, että tulevaisuudessa voitaisiin kevätnäyttely korvata ny-myyntimessuilla. Yrittä-
jyyspedagogiikkaa tuodaan opetukseen ja korostetaan yrittäjämäistä toimintaa opiskelussa 
antamalla vastuuta oppijoille. Pedagogista JEDUpaja osuuskuntaa hyödynnetään valmis-
tuvien ja valmistuneiden opiskelijoiden sekä henkilökunnan yrittäjyyden kehittämisessä ja 
luomalla matalankynnyksen yrittämisen polku. 
Toimenpiteitä keskeisten tulosrahoitukseen liittyvien mittareiden tavoitteiden saavuttami-
seksi: 
 
JEDU VAIKUTTAVUUS tavoite Ammattiopiston toimenpiteitä vuonna 2014 

Työllistyminen, jatko-opinnot, 
asevelvollisuuden suorittaminen 
tai perhevapaa opintojen jälkeen 

90 % • urasuunnitellun tehostaminen ja tarvittavat HOJK-
Sit 

• todenmukainen markkinointi 

• työelämäyhteistyö, työssäoppimispaikat ja tutustu-
miskohteet työelämään 

Läpäisyaste 75 % • valintakokeet sisustusrakentaja-yo-koulutukseen 

• asuntolavalvonnan ja vapaa-ajan toiminnan kehit-
täminen 

• poissaolojen aktiivinen seuranta 

• vanhempainillat ja yhteistyö kodin kanssa 

Negatiivinen keskeyttäminen < 4 % • asuntolavalvonnan ja vapaa-ajan toiminnan kehit-
täminen 

• poissaolojen aktiivinen seuranta 

• vanhempainillat ja yhteistyö kodin kanssa 

• yhteistyön kehittäminen Jelppi-verkon ja muiden 
tahojen kanssa 

 
3. TALOUDEN 2014 - 2016 YLEISPERUSTELUT  
 

Kalajoen ammattiopiston talousarvion tulot muodostuvat pääosin yksikköhintarahoitukses-
ta, aikuiskoulutuksesta sekä maksullisen palvelutoiminnan tuloista, jotka sisältävät aikuis-
koulutus- ja työelämäpalvelujen hanketoiminnan. Asiakastöiden osuutta lisätään määrätie-
toisesti tulohankinnassa. 
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200 ARTEMA, Kalajoen ammattiopisto
Selite TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 3 530 452 3 567 380 3 742 200 3 384 300 3 291 500
Maksutuotot 53 682 41 800 38 700 38 700 38 700
Tuet ja avustukset 189 857 229 960 151 950
Muut toimintatuotot 52 959 20 160 42 800 45 300 47 300

3 826 950 3 859 300 3 975 650 3 468 300 3 377 500

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -1 801 859 -1 880 450 -1 833 200 -1 746 600 -1 668 600
Henkilösivukulut
Eläkekulut -303 953 -319 790 -318 640 -304 100 -291 000
Muut henkilösivukulut -91 879 -108 310 -108 050 -103 060 -98 450
Palvelujen ostot -423 316 -343 040 -346 900 -238 350 -223 300
Aineet,tarvikkeet ja tavarat -550 411 -738 320 -755 520 -605 800 -598 700
Muut toimintakulut -90 130 -81 630 -53 200 -38 000 -35 700

-3 261 548 -3 471 540 -3 415 510 -3 035 910 -2 915 750

TOIMINTAKATE 565 402 387 760 560 140 432 390 461 750

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot 3 257 2 000 2 000 2 000
Korkokulut
Muut rahoituskulut -152

3 105 2 000 2 000 2 000

VUOSIKATE 568 507 387 760 562 140 434 390 463 750

Poistot ja arvonalentumiset
Suun.mukaiset poistot -280 890 -341 000 -305 700 -341 100 -333 700
Arvonalentumiset

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 287 617 46 760 256 440 93 290 130 050

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)
Varausten lis.(-)tai väh.(+)
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 287 617 46 760 256 440 93 290 130 050

Tuloslaskelman tunnusluvut:
Toimintatuotot/ Toimintakulut -% 117 % 111 % 116 % 114 % 116 %
Vuosikate -% 15 % 10 % 14 % 13 % 14 %
Vuosikate/Poistot-% 202 % 114 % 184 % 127 % 139 %
Kertynyt yli-/alijäämä 287 617 334 377

Opiskelijamäärä 302 270 280 280 280  
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NIVALAN AMMATTIOPISTO 
 
1. ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2014–2016 
 
PÄÄTEHTÄVÄ 
 
Nivalan ammattiopiston keskeinen tehtävä on huolehtia nuorten ja aikuisten ammatillisesta 
perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tutkintorakenteessa huomioidaan hakijoiden 
kiinnostus ja työllistyminen sekä elinkeinoelämän tarpeet. Tavoitteena on tarjota laaja-
alaisia opiskelumahdollisuuksia huomioiden erilaiset oppijat mm. syrjäytymisvaarassa ole-
vat. Pääpaino on eri koulutusalojen sisältöjen ajan tasalla pitämisessä ja valmistuvien työl-
listymisessä sekä jatko-opiskeluvalmiuksien luomisessa. 
 
KOULUTUS- JA OPINTOALAT OPISKELIJAMÄÄRINEEN 
Koulutusala/perustutkinto

v. 2013
KA *) ap **) kok. määrä ap kok. määrä ap kok. määrä

Kulttuuriala 54 24 53 24 55 24 55
Käsi- ja taideteollisuusalan pt 54 20 53 20 55 20 55
Käsi- ja taideteollisuusalan pt, aikuiset 4 0 4 0 4 0
Tekniikan ja liikenteen ala 533 191 543 191 553 191 565
Autoalan pt 96 32 95 32 95 32 95
Logistiikkan pt 52 16 38 16 40 16 40
Logistiikkan pt yhdistelmäajoneuvokuljettajat 10 10 10
Kone- ja metalli alan pt 96 36 85 37 90 36 95
Kone- ja metalli alan pt Pj. 6
Puuala pt 20 10 20 10 22 10 25
Rakennusalan pt, talonrakentaja 32 102 32 102 32 102
Rakennusalan pt, kivirakentaja 5 10 6 10 5 10
Rakennusalan pt, maanrakennuskoneenkulj. 12 7 14 20 12 33
Sähkö ja automaatiotekniikan ala pt 51 16 50 14 50 16 50
Sähkö ja automaatiotekniikan ala pt, näyttötutk. 12 12
Talotekniikan pt 51 16 50 14 50 16 50
Tieto- ja tietoliikennetekn pt. 53 16 44 16 45 16 45
Tieto- ja tietoliikennetekn pt. näyttötutkinto 14 7 10
Matkailu-,ravitsemis- 
ja talousala 71 26 72 26 72 26 72
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan pt 71 26 72 26 72 26 72
Sosiaali-, terveys- 
ja liikunta-ala 79 32 79 32 80 32 80
Kauneudenhoitoalan pt 31 0 32 32
Kauneudenhoitoalan pt, aikuiset 31 0 0 0 0 0 0
Hiusalan pt 48 16 48 16 48 16 48
Hiusalan pt, aikuiset 16 16 0 16 0
Perustutkintokoulutus yht. 737 273 747 273 760 273 772
Ammattistartti 17 16 15 16 16 16 16
Yksikköhintaperusteinen koulutus yht. 754 289 762 289 776 289 788
Työvoimapoliittinen koulutus 80 100 100
Ammatillinen lisäkoulutus 42 40 40
Oppisopimuskoulutus 6 6 6
Aikuiskoulutus yhteensä 0 128 0 146 0 146
Koulutus yhteensä 289 890 289 922 289 934

*) painotettu keskiarvo opiskelijamäärästä v. 2013
**) aloituspaikat

TOINEN ASTE
v. 2014 v. 2015 v.  2016

115

 
 
Ammattiopistolle vahvistettu koulutustehtävä vastaa alueen elinkeinoelämän ja sen kehit-
tämisen tarpeita sekä opiskelijoiden kiinnostusta. Koulutustarjonta käsittää nuorten perus-
tutkintokoulutusta, ammatilliseen koulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta ja ai-
kuisten näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta. Aikuisten perus- ja ammattitutkintokoulu-
tusta sekä lyhytkurssitoimintaa järjestää pääasiassa aikuiskoulutusosasto työhallinnon, 
opetushallituksen ja yksityisten yritysten rahoituksella. Nuorten perusopetus on pääasias-



57 

sa lähiopiskelua ja siinä hyödynnetään verkko-opintoja ja laajennettua työssäoppimista. 
Kaksoistutkintotoiminta yhteistyössä Nivalan ja Pyhäjärven lukion kanssa jatkuu ja kehite-
tään uusia yhteistyömuotoja. Selvitetään mahdollisen työkoulumallin soveltaminen yksilöl-
lisenä oppimispolkuna. 
 
Ammattiopiston organisaatio 
Ammattiopisto toimii kahdella paikkakunnalla, Nivalassa ja Pyhäjärvellä. Johtamisesta vas-
taa rehtori ja toiminta jakautuu kymmeneen osastoon. Pedagogisesta ja operatiivisesta 
johtamisesta vastaavat rehtoreiden lisäksi osastonjohtajat.  
 
Ohjausvälineet 
Kuntayhtymän yhteisten ohjausvälineiden lisäksi käytössä ovat opettajakunnan, henkilö-
kunnan, osastonjohtajien ja osastojen kokoukset sekä erilliset tiedotustilaisuudet. Henki-
löstön kehittämisessä noudatetaan kuntayhtymän vahvistettua henkilöstöstrategiaa. Koulu-
tuksen painopisteet määräytyvät toiminnan kehittämishankkeiden mukaisesti. 
 
Ammattiopiston tukipalvelut 
NAOn tukipalveluhenkilöstön muodostavat omat asuntola-, atk-, kiinteistönhoito-, opiskeli-
jahuolto-, ruokahuolto-, siivous-, toimisto- ja varastopalvelut. Atk- ja toimistopalveluja tuo-
tetaan lisäksi yhdessä JEDUn henkilöstön kanssa. 
 
Opiskelijoiden terveyspalveluista vastaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Nivalan terve-
yskeskus, josta ostetaan myös henkilökunnan työterveyspalvelut, Pyhäjärvellä vastaavasti 
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne / Pyhäjärven terveyskeskus. 
 
 
2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET AMMATTIOPISTOSSA 
 
Kehittämistoiminta painopistealueitten mukaan, NAOn toiminnan painopisteinä ovat tum-
mennetut toiminnot.  

• Toiminnallinen ja vastuullinen johtajuus 

• Oppimisprosessin laatu 

• Syrjäytymisen ehkäisy 

• Laadullinen ja määrällinen ennakointi  

• Työelämäyhteydet 

• Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen 

• Vastuu ympäristöstä 

• Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen 

• Kansainvälisyys 

• Aluekehitys 

 
Toimenpiteitä on listattu JEDU vaikuttavuus taulukossa. Kehittämis- ja muutostarpeen kar-
toitus perustuu ensisijaisesti henkilöstön aktiivisuuteen toimintaympäristön muutosten seu-
rannassa. Ammattiopiston pedagogisen kehittämisen tavoitteet on määritelty strategian 
yhteisessä osassa. Ammattiosaamisen näyttöjen työelämälähtösyyttä kehitetään edelleen. 
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Ammatillisten ja lukio-opintojen tarjonnan monipuolisuutta jatketaan kehittämällä ammatti-
lukiotoimintaa.  
 
Kauneudenhoidon kaksoistutkintokoulutuksen (paka ja kos) neljän vuoden kokonaisuutta 
selvitetään. Perustutkintokoulutuksen jälkeisen yritystoiminnan 20 ov koulutuskokonaisuu-
den toteuttamista yrittäjyydestä kiinnostuneille mahdollistetaan yhdessä YES – keskuksen 
kanssa. Toimintojen yhdistämisen mahdollistavat rakennusinvestoinnit jatkuvat toiminta-
jaksolla 2014–16. Talonrakennusalan, tietoliikenne- ja sähkötekniikan tilat ovat valmistu-
neet ja rakentaminen ja saneeraus jatkuvat metallin tilojen saneerauksella ja toimistontilo-
jen rakentamisella. Hanke pääsääntöisesti toteutetaan ammattiopiston omana opiskelija-
työnä. Hankkeeseen osallistuu laajasti NAOn opiskelijoita ja henkilöstöä ja hanke on 
edennyt ripeästi. Seuraavaksi käynnistellään auto-osaston ja kauneudenhoito-osaston tilo-
jen saneeraustarpeiden kartoitus ja mahdollinen toimenpiteiden aikataulutus. Samassa 
yhteydessä kartoitetaan kiristyvän talouden aiheuttamat muutokset tilatarpeisiin. Aloitetta-
van opetussuunnitelmaperusteisen maarakennuskoneen-kuljettajakoulutuksen tilatarpeet 
järjestetään tässä yhteydessä.    
 
Ammattiopistossa on ohutlevytuotteiden valmistustekniikkahankkeen koulutustehdas, jos-
sa rakennetaan tuotantoympäristöä alan koulutuksen ja tutkimuksen edistämiseksi. Ki-
vialan kehittämistä jatketaan kaupungin ja muiden tahojen kanssa. Osastojen alihankinta- 
ja asiakaspalvelutoimintaa kehitetään toisaalta asiakas- toisaalta koulutuslähtöisesti. Aloi-
tettuja E-ja D- korttikoulutuksia jatketaan. Direktiivien mukaisen henkilö- ja tavaraliikenteen 
koulutuksen suunnittelua ja toteuttamista jatketaan.  
 
Alueellisen suunnitelman mukaisesti eri puualan toimijoilla on oma painopistealueensa. 
NAOlla on tämän suunnitelman mukaan vastuualueena kehittää ja kouluttaa rakennus-
elementti-osaajia ja tekijöitä ovi- ja ikkunan valmistukseen. Opetuksen järjestämiseksi on 
henkilökuntaa osallistunut työelämäjaksojen kautta elementtien tuotantoon ja toiminta-
vuonna toiminta pyritään saattamaan käyntiin ja opiskelumahdollisuus tutuksi alueellisesti. 
Organisaation sisällä haetaan perustutkintokoulutuksen ja aikuiskoulutuksen välille kiin-
teämpiä toimintatapoja ja uusia mahdollisuuksia aikuisten koulutukseen eri ammattialoilla. 
Samalla hyödynnetään jo olemassa olevia mahdollisuuksia opintojen toteuttamiseksi eril-
listen kurssien osalta, esim. tulityö, työturvallisuus, ensiapu, hygienia- ja anniskelupasseja 
vastaavat tiedot jne. sekä aikuisten sijoittamista toisen asteen ryhmiin yksittäisten opinto-
jaksojen aikana. 
 
Ammattiopiston kansainvälisen vuorovaikutuksen yleiset tavoitteet on määritelty kuntayh-
tymästrategian yhteisessä osassa. Keskeisimpinä keinoina tavoitteen saavuttamiseksi 
ovat työssäoppiminen ulkomailla sekä opiskelija- ja henkilökuntavaihdot yhteistyöoppilai-
tosten kanssa.  
Toimenpiteitä keskeisten tulosrahoitukseen liittyvien mittareiden tavoitteiden saavuttami-
seksi 
JEDU VAIKUTTAVUUS tavoite Ammattiopiston toimenpiteitä vuonna 2014 
Työllistyminen, jatko-opinnot, 
asevelvollisuuden suorittaminen 
tai perhevapaa opintojen jälkeen 

90 % 
 

Laajennetun työssäoppimisen kokeilu 
Osaston oporesurssin käyttösuunnitelma 
Jatko-opintoihin ohjausta 

Läpäisyaste 75 % Lukuvuoden portaittainen aloitus: 
Aloittavien ryhmäyttäminen  
Jatkavien opisk. puuttuvien opintojen suorittamisen 
tukeminen 
Opiskelijasopimuksen käyttöä jatketaan 

Negatiivinen keskeyttäminen < 4 % Keskeytysuhan alaisten opiskelijoiden tehokkaampi 
ohjaus ammattistarttiin  
Ammattistartin kautta opintoihin tai uuteen hakeutumi-
seen 
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3. TALOUDEN 2014 – 2016 YLEISPERUSTELUT   
 
NAOn talousarvion tuotot muodostuvat pääosin yksikköhintarahoituksesta sekä maksulli-
sesta palvelutoiminnasta ja projektitoiminnasta. Tulevien vuosien haasteena on opiskelija-
paikkahinnan leikkaus 1,7 % vuonna 2014 verrattuna 2013 tasoon ja 2,5 % lisää vuonna 
2015. Tämä yhdessä kustannusten nousun kanssa aiheuttaa noin neljän prosentin talou-
den kiristymisen seuraavalle talousvuodelle ja yli kymmenen prosentin kiristymisen vuo-
teen 2016 mennessä verrattuna vuoteen 2013. Tämä nopeuttaa NAOn koko toiminnan 
fyysistä siirtymistä Maliskyläntien tontille. Nämä muutokset ovat osana toiminnan tehosta-
mista.  
 
Ammattiopiston maksullinen palvelutoiminta on ensisijaisesti opetustoimintaan liittyvää tai 
sitä läheisesti tukevaa toimintaa. Eri osastojen tarjoamat palvelut ovat suunnittelukaudella 
pääosin nykyisiä tuotteita. Uusia tuotteita etsitään aktiivisesti erityisesti uusista avauksista 
aikuiskoulutukseen, jossa pyritään kehittämään pienempien aikuisryhmien integrointia päi-
väopiskeluryhmiin. Taloudellisesti tavoitteena on, että toisen asteen opetussuunnitelmape-
rusteinen ja näyttötutkintoperusteinen koulutus kattaa omat kustannuksensa. Taloudessa 
menoja on kiristetty pienentämällä lähiopetuksen tuntimäärää ja ryhmiä yhdistämällä sekä 
työssäoppimisen määrää lisäämällä.   
 
Rakennushanketta jatketaan saneeraustöinä ja rakennetaan lähinnä JEDUn käyttöön tule-
va toimistosiipi loppuun. Myös pienempiä eri rakennuksiin liittyviä kunnostustöitä jatketaan 
rakenteellisista ja toiminnallisista syistä. Auto-osaston toiminnan laajentumisen myötä hae-
taan lisätilaratkaisuja. Puualan alueellisen kehittämisen painopisteiden seurauksena ope-
tuksen tilat on saneerattu ja projektia jatketaan.   
 
Laiteinvestointeja vähennetään edellisen vuoden tasosta. Hankkeiden laitekustannuksiin 
haetaan lisärahoitusta projektitoiminnan kautta. Vuosittaisessa toiminnassa pyritään suun-
nittelukaudella tasapainoiseen tulokseen.  
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500 NAO, Nivalan ammattiopisto
Selite TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 9 899 028 10 135 600 9 937 600 10 197 700 10 248 400
Maksutuotot 103 509 98 400 89 200 88 800 88 500
Tuet ja avustukset 127 895 149 760 41 100
Muut toimintatuotot 129 884 114 240 78 100 78 100 78 100

10 260 316 10 498 000 10 146 000 10 364 600 10 415 000

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -5 166 292 -5 304 850 -5 053 500 -4 993 200 -5 001 200
Henkilösivukulut
Eläkekulut -1 265 294 -1 300 890 -1 243 490 -1 233 370 -1 234 720
Muut henkilösivukulut -248 831 -305 580 -293 050 -289 500 -289 960
Palvelujen ostot -583 273 -488 060 -558 600 -574 300 -561 900
Aineet,tarvikkeet ja tavarat -1 671 494 -1 608 680 -1 558 800 -1 544 000 -1 534 000
Muut toimintakulut -356 759 -307 400 -334 470 -342 900 -337 900

-9 291 943 -9 315 460 -9 041 910 -8 977 270 -8 959 680

TOIMINTAKATE 968 373 1 182 540 1 104 090 1 387 330 1 455 320

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot 4 226 5 000 4 000 4 000 4 000
Korkokulut
Muut rahoituskulut -926 -500 -800 -800 -800

3 300 4 500 3 200 3 200 3 200

VUOSIKATE 971 673 1 187 040 1 107 290 1 390 530 1 458 520

Poistot ja arvonalentumiset
Suun.mukaiset poistot -851 767 -850 000 -1 799 900 -982 800 -788 300
Arvonalentumiset

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot 860 000
Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 119 906 337 040 167 390 407 730 670 220

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) -190 667 6 670 110 000 110 000 110 000
Varausten lis.(-)tai väh.(+) 200 000
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 129 239 343 710 277 390 517 730 780 220

Tuloslaskelman tunnusluvut:
Toimintatuotot/ Toimintakulut -% 110 % 113 % 112 % 115 % 116 %
Vuosikate -% 9 % 11 % 11 % 13 % 14 %
Vuosikate/Poistot-% 114 % 140 % 62 % 141 % 185 %
Kertynyt yli-/alijäämä 129 239 472 949

Opiskelijamäärä 774 785 762 776 788  
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OULAISTEN AMMATTIOPISTO 
 
1. ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2014–2016 
 
PÄÄTEHTÄVÄ 
 
Oulaisten ammattiopisto kehittää kuntayhtymän alueen elinkeinoelämää järjestämällä pal-
velualojen koulutusta ja hoitamalla koulutusalojensa elinkeinoelämän palvelu- ja kehittä-
mistehtäviä. Toimintaperiaatteeseen kuuluu yhteisöllisyys ja avoin yhteistyö sekä aktiivi-
nen, oma-aloitteinen ja tulevia muutoksia ennakoiva kehittämistoiminta. 
 
KOULUTUS- JA OPINTOALAT OPISKELIJAMÄÄRINEEN 
 
Koulutusala/perustutkinto

v. 2013
KA *) ap **) kok. määrä ap kok. määrä ap kok. määrä

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnon ala 162 63 170 63 170 63 170
Liiketalouden pt 162 63 170 63 170 63 170
Luonnontieteiden ala 39 17 50 17 50 17 50

Tietojenkäsittelyn pt 39 17 50 17 50 17 50

Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 83 42 90 42 90 42 90
Hotelli-, ravintola ja catering-alan pt. 52 22 55 22 55 22 55
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt 31 20 35 20 35 20 35
Sosiaali- ja terveysala 295 90 280 90 280 90 280

Sosiaali- ja terveysalan pt 60 195 60 195 60 195

Sosiaali- ja terveysalan pt, aikuiset 30 85 30 85 30 85

Perustutkintokoulutus yht. 579 212 590 212 590 212 590

Talouskoulu 26 24 16 24 16 24 16

Yksikköhintaperusteinen koulutus yht. 605 236 606 236 606 236 606

Työvoimapoliittinen koulutus
Ammatillinen lisäkoulutus 30 30 30

Oppisopimuskoulutus 35 35 35

Aikuiskoulutus yhteensä 0 65 0 65 0 65

Koulutus yhteensä 236 671 236 671 236 671

*)painotettu keskiarvo opiskelijamäärästä v. 2013
**) aloituspaikat

TOINEN ASTE
v. 2014 v. 2015 v.  2016

 
 
Ammattiopiston organisaatio 
Ammattiopistoa johtaa rehtori, Oulaisten ammattiopiston yksiköissä pedagogisesta johta-
misesta ja toiminnasta vastaavat koulutusjohtajat ja heidän apunaan ovat koulutusohjel-
mavastaavat. Koulutusohjelmista vastaavia henkilöitä on yhteensä seitsemän. Eri osa-
alueiden kehittämisestä vastaavat tiimit, tällä hetkellä OULAssa on johtotiimi, markkinointi- 
ja viestintätiimi, opiskelijoiden hyvinvointitiimi (OPO-tiimi), KV-tiimi, toimisto- ja tukipalvelu-
tiimi, tvt-tiimi, aikuiskoulutustiimi ja laatu- ja kehittämistiimi. Tiimeistä on edustus JEDUn 
vastaavissa tiimeissä.  
 
Ohjausvälineet 
Oulaisten ammattiopiston oma strategia tehdään/tarkennetaan vuosittain ja laaditaan sen 
pohjalta lukuvuosisuunnitelma. Johtoryhmä tekee oman toimintasuunnitelmansa lukuvuo-
deksi painopiste-alueista ja kokoontuu kuukausittain. Koulutusjohtajat ja rehtori kokoontu-
vat lyhyeen palaveriin maanantaisin ja koulutusjohtajat ja koulutusalavastaavat kokoontu-
vat yhdessä säännöllisesti. Yksiköiden henkilökunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa lu-
kukaudessa ja samoin koko OULAn henkilökunta. Tiimit tekevät toimintasuunnitelmansa 
lukuvuosittain. Keväisin katsotaan toteutumat läpi ja hahmotellaan seuraavan vuoden toi-
mintaa. Laadun arvioinnissa noudatetaan EFQMn mukaista arviointia, jossa joka vuosi 
arvioidaan kolme EFQMn osa-aluetta ja lisäksi mahdollisesti arvioidaan jokin erityiskohde. 
Lukuvuonna on erityiskohteena yrittäjyys- ja osuuskuntatoiminta. 
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Ammattiopiston tukipalvelut 
OULAssa on kahden yksikön yhteinen vahtimestari ja kolmannen yksikön osalta ja kaikki-
en yksiköiden päivystyksestä vastaa Oulaisten kaupunki. Jokaisessa yksikössä on opin-
tosihteerit ja OULAn henkilöstö- ja talousasioista vastaa laskentasihteeri yhdessä yksiköi-
den opintosihteerien kanssa. ATK-tuesta ja opetuslaitteistoista, muista AV-laitteista, kopio-
koneista, WWW-sivuista, toimintajärjestelmän ylläpidosta, ilmoitusten ja mainosten tekni-
sestä toteutuksesta jne., vastaavat ATK-tukihenkilöt. Kirjastotoiminnasta vastaavat yksi-
köiden opintotoimistot yhdessä AMK:lta ostetun palvelun kanssa. Kiinteistöhuolto, siivous 
jne. hoidetaan lähes kokonaan ostopalveluina. Ruokahuolto hoidetaan kahdessa yksikös-
sä omana työnä siten, että keittiöt ovat samalla opetuskeittiöinä, kolmannessa yksikössä 
on myös ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja siellä palvelu ostetaan ulkopuolelta. 
 
2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET AMMATTIOPISTOSSA 
 
Toimenpiteitä keskeisten tulosrahoitukseen liittyvien mittareiden tavoitteiden saavuttami-
seksi. 
JEDU VAIKUTTAVUUS tavoite Ammattiopiston toimenpiteitä vuonna 2014 
Työllistyminen, jatko-opinnot, 
asevelvollisuuden suorittaminen 
tai perhevapaa opintojen jälkeen 

90 % OULAssa oppilashuollon kehittämisessä toteutetaan tee-
mavuoden jälkeisessä EFQM-arvioinnissa havaittuja ke-
hittämistarpeita, muutoin jatketaan edellisen lukuvuoden 
mukaisesti. Lisätyt resurssit kuraattoritoimintaan, tukiope-
tukseen, pajatoimintaan, ankkuriopintoihin ja opiskelijayh-
distystoimintaan säilyvät. Muulta osin painopisteenä on 
toimintajärjestelmän kehittäminen, pedagoginen kehittä-
minen, yrittäjyyden kehittäminen ja EFQM-
arviointitoiminta sekä aikuiskoulutukseen liittyvä kehittä-
mistoiminta ja henkilökunnan pätevyyksiin ja substans-
siosaamiseen liittyvä koulutus. 

Läpäisyaste 75 % Toimenpiteet sisältyvät edelliseen kohtaan 
Negatiivinen keskeyttäminen < 4 % Toimenpiteet sisältyvät ensimmäiseen kohtaan 
 tavoite Ammattiopiston toimenpiteitä vuonna 2014 
Päätoimisten opettajien asetuk-
sen mukainen pätevyys 
 
Näyttömestareita 
 
 

80 % 
op.kunnasta 
 
 
70 % op. kun-
nasta 
 

Kannustetaan hankkimaan pedagogisia pätevyyksiä, 
rekrytoidaan muodollisesti päteviä kun lisäresurssia tarvi-
taan 
 
Pyritään järjestämään opettajille mahdollisuus osallistua 
näyttötutkintomestarikoulutukseen. 

Prosessit; oppimisprosessin laatu 80 % tyytyväi-
siä tai erittäin 
tyytyväisiä, 
opintojaksopa-
lautteen mu-
kaan 
keskimääräiset 
suoritukset yli 
38 
ov/opiskelija/lu
kuvuosi 

Opintojaksopalautteen ohessa on lukuvuoden aikana 
tulo-, olo ja päättökyselyt, joilla tyytyväisyyttä voidaan 
tarkemmin arvioida. 
Opintojen etenemisen seurantaa tehostetaan automaatti-
silla Primus-kyselyillä ja oppilashuollon toimintaa tehos-
tamalla 

Työllistyneiden sijoittuminen Poh-
jois- ja Keski-Pohjanmaan alueille 

 70 % Yhteistyön tiivistäminen yrittäjäjärjestöjen, seutukuntien ja 
muiden elinkeinoelämässä toimivien tahojen kanssa 
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3. TALOUDEN 2014 – 2016 YLEISPERUSTELUT   
 
Oppilaitoksen nuorisoasteen opiskelijamäärä säilyy ennallaan, aikuiskoulutuksessa tavoi-
tellaan kasvua, myös muun myyntitoiminnan ja yritysyhteistyön osalta ennakoidaan pientä 
kasvua. Kaikki rakennuksiin liittyvät suuret investoinnit on saatettu loppuun, seuraavina 
vuosina on kuitenkin vielä joitakin laiteinvestointeja muun muassa sosiaali- ja terveysalalla, 
jossa rakennusprojektien aikana investoinnit ovat olleet hieman vähäisempiä. Opiskelija-
määrä on riittävä, täyttöaste on noin 100 %, opetuksen toteutuksen osalta keskimääräinen 
opetusryhmän koko jokaisella alalla pyritään saamaan yli alan kannattavuusrajan ja veto-
voima pidetään yli yksi.  
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600 OULA, Oulaisten ammattiopisto
Selite TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 5 835 018 5 810 050 5 959 100 5 750 000 5 750 000
Maksutuotot 31 843 36 360 38 600 38 000 38 000
Tuet ja avustukset 39 865 49 250 63 700 12 500 12 500
Muut toimintatuotot 19 091 12 500 7 600 7 600 7 600

5 925 817 5 908 160 6 069 000 5 808 100 5 808 100

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -3 111 750 -3 289 960 -3 357 840 -3 329 600 -3 329 600
Henkilösivukulut
Eläkekulut -536 216 -562 930 -585 750 -581 230 -581 230
Muut henkilösivukulut -156 330 -189 500 -197 440 -195 830 -195 830
Palvelujen ostot -869 409 -667 230 -726 880 -745 800 -745 800
Aineet,tarvikkeet ja tavarat -451 071 -350 140 -380 900 -393 200 -393 200
Muut toimintakulut -222 625 -234 190 -222 100 -221 600 -221 600

-5 347 401 -5 293 950 -5 470 910 -5 467 260 -5 467 260

TOIMINTAKATE 578 416 614 210 598 090 340 840 340 840

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot 121
Korkokulut
Muut rahoituskulut -396

-275

VUOSIKATE 578 141 614 210 598 090 340 840 340 840

Poistot ja arvonalentumiset
Suun.mukaiset poistot -315 653 -312 000 -292 900 -288 300 -265 100
Arvonalentumiset

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 262 488 302 210 305 190 52 540 75 740

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 53 334 53 340 53 340 53 340 53 340
Varausten lis.(-)tai väh.(+)
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ 315 822 355 550 358 530 105 880 129 080

Tuloslaskelman tunnusluvut:
Toimintatuotot/ Toimintakulut -% 111 % 112 % 111 % 106 % 106 %
Vuosikate -% 10 % 10 % 10 % 6 % 6 %
Vuosikate/Poistot-% 183 % 197 % 204 % 118 % 129 %
Kertynyt yli-/alijäämä 315 822 671 372

Opiskelijamäärä 612 606 606 606 606  
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PIIPPOLAN AMMATTI- JA KULTTUURIOPISTO  
 
1. ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2014–2016  
 
PÄÄTEHTÄVÄ  
 
PIOn päätehtävänä on järjestää käsi- ja taideteollisuusalan sekä audiovisuaaliseen perus-
tutkintoon tähtäävää koulutusta. Koulutuksen laatu ja määrä vastaavat yhteiskunnan tar-
peita, joten tarvittaessa koulutustarjontaa lisätään ja muutetaan. Valmistuneet opiskelijat 
sijoittuvat työelämään tai jatkavat jatko-opintoihin. Koulutamme ammattitaitoisia työntekijöi-
tä, jotka ylläpitävät ja lisäävät alueen yritystoimintaa, tapahtumatarjontaa, hyvinvointia ja 
viihtyisyyttä.  
 
Vankilakoulutuksen toiminta-alue painottuu Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusviras-
ton alueen vankiloihin. Vankilakoulutuksessa pääpaino on vankien työelämävalmiuksien 
parantamisessa sekä tutkintotavoitteisessa koulutuksessa tutkinnon osien suorittaminen. 
Valmentavien koulutusten tavoitteena on parantaa vankien elämäntaitoja ja palaamista 
yhteiskunnan jäseneksi sekä antaa valmiuksia ammatilliseen jatkokoulutukseen.  
 
Kaikessa koulutuksessa on tavoitteena lisätä kouluttajien yhteistyötä ja huomioida koulu-
tus-tarvearvioinnit koulutuksen kehittämisessä, suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoittee-
na on myös monipuolistaa koulutuksen toteuttamista ja kannustaa yrittäjämäiseen toimin-
taan. Tavoitteena on lisäksi kehittää koulutus- ja tuotantoyhteistyötä muiden koulutuksen 
toteuttajien ja eri yhteistyötahojen kanssa.  
 
PIOn toiminnan kehittäminen ja vahvistaminen:  
• opetuksen laadun kehittäminen vertaisarviointia hyödyntäen  
• koulutustarjonnan monipuolistaminen ja aikuiskoulutuksen laajentaminen  
• yhteistyön ja kansainvälisen toiminnan kehittäminen eri toimijoiden kanssa  
• kaksoistutkintojen suorittamismahdollisuuksien kehittäminen.  
• opinto-ohjauksen ja muun ohjauksen kehittäminen ryhmänohjaajien ja opiskelijahuollon 

avulla sekä ohjauksen työkaluja kehittämällä  
• tehostetaan opiston markkinointia  
• tarjotaan päiväopetuksen rinnalla monimuoto- ja verkko-opetusta  
• hanketoiminnan kehittäminen ja lisääminen  
• vankilaopetuksen kehittäminen vankilaopetuksen strategian mukaisesti yhteistyössä 

rikosseuraamuslaitoksen kanssa. 
• aktiivinen vuoropuhelu puualan työelämän edustajien kanssa ja koulutustuotteiden mu-

kauttaminen heidän tarpeisiinsa mahdollisuuksien mukaan. 
• audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon, peligrafiikan osaamisalan koulutuksen 

aloittaminen yhteistyössä pelialan yritysten kanssa. 
• audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoon peligrafiikan tutkinnon osien lisääminen 

osaksi koulutusta 
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KOULUTUS- JA OPINTOALAT OPISKELIJAMÄÄRINEEN 
 
Koulutusala/perustutkinto

v. 2013
KA *) ap **) kok. määrä ap kok. määrä ap kok. määrä

Kulttuuriala 226 66 205 72 205 72 205
Käsi- ja taideteollisuuden pt 170 12 61 18 61 18 61
Käsi- ja taideteollisuuden pt, aikuiset 30 86 30 86 30 86
Audiovisuaalisen viestinnän pt 56 24 58 24 58 24 58
Tekniikan ja liikenteen ala 24 24 24 24 24 24
Puuala pt 6 6 6 6 6 6
Puuala pt, aikuiset 18 18 18 18 18 18
Perustutkintokoulutus yht. 226 90 229 96 229 96 229
Ammattistartti 8 8 8 8 8 8 8
Valmentava ja kuntouttava koulutus 1 74 64 72 64 72 64 72
Valmentava ja kuntouttava koulutus 2 3 0 3 0 3 0
Yksikköhintaperusteinen koulutus yht. 309 165 309 171 309 171 309
Työvoimapoliittinen koulutus
Ammatillinen lisäkoulutus 20 20 20
Oppisopimuskoulutus 2 2 2
Aikuiskoulutus yhteensä 0 22 0 22 0 22
Koulutus yhteensä 165 331 171 331 171 331
joista vankiloissa 130 130 130

*)painotettu keskiarvo opiskelijamäärästä v. 2013
**) aloituspaikat

TOINEN ASTE
v. 2014 v. 2015 v.  2016

 
 
Koulutus ja maksullinen palvelutoiminta  
Kaikki koulutukset jatkuvat nykyisessä laajuudessaan. Käsi- ja taideteollisuusalalla anne-
taan artesaanikoulutusta opetussuunnitelmaperusteisena tuotteen suunnittelun ja valmis-
tamisen koulutusohjelman mukaan hienopuusepän- ja muotoiluassistentinaloilla sekä ym-
päristön suunnittelun ja valmistamisen koulutusohjelman mukaan sisustusrakennusalalla. 
Aikuisten näyttötutkintoina järjestettävää artesaanikoulutusta toteutetaan viriketoiminnan- 
ja työtoiminnanohjausalalla sekä sisustusrakentamis-, puusepän- ja metallialoilla. Näille 
osaamisaloille järjestämme näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta. Koulutuksiin on opis-
kelijaotto joka vuosi ja linjat alkavat syksyisin samoin kuin ammatillisiin opintoihin valmista-
vaan (ammattistartti) ja valmentavaan (valmentava I) koulutukseen, joissa voidaan opiske-
lijoita ottaa koulutukseen joustavasti myös lukuvuoden aikana. Syksystä 2014 alkaen arte-
saani hienopuusepänalan linja muutetaan tekniikan ja liikenteen puusepän linjaksi ja ope-
tus toteutetaan puusepäntutkinnon opetussuunnitelman mukaisesti. Samoin myös Lau-
kaan ja Kestilän vankilassa annettava näyttötutkintoihin valmentava puualan koulutus siir-
tyy tekniikan ja liikenteen alle ja toteutetaan puusepäntutkinnon opetussuunnitelman mu-
kaisesti.   
 
Audiovisuaalisen perustutkinnon opintoihin opiskelijoita otetaan elokuussa ja tammikuussa 
alkaviin ryhmiin. Media-assistenttikoulutuksessa suuntautumisvaihtoehtoina ovat seuraa-
vat tuotannonalat: video, multimedia, graafinen tai animaatio. Vuoden 2013 aikana hae-
taan audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon, peligrafiikan osaamisalan tutkinnonjär-
jestämisoikeutta ja aloitetaan tutkintoon valmistava koulutus vuoden 2014 aikana. 
 
Näyttötutkintojärjestelmän edellyttämät valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman muu-
tokset tehdään yhteistyössä muiden ammattiopistojen kanssa hankkeiden antamaa lisä-
resurssia hyödyntäen. Myös perusopetuksen yhteistyötä tehostetaan JEDUn eri yksiköi-
den kesken. 
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Ammatillista jatko- ja täydennys- sekä tutkintoon johtavaa aikuiskoulutusta järjestetään 
tarvittaessa yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa. Vankilassa tapahtuvaa ammatillista 
perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta kehitetään edelleen laajentamalla kurssitarjontaa 
vankilaopetuksen strategian mukaisesti. PIOn muuta maksullista palvelu-, koulutus- ja 
hanketoimintaa kehitetään yhteistyössä JEDUn muiden ammattiopistojen kanssa.  
 
Oppilaitoksen organisaatio  
• Ammatti- ja kulttuuriopiston hallinto ja operatiivinen johtaminen: rehtori  
• Ammatti- ja kulttuuriopiston opetuksen operatiivinen ja pedagoginen johtaminen sekä 

opetuksen kehittäminen: apulaisrehtori  
• Vankilakoulutuksen kehittäminen sekä pedagoginen ja operatiivinen johtaminen: vanki-

lakoulutusjohtaja  
 
Oppilaitoksessa toimii johtoryhmä, jonka muodostaa rehtori, apulaisrehtori ja vankilakoulu-
tusjohtaja. Johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Johtoryhmä nimeää oppilaitoksen 
edustajat JEDUn tiimeihin. 
 
Oppilaitoksen opetus tapahtuu osastoittain; Piippolan koulutusosasto sekä vankilakoulu-
tusosasto. Piippolassa on nimetty kahdeksan ammattialavastaavaa, jotka vastaavat oman 
ammattialansa kehittämisestä yhdessä apulaisrehtorin kanssa. Piippolan opiskelijahuol-
lonhenkilöstö muodostaa laajennetun opiskelijahuoltoryhmän, joka kokoontuu kuukausit-
tain. 
 
Vankilaopetuksen organisaation muodostavat vankilaopettajat, joita johtaa vankilakoulu-
tusjohtaja ja he kokoontuvat kaksi kertaa lukukaudessa. Johtoryhmä nimeää työryhmiä 
sekä henkilöitä lyhytkestoisiin projekteihin tarpeen mukaan. 
 
Ohjausvälineet 
Oppilaitoksen organisaatiokuvauksessa esitetyn ohjaustoiminnan lisäksi tarvittaessa jär-
jestetään koko henkilökunnan info-tilaisuuksia tai pedagogisia aamupalavereja opetushen-
kilöstölle. Oppilaskunnan toiminnassa on mukana oppilaitoksen edustajana opinto-ohjaaja.  
 
Oppilaitoksen tukipalvelut  
PIOn tukipalveluihin kuuluvat omat toimistopalvelut, ruokahuolto ja siivouspalvelut sekä 
kiinteistöpalvelut. Palvelut järjestetään edelleen omalla henkilöstöllä. Kouluterveydenhuol-
losta vastaa Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi. Henkilökunnan työterveyspalvelut hoitaa yksi-
tyinen työterveyspalvelujen tarjoaja, joka hankkii edelleen palvelut paikallisilta palvelujen 
tarjoajilta vankiloissa työskenteleville työntekijöille.  
 
Oppilaitoksen opiskelija-asuntolassa on päätoimisia asuntolan ohjaajia, jotka järjestävät 
opiskelijahuoltopalveluita ja ohjattua vapaa-ajan toimintaa eri sidosryhmien kanssa. Oppi-
laitoksessa toimivat päätoimiset opinto-ohjaaja ja kuraattori.  Oppilaitoksella toimii opiskeli-
jahuoltoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii apulaisrehtori ja sihteerinä opinto-ohjaaja ja 
se kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa. Ryhmän muut jäsenet ovat kuraattori, erityisopet-
taja ja asuntolan edustaja. Oppilaitosneuvosto, joka on JEDUn Sora-toimikunnan alajaos, 
koostuu pääosin opiskelijahuoltoryhmästä sekä oppilaiden ja työelämän edustajasta. Se 
kokoontuu rehtorin johdolla tarvittaessa. 
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2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET AMMATTI- JA KULTTUURIOPIS-

TOSSA  
 
Oppimisen laatu  
Jatkuvalla pedagogisella kehittymisellä varmistetaan opetuksen korkea laatu. Oppimistu-
loksia seurataan ja palautetta kerätään opiskelijoilta, opettajilta sekä työelämän edustajilta. 
Tarvittaessa opiskelijat saavat tukiopetusta sekä erityisopetusta. Opetushenkilöstöä kan-
nustetaan omaa ammattitaitoa kehittäviin koulutuksiin.  
 
Syrjäytymisen ehkäisy  
PIOn opiskelijahuoltoa kehitetään lisäämällä yhteistyötä opiston erityisopettajien kanssa. 
Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä alueen muiden opistojen sekä sosiaali-, terveys- ja nuo-
risotoimen kanssa. Erityisesti panostetaan yhteistyöhön lähikuntien ns. etsivän nuorisotyön 
kanssa. 
 
Vankilaopetuksen kehittäminen  
Vankilaopetuksen kehittämistä tullaan tekemään erikseen laaditun vankilastrategian mu-
kaisesti.  
 
Laadullinen ja määrällinen ennakointi  
Laadullinen ja määrällinen ennakointi tehdään valtakunnallisia ja JEDUn mittaristoja hyö-
dyntäen ja tarvittaessa niitä täydennetään luomalla PIOn omia mittaristoja ja seurantaa.  
 
Työelämäyhteydet  
PIO tekee tiivistä yhteistyötä lähialueen ja opiskelijoiden kotikuntien työelämän ja yritysten 
kanssa. Työpaikkaohjaajia, näyttötutkintomestareita ja arvioijia koulutetaan säännöllisesti. 
Työssäoppimisen laatua ja ammattiosaamisen näyttöjä kehitetään edelleen sähköisten 
työsisäoppimispäiväkirjojen, palautteiden ja muiden yhtenäisten käytänteiden avulla. Vuo-
sittain järjestetään yhteistyöyrityksille ja muille yhteistyökumppaneille yhteinen tapaaminen 
lounaan tai päivällisen merkeissä esim. jouluateria. Oppilaitoksen johto vierailee lähialueen 
yrityksissä ja käy vuoropuhelua mahdollisista yhteistyömahdollisuuksista yritysten, omista-
jakuntien ja oppilaitoksen välillä. 
 
Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen  
Kehityskeskusteluja sekä henkilö- että osastokohtaisia käydään vuosittain. Työhyvinvoin-
tiin ja työkykyyn panostetaan yhteistyössä kuntayhtymän kanssa. Henkilöstön osaamista 
kehitetään ja mitataan systemaattisesti JEDUn periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. 
  
Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen  
Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan osana opetussuunnitelmien sisältöjä. 
 
3. TALOUDEN 2014 – 2016 YLEISPERUSTELUT   
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 700 PIO, Piippolan amm./kultt.opis
Selite TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 4 154 109 4 020 970 4 159 100 3 993 100 3 993 100
Maksutuotot 2 054 2 000 3 000 3 000 3 000
Tuet ja avustukset 240 596 11 720
Muut toimintatuotot 116 368 76 200 112 000 112 000 112 000

4 513 127 4 110 890 4 274 100 4 108 100 4 108 100

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -2 429 814 -2 231 250 -2 314 600 -2 274 600 -2 274 600
Henkilösivukulut
Eläkekulut -427 342 -402 700 -425 760 -419 040 -419 040
Muut henkilösivukulut -124 942 -128 550 -136 550 -134 190 -134 190
Palvelujen ostot -338 739 -307 990 -302 500 -302 500 -302 500
Aineet,tarvikkeet ja tavarat -395 721 -444 400 -435 500 -425 500 -425 500
Muut toimintakulut -289 760 -309 850 -244 100 -244 100 -244 100

-4 006 318 -3 824 740 -3 859 010 -3 799 930 -3 799 930

TOIMINTAKATE 506 809 286 150 415 090 308 170 308 170

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot 10 500 500 500
Korkokulut
Muut rahoituskulut -347 -100 -100 -100

-337 400 400 400

VUOSIKATE 506 472 286 150 415 490 308 570 308 570

Poistot ja arvonalentumiset
Suun.mukaiset poistot -143 947 -165 300 -167 500 -180 800 -177 700
Arvonalentumiset

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 362 525 120 850 247 990 127 770 130 870

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 11 351 11 360 16 560 16 560 16 560
Varausten lis.(-)tai väh.(+)
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ 373 876 132 210 264 550 144 330 147 430

Tuloslaskelman tunnusluvut:
Toimintatuotot/ Toimintakulut -% 113 % 107 % 111 % 108 % 108 %
Vuosikate -% 11 % 7 % 10 % 8 % 8 %
Vuosikate/Poistot-% 352 % 173 % 248 % 171 % 174 %
Kertynyt yli-/alijäämä 373 876 506 086

Opiskelijamäärä 309 303 303 303 303  
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YLIVIESKAN AMMATTIOPISTO 
 
1 ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2014 – 2016 
 
PÄÄTEHTÄVÄ 
 
Ylivieskan ammattiopisto järjestää kulttuurialan, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammatil-
lista peruskoulutusta ja kehittämis- ja palvelutoimintaa alueen väestölle, yhteisöille ja yri-
tyksille edistäen asukkaiden hyvinvointia ja elinkeinoelämää sekä yrittäjyyttä. Aikuiskoulu-
tuksena järjestetään myös puhdistus- ja kotityöpalvelualan koulutusta ja työelämän kehit-
tämis- ja palvelutoimintaa.  
 
Lähihoitajakoulutuksen tavoitteena on turvata alueen laaja-alainen sosiaali- ja terveysalan 
perusosaaminen. Koulutuksessa painottuu entistä voimakkaammin yhteistyö työelämän ja 
kolmannen sektorin kanssa. Lähihoitajaopiskelijat osallistuvat erilaisten tapahtumien jär-
jestämiseen ja toteuttamiseen. Erilaiset projektit mahdollistavat uusien toimintamallien ko-
keilun työelämän tarpeista lähtevän koulutuksen kehittämiseksi. Kulttuurialan ja sosiaali- ja 
terveysalan välille kehitetään opintopolkumallia yhteistyössä Piippolan ja Kalajoen ammat-
tiopistojen kanssa. Lähihoitajakoulutusvienti aloitetaan maksullisena palvelutoimintana 
Kiinaan ja kansainvälisessä verkostoyhteistyössä lisätään verkkopedagogiikkaa. 
 
AV -viestinnän koulutuksen tavoitteena on tuottaa laaja-alaisten perusopintojen, suuntau-
tumisopintojen sekä nykyaikaisen oppimisympäristön avulla, alan kehityksen kärjessä kul-
kevaa, ajanmukaista ja laadukasta koulutusta. Valmistuneet media-assistentit ovat moni-
puolisen AV – alan perusosaamisen omaavia, oman suuntautumisalueensa asiantuntijoita 
ja kansainvälisiä tulevaisuuden osaajia, jotka sijoittuvat moniin erilaisiin tehtäviin työelä-
mässä, toimivat yrittäjinä tai jatkavat jatko-opintoihin. AV -viestinnän opinnoissa toteute-
taan koulutus- ja tuotantoyhteistyötä yrityselämän sekä muiden koulutusten järjestäjien 
kanssa. Tavoitteena on luoda yhteistyöverkosto AV- ja tapahtumatuotannon yritysten 
kanssa työssäoppimisen ja palvelujen kehittämiseksi sekä tunnettavuuden nostamiseksi. 
YSOmedian tilat ja laitteet ovat yhteistyöverkoston yhteiskäytössä. Lisäksi media-
assistenttiopiskelijat tuottavat sisällöntuotanto- ja tallennepalveluja yrittäjyysopintojen kaut-
ta.  
 
Aikuiskoulutuksena järjestetään palvelualojen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoi-
hin valmistavaa koulutusta sekä tutkintotilaisuuksia. Tutkintotavoitteista koulutusta järjeste-
tään sosiaali- ja terveysalalla sekä puhdistus- ja kotityöpalvelualalla. Toteutamme myös 
em. alojen esimieskoulutuksia. Nuorille ja aikuisille maahanmuuttajille tarjotaan ammatilli-
seen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta (MAVA) sekä kotoutumiskoulutusta. Uu-
tena käynnistetään työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon ja vartijan ammattitutkin-
toon valmistavat koulutukset sekä haetaan AV-viestinnän perustutkinnon näyttötutkinnon 
järjestämissopimusta. Lisä- ja täydennyskoulutustarjonta sekä henkilöstökoulutukset ovat 
työelämälähtöisiä ja perustuvat kysyntään, jota selvitetään laadullisella ja määrällisellä en-
nakoinnilla.   
 
Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toteuttamiseksi ammattiopisto tarjoaa maksullis-
ta palvelutoimintaa ja on mukana erilaisissa työelämän kehittämishankkeissa valtakunnal-
lisesti ja kansainvälisesti. Puhdistus- ja kotityöpalvelualalla on tavoitteena vastata alueen 
elinkeinoelämän ja julkishallinnon tarpeisiin mm. kehittämällä kotityöpalvelualan koulutuk-
sen sisältöjä vastaamaan työelämän toimintoihin. Kehittämisen yhdeksi painopisteeksi 
nostetaan virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen mm. oppimispelien avulla. Työ-
paikkaohjaajien ohjausosaamista kehitetään mm. verkko-opetuksena.  Maksullisena palve-
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lutoimintana tarjotaan konsultointi- ja henkilöstön kehittämispalveluja mm. kotityöpalvelu-
yritysten laatusertifiointiin liittyvää konsultointia ja arviointeja ja kestävän kehityksen kon-
sultointia.  
 
Ammattiin opiskelevia kannustetaan suorittamaan yrittäjyysopintoja ja näyttötutkinnoissa 
Yrittäjyys-tutkinnonosaa sekä osallistumaan JeduPaja-osuuskunnan toimintaan. Kaikille 
opiskelijoille on tarjolla myös monikulttuurisuusopintoja sekä työssäoppimisjaksoja ulko-
mailla.  
Ammattiopisto osallistuu aktiivisesti nuorisotakuun/ nuorten aikuisten osaamisohjelman 
toteuttamiseen sekä valmistavien koulutusten (VALME) kehittämiseen. 
 
KOULUTUS- JA OPINTOALAT OPISKELIJAMÄÄRINEEN 
 
Koulutusala/perustutkinto

v.2013
KA *) ap **) kok. määrä ap kok. määrä ap kok. määrä

Kulttuuriala 65 25 66 25 70 25 70
Audiovisuaalisen viestinnän pt 65 25 66 25 70 25 70
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 273 105 275 105 270 105 270
Sosiaali- ja terveysalan pt 45 130 45 130 45 130
Sosiaali- ja terveysalan pt, aikuiset 60 145 60 140 60 140
Perustutkintokoulutus yht. 338 130 341 130 340 130 340
Maahanmuuttajien koulutus 15 10 15 10 15 10
Yksikköhintaperusteinen koulutus yht. 338 145 351 145 350 145 350
Työvoimapoliittinen koulutus 40 40 40
Ammatillinen lisäkoulutus 15 15 15
Oppisopimuskoulutus 30 30 30
Aikuiskoulutus yhteensä 0 85 0 85 0 85
Koulutus yhteensä 145 436 145 435 145 435

*)painotettu keskiarvo opiskelijamäärästä v. 2013
**) aloituspaikat

TOINEN ASTE
v. 2014 v. 2015 v.  2016

 
 
Ammattiopiston organisaatio 
Ylivieskan ammattiopiston rehtori vastaa kehittämistyöstä sekä talous- ja henkilöstöhallin-
nosta. Koulutusaloilla, aikuiskoulutuksessa ja tukipalveluissa on tiimit, joissa on vastuu-
henkilöt. Johtoryhmään kuuluvat koulutusalavastaavat, aikuiskoulutusvastaava, koulutus-
vastaava, opintosihteeri, opettajakunnan edustaja, opiskelijayhdistyksen puheenjohtaja ja 
rehtori. Johtoryhmä valmistelee asiat kerran kuukaudessa olevaan henkilöstökokoukseen. 
Alakohtaiset tiimit kokoontuvat kuukausittain, jossa varataan aikaa myös uusien ideoiden 
kehittelyyn. Opiskelijahuoltotyöryhmään kuuluvat opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja, koulu-
tusalavastaavat ja tarvittaessa ryhmäohjaaja, kuraattori ja rehtori. Ryhmä kokoontuu ker-
ran kuussa. Asiantuntija-apua ryhmä saa verkostoon kuuluvilta yhteistyötahoilta. Koulu-
tusalavastaavat ja aikuiskoulutusvastaava kehittävät toimintaa yhdessä tiimin jäsenten 
kanssa. Jokaisella opiskelijaryhmällä on ryhmäohjaaja ja aikuiskoulutuksessa vastuukou-
luttaja. 
 
Ammattiopiston ohjausvälineet 
Rehtori käy kehittämiskeskustelut koulutusalavastaavien, aikuiskoulutusvastaavan ja tuki-
palveluhenkilöstön kanssa kerran vuodessa. Koulutusala- ja aikuiskoulutusvastaavat käy-
vät kehityskeskustelut oman tiiminsä jäsenten kanssa vuosittain. Kehittämiskeskustelujen 
pohjalta tehdään jokaiselle henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jossa huomioidaan 
työn kuormittavuus. Opiskelija-, työelämä- ja henkilöstöpalautteitten pohjalta laaditaan toi-
minnallisia tavoitteita. Opiskelijayhdistys on mukana ammattiopiston kehittämistyössä. 
Opiskelijayhdistyksen puheenjohtaja osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn. Henkilökunnan 
ammatilliseen kehittymiseen ja työssä jaksamiseen panostetaan koulutuksen, koti- ja ul-
komaisten työelämäjaksojen, työnohjauksen, yhteisten virkistysmatkojen sekä ohjatun lii-
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kunnan avulla. Tiedottaminen organisaatiossa tapahtuu henkilöstölle pääasiassa sähkö-
postilla ja opiskelijoille Wilman ja infotaulujen välityksellä. 
 
Oppilaitoksen tukipalvelut 
 
Ylivieskan ammattiopiston tukipalvelut muodostuvat toimistopalveluista, atk- ja mediatues-
ta sekä puhdistuspalveluista. Oppilaitoksen toimistopalvelut tuotetaan itse. Opintotoimistol-
la on opiskelijarekrytointiin, opiskelijoiden ja henkilöstön ohjaukseen ja informointiin liittyviä 
tehtäviä sekä opiskelijahallintorekisterin ylläpito ja käyttö sekä Jedun MultiPrimuksen pää-
käyttäjän varahenkilö. Toimiston tehtäviin kuuluu myös ammattiopiston taloushallintoon 
liittyviä tehtäviä. 
Ammattiopistossa on omat atk- ja mediatukipalvelut sekä puhdistuspalvelut. Laitoshuolta-
jat toteuttavat puhdistuspalveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Ravitse-
mus- ja kiinteistöpalvelut ovat ostopalveluina. Työterveyshuollon palvelut hankitaan Kallion 
peruspalvelukuntayhtymästä. 
 
2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET AMMATTIOPISTOSSA 
 
Toimenpiteitä keskeisten tulosrahoitukseen liittyvien mittareiden tavoitteiden saavuttami-
seksi 
JEDU VAIKUTTAVUUS tavoite Ammattiopiston toimenpiteitä vuonna 2014 
Työllistyminen, jatko-opinnot, ase-
velvollisuuden/siviilipalveluksen 
suorittaminen tai perhevapaa opin-
tojen jälkeen 

90 % Työelämäyhteistyö niin työssäoppimispaikkojen valin-
nassa kuin opetussuunnitelmien kehittämisessä vastaa 
työelämän osaamistarpeita, mikä edistää opiskelijoiden 
työllistymistä. Kehitetään väyläajattelua toiselta asteel-
ta korkeakouluun. Urasuunnittelu ja työnhakuvalmen-
nus työnhakusuunnitelmineen pakolliseksi kaikille opin-
tonsa päättövaiheessa oleville opiskelijoille.    

Läpäisyaste 75 % Opetusmenetelmien monipuolistaminen ja laajennetun 
työssäoppimisen kehittäminen. Yhteistyöhankkeet työ-
elämän kanssa mm. uudet oppimisympäristökokeilut. 
Opinto-ohjauksen suunnitelmallinen toteuttaminen, 
aikaisempien opintojen tunnistaminen ja tunnustami-
nen. 

Negatiivinen keskeyttäminen < 4 % Opettajat, ryhmäohjaajat ja opinto-ohjaajat seuraavat 
opiskelijan opinnoissa etenemistä ja tukevat ja ohjaavat 
opiskelijaa opinnoissa ja uravalinnas-
sa. Kuraattoripalveluja on ostopalveluna oppilaitoksen 
tiloissa noin 8 h/viikko. Laajennettu työssäoppiminen ja 
monipuoliset opetusmenetelmät.  

 
3. TALOUDEN 2014–2016 YLEISPERUSTELUT 

 
Opiskelijarekrytoinnin ja ohjauksen tavoitteena on saada motivoituneita ja alasta kiinnos-
tuneita opiskelijoita. Opiskelijamäärätavoitteet on asetettu realistisiksi. 
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800 YSO, Ylivieskan ammattiopisto
Selite TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 3 647 121 3 696 400 3 619 500 3 528 200 3 528 200
Maksutuotot 14 857 1 000 7 000 7 000 7 000
Tuet ja avustukset 88 090 352 650 331 200
Muut toimintatuotot 32 250 12 500 23 200 23 200 23 200

3 782 318 4 062 550 3 980 900 3 558 400 3 558 400

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -1 816 940 -1 726 990 -1 883 940 -1 787 000 -1 787 000
Henkilösivukulut
Eläkekulut -443 481 -344 640 -373 500 -357 210 -357 210
Muut henkilösivukulut -95 648 -99 460 -111 070 -105 360 -105 360
Palvelujen ostot -642 845 -956 640 -761 400 -572 800 -572 800
Aineet,tarvikkeet ja tavarat -251 732 -188 140 -195 590 -191 300 -191 300
Muut toimintakulut -119 121 -133 730 -96 070 -76 700 -76 700

-3 369 767 -3 449 600 -3 421 570 -3 090 370 -3 090 370

TOIMINTAKATE 412 551 612 950 559 330 468 030 468 030

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot 356
Korkokulut
Muut rahoituskulut -10

346

VUOSIKATE 412 897 612 950 559 330 468 030 468 030

Poistot ja arvonalentumiset
Suun.mukaiset poistot -506 367 -356 100 -328 400 -292 300 -262 800
Arvonalentumiset

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS -93 470 256 850 230 930 175 730 205 230

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Varausten lis.(-)tai väh.(+)
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ -43 470 306 850 280 930 225 730 255 230

Tuloslaskelman tunnusluvut:
Toimintatuotot/ Toimintakulut -% 112 % 118 % 116 % 115 % 115 %
Vuosikate -% 11 % 15 % 14 % 13 % 13 %
Vuosikate/Poistot-% 82 % 172 % 170 % 160 % 178 %
Kertynyt yli-/alijäämä -43 470 263 380

Opiskelijamäärä 340 351 356 355 355  
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NIVALAN AUTOKOULU 
 
1. ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2014–2016 
 
Opetustoiminta 
Liikenneopetus antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän kykenee turvallisesti ja 
joustavasti kuljettamaan ajoneuvoa erilaisissa liikennetilanteissa ja -ympäristöissä. Ope-
tuksessa korostetaan riskitilanteiden tunnistamista ja toisten tienkäyttäjien huomioonotta-
mista, riittävän pelivaran pitämistä ja ekologisen ajamisen omaksumista. 

Opetustoiminnan yksityiskohtaiset tavoitteet määräytyvät ajokorttiasetuksessa ja ajoneu-
vohallinnon normiohjeissa. Vuositavoitteena on perusvaiheessa noin 180 opiskelijaa, har-
joitteluvaiheessa noin 200 ja syventävässä vaiheessa 190. Opetuksen muuttuessa kolmi-
vaiheiseksi palveluiden muoto on muuttunut. 

Organisaatio 
Autokoulu toimii omana tulosalueena ja sitä johtaa opetustoiminnasta vastaava autokoulun 
johtaja. Muuta opetus henkilöstöä on kaksi liikenneopettajaa. 
Ohjausvälineet 
Kuntayhtymän yhteisten ohjausvälineiden lisäksi käytössä ovat henkilökunnan kokoukset 
ja tiedotustilaisuudet.  
 
2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET 

Autokoulun henkilökunnan osaamista ylläpidetään osallistumalla alan ajankohtaisista asi-
oista järjestettäviin koulutustilaisuuksiin. Ammattidirektiivin vaatimat koulutuspäivät ovat 
mukana henkilöstön kehittämisessä. 

Ajokorttiasetuksen muutokset tuovat uudistuksia opetukseen. Kolmivaiheisuus opetukses-
sa lisää vaatimuksia opetuksen tehostamiselle. Opetuksellisesti eri vaiheiden toteuttami-
nen tuo uusia haasteita opettajille. Seuraamalla asiakaspalautteita voidaan tuottaa asiak-
kaille heidän tarvitsemansa palvelu. Muutoksien tuomat vaatimukset tuovat tarpeen sisäi-
selle koulutukselle. Tavoitteena on säilyttää kuorma-auto opetus osana palvelu kenttää. 
Ammattidirektiivin asettamat vaatimukset kuorma-auto ja yhdistelmä opetuksessa sekä 
ammattikuljettajien jatkokoulutuksessa asettavat lisävaatimuksia toimintoihin logistiikka-
puolella. Kuljettajadirektiivissä olevan siirtymäajan loppuminen tuo tarvetta lisätä huomiota 
ammattikuljettajien määrän vähenemiseen. Muutokset kuljettajakentässä luovat tarpeen 
kehittää yhteistyötä ammattiopiston kanssa. 

3. TALOUDEN 2014–2016 YLEISPERUSTELUT 
 
Nykyinen opiskelijamäärä mahdollistaa taloudellisen tilanteen pysymisen kannattavana. 
Ajokorttiasetuksen tuomat muutokset asettavat haasteita tuleville vuosille. Investoinnit to-
teutetaan kaluston muutostarpeiden mukaisesti.  
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900 NIVALAN AUTOKOULU
Selite TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 245 825 224 000 246 000 250 000 250 000
Maksutuotot 1 422 2 000 2 000 2 000 2 000
Tuet ja avustukset 207
Muut toimintatuotot 15 565 10 000 10 000 10 000 10 000

263 019 236 000 258 000 262 000 262 000

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -125 728 -124 200 -123 200 -123 200 -123 200
Henkilösivukulut
Eläkekulut -20 450 -20 410 -37 700 -37 700 -37 700
Muut henkilösivukulut -6 420 -7 160 -7 270 -7 270 -7 270
Palvelujen ostot -13 255 -17 250 -17 650 -17 650 -17 650
Aineet,tarvikkeet ja tavarat -37 932 -22 970 -23 270 -23 270 -23 270
Muut toimintakulut -6 877 -9 170 -9 130 -9 170 -9 170

-210 662 -201 160 -218 220 -218 260 -218 260

TOIMINTAKATE 52 357 34 840 39 780 43 740 43 740

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot 50
Korkokulut
Muut rahoituskulut

50

VUOSIKATE 52 357 34 890 39 780 43 740 43 740

Poistot ja arvonalentumiset
Suun.mukaiset poistot -32 728 -34 230 -39 500 -43 510 -40 420
Arvonalentumiset

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 19 629 660 280 230 3 320

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)
Varausten lis.(-)tai väh.(+)
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ 19 629 660 280 230 3 320

Tuloslaskelman tunnusluvut:
Toimintatuotot/ Toimintakulut -% 125 % 117 % 118 % 120 % 120 %
Vuosikate -% 20 % 15 % 15 % 17 % 17 %
Vuosikate/Poistot-% 160 % 102 % 101 % 101 % 108 %
Kertynyt yli-/alijäämä 19 629 20 289  
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           Liite 1 
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JEDUN TOIMINTA-ALUE, JÄSENKUNNAT, KUNTAYHTYMÄN OPPILAITOKSET     Liite 2 
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           Liite 3 
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Strategian suunnittelun liite         Liite 4 
JEDU / STRATEGIAN SUUNNITTELUUN 2014- 2016 

 
EFQM arviointialueet BSC tulosalueet Strategiset tavoitteet Mittarit 
1. Johtajuus 
 
 

Vaikuttavuus 
 
 
Talous 

Toimiva johtajuus kaikilla johtamisen tasoilla  
Laadullisen ennakoinnin tulosten hyödyntäminen strategisessa 
suunnittelussa 
Vakaa taloustilanne 

ISKUT -henkilöstökysely 
HR – ohjelman tilasto 
 
Tilinpäätös  

2. Toimintaperiaatteet 
ja strategia 

Koulutuksen vaikut-
tavuus 
 
 
 
 
 
Yhteistoiminta 

Joustavat ja monipuoliset oppimismenetelmät ja toimivat oppi-
misympäristöt 
Laadullisen ennakoinnin hyödyntäminen strategisessa suunnitte-
lussa 
Laadukas koulutus 
Oppisopimuksen loppuun saattaneiden työllistyminen ja läpäisyaste 
Kuntayhtymän sisäinen ja ulkoinen yhteistyö 
(mm. tiedottaminen, oppilaskuntatoiminta, yhteistyö alueen lukioi-
den ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa) 

Opiskelijapalaute 
 
 
 
OPAL /AIPAL -palaute 
JEDU tilastot 
ISKUT- henkilöstökysely 
Tilasto tutkinnoittain (kaksois-, kolmois- yhdis-
telmätutkinnot) 

3. Henkilöstö Henkilöstön uudis-
tuminen ja työkyky,  
oppiminen ja kasvu 

80 % päätoimisista opettajista kelpoisia 
50 % näyttötutkintomestarin koulutus 
Systemaattinen henkilöstön tietämyksen ja osaamisen kehittäminen 
Työelämäjaksoille osallistuminen  

Henkilöstökertomus /HR tilasto 

4. Kumppanuudet ja 
resurssit 

Vaikuttavuus 
Talous ja resurssit 

Työllistymisen ja yhteiskuntaan sijoittumisen edistäminen 
Vakaa taloustilanne, kuntayhtymä rahoittaa itse toimintansa 
Omavaraisuusaste säilyy hyvänä 
Työelämän ja rakennerahastojen kehittämisprojektien projektikanta 
ja liikevaihto 

Tilinpäätös 
 
 
Projektilistaus 

5. Prosessit 
- koulutustarjonta 
- työelämän palvelu-
tehtävä  
- OPS -työ 
- kansainvälisyys 
- opinto-ohjaus ja 
opiskelijahuolto 
- työssäoppiminen, 
ammattiosaamisen 
näytöt,  
- verkko-opetus 

Rakenteet ja proses-
sit 

koulutusalatarjonta vastaa alueen tarpeisiin 
 
Työelämän palvelutehtävään liittyvät tavoitteet (henkilösertifioinnit, 
myyntivolyymi) 
Tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat ajan tasalla 
Monipuoliset oppimisprosessit  
Opiskelijoiden ja henkilöstön kv-vaihtojen lisääminen 
Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön toteutumisen laatu 
Opiskelijat saavat  tieto- ja viestintätekniikka hyödyntävää opetusta 
ja ohjausta 

Suoritetut tutkinnot (perustutkinnot, ammattitutkin-
not, erikoistutkinnot) koulutusaloittain / vuosi 
 
Opiskelijapalautteet 
kv-vaihtojen määrä ja pituudet (5 % opiskelijat ja 
10 % hlöstö) 
Opiskelijapalautteet ja ops- tiedot 
 

6. Asiakastulokset Koulutuksen vaikut- Opetus- ja ohjausprosessissa onnistuminen: ISKUT päättökysely, työnantajakysely 
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tavuus Opiskelijat saavuttavat OPSin mukaiset oppimistulokset 
Aikuisopiskelijan ammatillisen osaamisen lisääntyminen 
Opiskelijoiden osaaminen vastaa työelämän tarpeita 

 
 
C&Q järjestelmä 

7. Henkilöstötulokset Henkilöstön uudis-
tuminen ja työkyky 

Henkilöstön ammatillisen osaamisen uudistaminen 5 % kok.kust. 
Henkilöstöllä keskimäärin 5 koulutuspäivää /vuosi 
Tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuu väh. 5 % henkilöstös-
tä 
Sairaslomien väheneminen 
Varhaisen puuttumisen mallin käyttöönotto 

Henkilöstön koulutuspäivät 
Henkilöstön osallistuminen kehittämishankkeisiin 
Henkilöstön koulutusvaatimusten täyttyminen 
Henkilöstön tyytyväisyys /henkilöstökysely 
Tulokset esitellään henkilöstökertomuksessa 

8. Yhteiskunnalliset 
tulokset 

Vaikuttavuus Toiminta tukee jäsenkuntien koulutus- ja elinkeinopolitiikkaa sekä 
alueen elinkeinoelämän kilpailukykyä 
Opiskelijoiden sijoittuminen Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan alueille 
 

Palautekysely jäsenkuntien edustajille 
Palautekysely elinkeinoelämälle 
Tilastokeskuksen sijoittumispalvelu 
 

9. Keskeiset suoritus-
kykytulokset 

Vaikuttavuus 
Talous 

Työllistymisen ja yhteiskuntaan sijoittumisen edistäminen (90 % heti 
koulutuksen jälkeen, kaksi vuotta koulutuksesta 90 %) 
Ammatillisen lisä- ja oppisopimuskoulutuksen käyttöasteet 
JEDUn toteuttaman oppisopimuskoulutuksen määrä 
Työvoimapoliittisen koulutuksen myynti 
Opinto-ohjauksen toimenpiteet 
Riittävä ensisijaisten hakijoiden määrä jokaiselle koulutusalalle 
Opiskelun negatiivisten keskeyttämisten vähentäminen 
Keskeyttäneillä on jatkosuunnitelma 
monipuoliset mahdollisuudet näyttötutkintojen suorittamiseen 
Vakaa taloustilanne 

Perustutkinnon suorittaneiden sijoittuminen (työl-
listyminen, jatko-opiskelu) 
JEDU tilasto 
 
 
Läpäisyaste koulutusaloittain 
Opiskelijapaikkojen täyttöaste  
Keskeyttäneet perustutkintokoulutuksessa Kes-
keyttäneet oppisopimuskoulutuksessa 
JEDU tilasto 
Varsinaisen opetuksen kustannukset 
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