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1. JEDU STRATEGIA  
 

1.1 VISIO 2020 
 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on vetovoimainen, arvostettu, alueen hyvinvointia ja yrit-
täjyyttä edistävä, osaamista uudistava ja verkottunut ammatillisen osaamisen sekä elinkeino- 
ja työelämän kehittäjä. Yhteistyö kattaa alueen koko toisen asteen koulutuksen vuoteen 2020 
mennessä. 

1.2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Julkisen talouden tasapainottaminen osaltaan tällä hallituskaudella vaikuttaa myös ammatilli-
sen koulutuksen asemaan. Viime vuoden lopulla vahvistetussa kehittämissuunnitelmassa on 
kirjattu vähentämistarpeita eri koulutusaloille, niin ammatillisen koulutuksen kuin ammattikor-
keakoulutuksen osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on jo keväällä linjannut ammatti-
korkeakoulusupistukset, koskien koko maata, että aluettamme. Ammatillisen koulutuksen 
mitoitus suuralueittain on parhaillaan valmistelussa. Opetus ja kulttuuriministeriön alustava 
esitys 9.11.2012 merkitsee Pohjois-Pohjanmaalla 655 kokonaisopiskelijamäärän vähennystä 
järjestämislupiin vuoteen 2016 mennessä. Tällöin Pohjois-Pohjanmaan osuus olisi koko 
maan tarjonnasta 7,8 %, keskimääräinen 16–18 ikäluokkaosuus olisi 8,6 % koko maasta 
vuonna 2016. Tähän liittyvät linjaukset OKM tekee kesään 2013 mennessä. Pohjois-Suomen 
osalta suuraluetarkastelu on monelta osin hyvin ongelmallinen ammatillisien peruskoulutuk-
sen osalta, koska täällä etäisyydet ovat mittavia ja julkiset liikennejärjestelyt ohuet. Samoin 
monet vanhemmat haluaisivat, että toisen asteen tutkinto voitaisiin suorittaa asumalla kotona. 
Yhteiskuntatakuun kautta ammatillinen peruskoulutus varmistetaan suoraan peruskoulusta 
tuleville sekä alle 25 -vuotiaille, ilman ammatillista peruskoulutusta oleville. Rahoituksessa on 
jo sovittu ensi vuoden osalta yksikköhinnan indeksijäädytyksestä, mikä jo sinällään velvoittaa 
koulutuksen toimijoita löytämään keinoja parantaa koulutuksen tuottavuutta. Jatkuvalla tulok-
sellisuusrahoituksella on myös mittareiden avulla pyritty tehostamaan koulutusta. Rahoituk-
sen uudistaminen tultaneen toteuttamaan tulevan valtionosuusjärjestelmän uusimisen yhtey-
dessä. Meneillään olevassa kuntauudistusprosessissa puntaroidaan ammatillisen peruskou-
lutuksen asemaa koulutuksen kentässä.  
 
Vuonna 2013 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on edelleen nykyisillä mittareilla mitattuna 
Suomen koulutuksen järjestäjien sarjassa Pohjois-Suomen paras. Globaalin talouden mark-
kinat ovat myös uusiutumassa, mikä edellyttää entistä parempaa koulutuksen osuvuutta työ-
markkinoille, että vahvaa uusiutumiskykyä. Pohjois- Pohjanmaalla on valmisteluvaiheessa 
useita suurhankkeita kuten ydinvoimalaratkaisu Pyhäjoella ja kansainvälinen hiukkasfysiikan 
tutkimusympäristö Laguna hanke Pyhäjärvellä. Bioenergiaan liittyvät eri ratkaisut ovat me-
nossa eteenpäin. Maakunnassa ja lähialueilla on myös meneillään ja alkamassa useita kai-
vannaisteollisuuden hankkeita. Ammatillinen koulutuksen mahdollisuudet vastata näihin tar-
peisiin heikkenevät selvästi tilanteessa, jossa määrällistä kehystä ollaan supistamassa. Joki-
laaksojen koulutuskuntayhtymä pyrkii osaltaan parantamaan koulutuksen työelämä osuvuutta 
jatkuvalla laadullisella ennakointityöllä. Useat opetushenkilöstön työelämäjaksot vahvistavat 
osaltaan yhtymän kiinteää työelämäyhteistyötä. Yhä heterogeenisemmät opiskelijat edellyttä-
vät myös yksilöllisempiä ratkaisuja opintopolkuihin. 
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Ammatillisen koulutuksen laatustrategiassa 2011- 2020 esitetään, että koulutuksen järjestäjät 
varmistavat toimintajärjestelmänsä puitteissa, että kaikki opiskelijat saavat tarpeidensa ja 
edellytystensä kannalta riittävästi korkealaatuista opetusta, ohjausta ja tukipalveluja eri oppi-
misympäristöissä tutkinnon perusteiden edellyttämien osaamisvaatimusten saavuttamiseksi. 
Kuntayhtymä kehittää monipuolisesti toimintaansa opiskelijan oppimisen laadun varmistami-
seksi. 

1.3 PERUSTEHTÄVÄ 
 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä järjestää monialaista ammatillista koulutusta, tukee ja 
vahvistaa yksilön elinikäistä kasvua, ammatillisten valmiuksien kehittymistä ja alueen kehit-
tymisedellytyksiä. Kuntayhtymän järjestämä koulutus on alueellisesti, valtakunnallisesti sekä 
kansainvälisesti arvioiden tuloksellista ja laadukasta. Kuntayhtymästä valmistuvat toimivat 
aktiivisesti yhteiskunnassa.   

1.4 TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT  
 
VASTUULLISUUS  
Tunnemme ja otamme vastuun toiminta-alueemme osaamisesta ja kehityksestä. Toimimme 
laadukkaasti ja yhteisöllisesti monialaisena toimijana ja kehitämme toimintaa kestävän kehi-
tyksen mukaisesti. Arvostamme ammatillista osaamista, yhteistyötä, luovaa toimintatapaa, 
yritteliäisyyttä sekä elinikäistä oppimista.  
 
AVOIMUUS  
Toimintamme on keskustelevaa, kannustavaa ja vuorovaikutteista. Toimintamme edistää 
luottamuksen ja kehittävän ilmapiirin syntymistä kuntayhtymässä ja sidosryhmien kanssa se-
kä työ- ja elinkeinoelämässä.  
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1.5 OSASTRATEGIAT  
 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä on seuraavat osastrategiat, joihin sisältyy myös osa-
strategioiden toimenpideohjelmat vuosille 2012–2014.  
 
HENKILÖSTÖSTRATEGIA  
Henkilöstöstrategian tavoitteena on pätevä, motivoitunut, uudistumishaluinen työyhteisön 
kehittämiseen sitoutunut henkilöstö. Henkilöstöstrategia kertoo, millaista henkilöstöpolitiikkaa 
koulutuskuntayhtymä noudattaa pyrkiessään saavuttamaan asettamansa tavoitteet. Henki-
löstöstrategia on johtamisen ja kehittämisen apuväline, joka tukee koulutuskuntayhtymän 
strategisten painopistealueiden ja tavoitteiden saavuttamista. Sen on tarkoitus ohjata joka-
päiväistä henkilöstötyötä, ja se tuo ennustettavuutta ja tasa-arvoa henkilöstöasioiden hoita-
miseen. 
 
PEDAGOGINEN STRATEGIA  
Pedagoginen strategian tavoitteena on mahdollistaa yksilön kasvu ja kehittyminen vastuulli-
seksi jäseneksi ammattialallaan ja yhteiskunnassa. 
 
JEDUn vastuullisen pedagogisen näkemyksen lähtökohtana on, että jokainen ihminen on 
arvokas ja ainutkertainen. Opiskelijalla on oikeus opiskella ja kehittyä ammatillisesti henkilö-
kohtaiset lähtökohdat, elämäntilanne ja persoonallisuus huomioon ottaen. Tieto on luonteel-
taan kokemuksellista, tieteellistä ja jatkuvasti kehittyvää. JEDUssa tieto nähdään muuttuvana 
ja kehittyvänä – uusi tieto rakentuu aikaisemmin hankitun tiedon varaan. Tieto kytkeytyy te-
kemiseen ja vuorovaikutukseen 
 
Oppiminen on koko eliniän kestävä prosessi ja se on aktiivista toimintaa, jossa lähtökohtana 
ovat aikaisemmin hankittu osaaminen ja aiemmat kokemukset. Opiskelijaa kannustetaan ta-
voitteelliseen oppimiseen, omatoimisuuteen, osallistumiseen, elinikäisen oppimisen taitojen 
kehittämiseen, reflektointiin, itsearviointiin sekä vastuun ottamiseen omasta oppimisestaan. 
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 henkilös-
töllä on vastuu elinikäisen oppimisen avaintaitojen ohjaamisessa. Vuonna 2012 vahvistettu 
Pedagoginen toimintaohje antaa suuntaviivat pedagogiselle toiminnalle JEDUssa. 
 
AIKUISKOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄPALVELUJEN STRATEGIA  
Tavoitteet 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän aikuiskoulutus on vetovoimaista, arvostettua, hyvinvoin-
tia edistävää, verkostoitunutta ja osaamistaan uudistavaa. Se pystyy vastaamaan alueen 
elinkeinoelämän ja julkishallinnon sekä muun työelämän muuttuviin tarpeisiin. Aikuiskoulutus 
on henkilökohtaistettua, monipuolista ja kilpailukykyistä. Aikuiskoulutuksen rahoitusmahdolli-
suuksia hyödynnetään monipuolisesti kaikissa ammattiopistoissa. JEDUlla on monipuoliset 
näyttötutkintojen suorittamismahdollisuudet, joita täydennetään verkostoyhteistyön kautta 
muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Työelämän kehittämispalvelut vastaavat työpaikan ja 
työyhteisöjen käytännön haasteisiin. Aikuiskoulutuksella on keskeinen rooli soveltavan ja tie-
teellisen tutkimustiedon jalkauttamisessa käytännön työelämään. 
Kehittämisen painopisteet 
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Aikuiskoulutuksessa toimivien opettajien ja muun henkilökunnan osaamista ylläpidetään ja 
kehitetään työelämäjaksoilla sekä lisä- ja täydennyskoulutuksen avulla. Keskeisenä osaamis-
tarpeen ohjausmekanismina toimii järjestelmällisesti kerätty ennakointitieto. Työelämäjakso-
jen toteutuksessa hyödynnetään monipuolisesti tarjolla olevia rahoitusmuotoja. Muuta osaa-
mista kehitetään muuttuvien tarpeiden mukaisesti eri rahoitusmahdollisuuksia hyödyntäen. 
Aikuiskoulutuksen opetushenkilöstö osallistuu opistojen kansainväliseen toimintaan ja kan-
sainvälisiä yhteyksiä hyödynnetään myös aikuiskoulutuksen näkökulmasta. Maahanmuutto ja 
monikulttuurisuus huomioidaan lisäämällä henkilöstön monikulttuurista osaamista. 
 
JEDUn aikuiskoulutuksessa kehitetään monipuoliset sekä paikallisesti ja alueellisesti verkos-
toituneet ohjaus- ja neuvontapalvelut. Ohjaus- ja neuvontapalvelujen tulee kattaa koulutuk-
sen järjestäjien lisäksi yritykset ja työvoiman tarpeeseen, liikkumiseen ja kouluttamiseen liit-
tyvät viranomaistahot. Henkilökunnan ohjausosaamista kehitetään mm. näyttötutkintomesta-
reita kouluttamalla.  
 
Työelämäpalveluja kehitetään omana toimintana ja koulutuksen järjestäjien monipuolisissa ja 
monialaisissa verkostoissa. JEDU toimii aktiivisena verkostojen muodostajana ja käytännön 
toimijana. Työelämäpalveluja kehitetään EU:n rakennerahastoja ja muita rahoitusmuotoja 
hyödyntäen. 
 
KANSAINVÄLISYYSSTRATEGIA  
Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on kehittää kansainvälisiä oppilaitos- ja työelämäyhte-
yksiä, lisätä kulttuureihin liittyvää tuntemusta sekä saada kansainvälistä vertailutietoa yhteis-
ten hankkeiden avulla. Tavoitteena on järjestää opiskelijoille sellaista koulutusta, että he pys-
tyvät valmistuttuaan työskentelemään kansainvälistyvässä työelämässä ja monenlaisissa 
sekä monikulttuurisissa työympäristöissä. Kansainvälisellä toiminnalla parannetaan henkilö-
kunnan ja opiskelijoiden kielitaitoa ja sitä kautta vahvistetaan opiskelijoiden sijoittumista työ-
elämään tutkinnon suorittamisen jälkeen. 
 
MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄSTRATEGIA  
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDUn tavoitteena on olla kansallisesti ja myös kansain-
välisesti vetovoimainen ja joustava koulutuksen järjestäjä opiskelijoille, henkilöstölle ja eri 
sidosryhmille. Markkinointi- ja viestintästrategia tukee JEDUn strategiaa ja edistää luotta-
muksen ja kehittävän ilmapiirin syntymistä kuntayhtymässä ja sidosryhmien kanssa sekä työ- 
ja elinkeinoelämässä. Markkinointi- ja viestintästrategia auttaa organisaatiota pääsemään 
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 viestin-
tään liittyvissä asioissa. 
 
LAATUSTRATEGIA 
JEDUn tavoitteena on olla koulutuksen laatumittareilla maamme kärjessä vuoden 2015 lop-
puun mennessä. Laatustrategian tavoitteena on luoda yhdensuuntaiset periaatteet kuntayh-
tymän laadunhallinnalle. Laadunhallinta sisältää laadun ohjauksen, johtamisen, varmistami-
sen ja kehittämisen. Laadunhallinta on kiinteä osa kuntayhtymän toimintaa, jolla varmistetaan 
asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vastaaminen sekä tuetaan ammatillisen koulutuksen jatku-
vaa parantamista.  
VANKILAOPETUKSEN STRATEGIA  
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JEDUn tavoitteena on järjestää eri vankiloissa monialaista ammatillista perus-, lisä- ja valmis-
tavaa koulutusta ja siten tukea ja vahvistaa yksilön elinikäistä kasvua ja yhteiskuntaan kiinnit-
tymistä. JEDUn järjestämä koulutus vastaa vankiopiskelijoiden, vankiloiden ja yhteiskunnan 
tarpeisiin. Koulutus on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvioiden laadukasta.  
 

1.6 STRATEGISET PAINOPISTEET 2013 – 2015  
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 

 

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 lisää-
mällä ja vastaamalla työelämän rakennemuutokseen parannamme opiskelijoiden työllistymis-
tä. Ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien kehittämisessä suuntaamme ensisi-
jaisesti niiden pitämiseen aidoissa työtilanteissa ja työympäristöissä.  
 
Kehitämme aikuis- ja oppisopimuskoulutusta huomioimalla entistä paremmin työpaikkojen 
tarpeet. Kehitämme työelämäpalveluja ja suuntaamme ne kysyntälähtöisesti. Tuotamme kou-
lutuspalvelut kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. JEDUn opiskelijat saavat opetusta 
ja ohjausta joustavasti eri oppimisympäristöissä osaamistavoitteiden saavuttamisen edellyt-
tämällä 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 työn-
antajana toimiminen ovat JEDUn toimintaperiaatteita. 
 
JEDUn hengen luomisella ja vastuullisella johtajuudella varmistamme henkilöstön pysyvyy-
den, kehittymisen ja hyvinvoinnin. Osaavan henkilöstön saamisella varmistamme koulutus-
palvelujen korkean laadun. JEDUn työntekijät tarkastelevat työn ja organisaation tulevaisuut-
ta osaamisen näkökulmasta. Omia ja organisaation toimintatapoja tarkastelemme kriittisesti 
ja kehitämme toimintaa yhteistoiminnassa muiden kanssa.  
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Toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen  
Ammattiopistorakenne luo hyvät edellytykset kehittää aluetta kokonaisvaltaisesti, joustavasti 
ja ketterästi. Koulutuksen järjestämiseksi ja sen kehittämiseksi kuvaamme prosessit ja viem-
me ne käytäntöön kaikissa kuntayhtymän ammattiopistoissa. Koulutuksen ja yhteisten toimin-
tojen laadun ja yhtymäkokonaisuuden synergiaetujen hyödyntäminen ovat painopistealueita, 
jolla luomme tehokkuutta ja tuloksellisuutta yhtymän toiminnassa. Hallinnon tehokkuutta pa-
rannamme kehittämällä ammattiopistohallinnon ja yhteisten palvelujen työnjakoa. Kokonai-
suudessaan toimintamme on oltava kustannustehokasta. Strategia- ja tuloksellisuusmittaristo 
konkretisoivat koulutuskuntayhtymän toiminnan päämääriä ja strategioita. 
 
Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintaa porrastetaan toiminnan tuloksellisuuden perus-
teella käyttäen koulutuksen järjestäjille laskettua tulosindeksiä. Valtakunnallisesti tulosindek-
sillä mitattuna Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä kuuluu koulutuksen järjestäjien parhaim-
mistoon.   
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2. TOIMINNALLISET TAVOITTEETJA SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 – 
2015 
 

2.1 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSALOITTAIN 2013 – 2015 
 

 
Kuva 1. Nuorisoasteen aloituspaikat (Kouluta) 909, lisäksi aikuisten ammatillinen perus-
koulutus + suorahaku oppilaitoksiin 181, lisäksi talouskoulu 26, valmentava ja kuntouttava 
koulutus 75, ammattistartti 26 ja maahanmuuttajien koulutus 15; kaikki aloituspaikat yh-
teensä 1232 

 
1 Tekniikan ja liikenteen ala  
 
Nykytila: Eräillä ammattialoilla myös Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (JEDU) alueella 
työvoiman tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa ja ammattitaitoisesta työvoimasta on ollut ajoittain 
puutetta suhteellisen korkeasta työttömyydestä huolimatta. Useilla yrityksillä on työntekijöitä, 
joiden ikääntyminen sekä yritysten laajentuminen lisäävät työvoiman kysyntää. Esimerkkeinä 
ovat teräsrakenne- ja konepajateollisuus sekä puuala. Ikärakenteen myötä logistiikan (esim. 
yhdistelmäajoneuvon-kuljettaja), rakennusalan (talonrakennus, talotekniikka) ja sähköalan 
ammattilaisille ja asiantuntijoille avautuu uusia työmahdollisuuksia. Keskeisin haaste on tur-
vata osaavan työvoiman saatavuus alueella tulevien suurhankkeiden vuoksi. Talouden vaih-
telut voivat vaikuttaa voimakkaastikin koulutuksen kysyntään ja rahoitukseen. 
 
Päämäärä/tavoitteet lähivuosille: Nuorisoasteen koulutusvolyymissa ei ole tarvetta suu-
rempiin muutoksiin. Toisen asteen perustutkintokoulutuksen koulutustarjonta vastaa määräl-
lisesti alueellista tarvetta. Tulevaisuudessa joustavuudella saadaan koulutuksen resurssit 
mahdollisimman järkevään käyttöön. Kone- ja metallialan koulutuksen toteuttamisen mahdol-
lisuuksia maantieteellisesti laajemmalla alueella parannetaan. Toisen asteen ja aikuiskoulu-
tuksen kehittämistä ja yhteensovittamista jatketaan aktiivisesti. Aikuiskoulutuksen koulutusvo-
lyymi tulee jatkossa vaihtelemaan paljon. Lähialueilla tapahtuvat suurhankkeet (ydinvoimala- 
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ja kaivoshankkeet) vaikuttavat myös JEDUn koulutus- sekä työvoimapalvelujen kysyntään. 
Aikuiskoulutusta vahvistetaan kaikissa tekniikan ja liikenteen koulutusohjelmissa. 
 
Keinot: Kuntayhtymä osallistuu opetusta tukeviin erilaisiin kehittämishankkeisiin. Työssäop-
pimista, ammattiosaamisen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen näyttöjä kehitetään 
yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa. Kuntayhtymän henkilöstön, koneiden, laitteiden ja 
tilojen hyödyntäminen tehostuu uuden organisoitumisen myötä. Verkko-opetusta käytetään 
yhtenä opetusmuotona. Aikuiskoulutusta vahvistetaan markkinointia lisäämällä, oppimismah-
dollisuuksia monipuolistamalla ja hakemalla lisää tutkintotilaisuuksien järjestämisoikeuksia. 
Alalle hakeutuvalle aikuisopiskelijalle tarjotaan vastaavasti myös mahdollisuus perustutkin-
non suorittamiseen näyttötutkinnon kautta.  
 
JEDU pyrkii saamaan työnjohtokoulutusluvan, kun kokeilujakso eräillä koulutuksen järjestäjil-
lä päättyy ja toiminta vakiinnutetaan koulutuksen järjestäjien normaaliksi toiminnaksi. Työ-
voimakoulutuksen kysyntään vastataan koulutustarjontaa laajentamalla erikoisammattitutkin-
tojen suuntaan sekä oppimismahdollisuuksia monipuolistamalla, jolloin työssäkäyvä väestö 
saavutetaan helpommin. Tutkintojen läpäisyastetta parannetaan edelleen monipuolistamalla 
opetusmenetelmiä ja kokeilemalla työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäämistä. Toteutetaan 
maarakennusalan koulutusta aikuiskoulutuksena. Kehitetään tekniikan ja liikenteen alan työ-
elämän palveluja kysyntälähtöisesti käyttäen hyväksi C&Q –järjestelmää ja muita indikaatto-
reita. Kone- ja metallialalle laaditaan alueellinen koulutustoimijastrategia, jossa määritellään 
koulutustoimija kohtaiset painopistealueet. 
 
2 Kulttuuriala  
 
Nykytila: Globaalisti kulttuuriala on tärkeä kansakunnan identiteetin ja laaja-alaisen sivistyk-
sen 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 hyö-
dynnetään monissa erilaisissa työtehtävissä.  
 
Koulutuskuntayhtymässä toimivia kulttuurialan tutkintoja ovat käsi- ja taideteollisuusalan sekä 
audiovisuaalisen viestinnän perus- ja ammattitutkinnot. Käsi- ja taideteollisuusalan koulutus-
ohjelmien 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 hankkeiden kautta. 
Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelman painopistealueina ovat graafinen- ja verkko-
palveluiden tuotanto, video- ja elokuvatuotanto, animaatio- ja tehostetuotanto 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 kehittää 
koulutusväylää ja toteuttaa koulutus- ja tuotantoyhteistyötä muiden koulutuksen toteuttajien ja 
eri yhteistyötahojen kanssa.  
Keskeiset toimenpiteet: Yhteistoimintaa kehitetään koulutuksen toteuttajien ja eri yhteistyö-
tahojen, kulttuuri- ja elinkeinoelämän sekä alaa tukevien hankkeiden välille kansainvälisiä 
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yhteyksiä unohtamatta. Henkilökunnan ajanmukaisella osaamisella ja hyvinvoinnilla 
turvataan opetuksen laatu. Tieto- ja viestintäteknologian käyttöä opetuksen tukena kehitetään 
kulttuurialan ammatillisissa aineissa. Ammattitaitovaatimusten mukaisesti toteutetaan laite-
investointeja sekä ajanmukaisia toimintaympäristöjä. Näiden myötä kehitetään osaamis- ja 
tuotantoympäristöjä muiden koulutuksen toteuttajien ja eri yhteistyötahojen, yrittäjien ja 
muiden toimijoiden kanssa hyödynnettäväksi. Näillä toimenpiteillä voidaan vetovoimaisuutta 
edelleen kulttuurialan koulutuksessa kasvattaa.  
 
Kulttuurialalla opintojen läpäisyastetta kohotetaan opiskelijahuollollisilla toimenpiteillä. 
Opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen huomioidaan opiskelijan opintojen henkilökohtais-
tamisessa. 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 tilapäisiin 
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: Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan sekä luonnontieteiden alan vai-
kutus JEDUn toimialueella on merkittävä. Alueella on runsaasti pk-yritystoimintaa ja kauppaa, 
jotka tarvitsevat tuekseen alan koulutusta. Opetussuunnitelmapohjaisen koulutuksen kehit-
täminen on tärkeää ja kouluttajien on jatkossa erityisesti ennakoitava muutoksia ja otettava 
kehittämisessä huomioon alueen tarpeet. Aikuiskoulutus on aloilla ollut suurta ja myös jat-
kossa koulutusalaa ja alan tutkintoja sekä näyttöjä kehitettäessä tulee huomioida aikaisem-
paa voimakkaammin alan aikuiskoulutuksen kehittäminen. Keskeisten ammatti- ja erikois-
ammattitutkintojen toteuttamiseen tulee kuntayhtymässä luoda valmiudet. Alan koulutusta 
kehitettäessä täytyy toimintaa suunnitella niin että kaikkien yksikköjen osaaminen tulee hyö-
dyntää kehittämistyössä. Liiketalouden alan nuorisoasteen koulutuksissa myös lukioyhteis-
työn merkitys tulevaisuudessa on kasvava.  
 
Pedagoginen kehittäminen on tärkeää ja siinä työssäoppimisen kehittäminen ja verkossa 
opiskelemisen valmiudet ovat nykyisin kaikkien opintojen yksi kivijalka. Tietoverkkojen väli-
tyksellä tapahtuva oppiminen ja ohjaaminen tulevat olemaan kaikissa koulutuksissa merkittä-
vää ja sen perusosaamisen saavuttaminen tuo alakohtaisia haasteita.  
 
Alueen kaupallisten yritysten kasvu tuo haasteita myös perinteisenä pidetyn kaupanalan kou-
lutukselle ja palveluyrittäjyydelle koko Oulun eteläisellä alueella. Yrittäjyyteen valmentavan 
koulutuksen lisääminen on alueen kannalta tärkeää. Alan kouluttajien osaaminen antaa 
mahdollisuuden uuden yrittäjäpolven joustavaan siirtymiseen yrittäjäksi. 
 
Päämäärä/tavoitteet lähivuosille: Päämääränä on lisätä verkko-opintoja, lukioyhteistyötä, 
seudullista työelämäyhteistyötä ja -osaamista sekä madaltaa yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä. 
Koulutuksen tavoitteena on antaa laaja-alaiset valmiudet kehittyä ammatilliseksi osaajaksi. 
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 hankkeilla. 
Yhteistyötä lukioiden kanssa lisätään. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan 
sekä luonnontieteiden alan osaamisen kohottamisen keinoina ovat perus-, ammatti- ja eri-
koisammattitutkintojen koulutuksen ja näyttötoiminnan laaja-alainen kehittäminen ja yhteis-
työverkoston rakentaminen oppilaitosten, tutkintotoimikuntien ja työelämän kanssa. Keskeyt-
tämisten vähentämiseksi ja läpäisyasteen parantamiseksi kehitetään oppilashuoltoa, muun 
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muassa tukiopetusta, varhaisen puuttumisen menetelmiä, paja- ja laajennettua työssäoppi-
mistoimintaa sekä muita tukitoimia.  
 
Yhteistyötä ja tehtäväjakoa muiden toisen asteen yksiköiden ja AMK:n sekä yliopistojen 
kanssa tarkennetaan ja kehitetään. Uusien ammatti- ja erikoisammattitutkintojen järjestämis-
sopimuksia haetaan ja valmistavaa koulutusta toteutetaan työelämän tarpeiden mukaisesti. 
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 puhdistuspalveluala. 
MARATA – alalla toteutetaan myös kotitalousopetusta (talouskoulu). Koulututusta järjeste-
tään viidessä ammattiopistossa. MARATA on alueella elinkeino, jonka ammattitaitoisen työ-
voiman tarve lisääntyy (alueelle tulossa olevat suuret teollisuuden investoinnit lisäävät myös 
palvelujen tarvetta). MARATA – aloilla on kysyntää ammattitaitoisesta työvoimasta sekä laa-
ja-alaisesta ja/tai erikoisosaamisesta. Alan työllisyystilanne on hyvä, ja joiltakin osin alalla on 
työvoimapulaa. Elinkeino on hyvin suhdanneherkkä ja osittain kausiluonteinen, jossa yhteis-
kunnalliset ja alueelliset muutokset näkyvät nopeasti. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän 
ammattiopistoissa perustutkintoja suorittavat opiskelijat kykenevät seuraamaan alan kehitys-
tä sekä toimimaan työelämän vaatimusten, haasteiden ja muutosten mukaisesti. Opiskelijoi-
den siirtymistä työelämään ja jatko-opintoihin tuetaan opintojen aikana. Aikuiskoulutuksena 
järjestetään perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta sekä tutkin-
toja (Haapavesi, Kalajoki, Oulainen ja Ylivieska). Lisäksi ammattiopistoissa järjestetään em. 
alojen lisä- ja täydennyskoulutusta ja henkilöstökoulutusta. Ylivieskan ammattiopisto vastaa 
puhdistuspalvelualan esimieskoulutuksesta, ja tutkinnoista Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. 
Aikuiskoulutus vastaa myös työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän (TYKE) käytännön to-
teutuksesta. 
 
Päämäärä/tavoitteet lähivuosille: MARATAn perustutkintojen tavoitteena on antaa laaja-
alaiset valmiudet kehittyä alan ammattilaiseksi. Tavoitteena on lisätä MARATA – alan näky-
vyyttä ja erityisesti kotityö- ja puhdistuspalvelualan vetovoimaisuutta. Tavoitteiden saavutta-
mista mahdollistavat tiiviit yhteydet toimialan yrityksiin ja organisaatioihin. Yhteistyötä elinkei-
noelämän kanssa toteutetaan osallistumalla erilaisiin työelämälähtöisiin palvelu- ja kehittä-
mishankkeisiin. MARATA - alalla opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä Jokilaaksojen koulu-
tuskuntayhtymän ammattiopistoissa tulee säilymään suunnittelukauden aikana nykyisellään. 
Strategisena painopisteenä on henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Vah-
vistetaan alan opetushenkilöstön valmiuksia ohjata erityistä tukea tarvitsevia ja maahanmuut-
tajataustaisia opiskelijoita. Tavoitteena on kehittää opetussuunnitelmien sisältöjä, paikallista 
valinnaisuutta ja joustavuutta. Kehitystyössä sisällöllisiä painopistealueita ovat kansainväli-
syys, yrittäjyys sekä kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus. Ympäristövastuullisuuden ta-
voitteena on toimia esimerkkinä luomu- ja lähiruoan käyttäjänä. Lisäksi tavoitteena on paran-
taa opiskelijoiden siirtymistä alan jatko-opintoihin alueella. 
 
Aikuiskoulutuksen tutkintokohtaisten koulutussuunnitelmien sisältöjä kehitetään, ja ne laadi-
taan rakenteeltaan JEDUn ohjeistuksen mukaisiksi. Aikuis- ja oppisopimuskoulutuksena ta-
pahtuvalla tutkintotavoitteisella koulutuksella sekä lisä- ja täydennyskoulutuksella turvataan 
alalla työskentelevien osaaminen ja elinkeinon kehittämisedellytykset. Tutkintoon valmistavaa 
koulutusta tutkintosuorituksineen toteuttaa järjestämissopimuksen omaava ammattiopisto. 
Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän merkitys kasvaa. Aikuiskoulutus vastaa työelämän 
kehittämis- ja palvelutehtävään (TYKE) ja aikuiskoulutukseen liittyvien kehittämishankkeiden 
valmistelusta ja toteutuksesta koulutusalojaan vastaavilla aloilla. Tavoitteena on, että ammat-
tiopistot tulevat toimimaan työpaikoilla aktiivisina kehittämiskumppaneina.  
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Keskeiset toimenpiteet: Tavoitteiden saavuttamisen vahvuuksia ovat ammattiopistojen eri-
koistuminen ja yhteistyö, henkilöstön ammatillinen osaaminen, ajanmukaiset oppimisympäris-
töt, monipuoliset opiskelumuodot sekä yhteistyö elinkeinoelämän, ammatillisten verkostojen 
ja koulutusorganisaatioiden kanssa. MARATA - alan tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta nos-
tetaan aktiivisella markkinoinnilla, ammattiopistojen profiloitumisella ja yhteistyöverkostojen 
toimintaan osallistumisella. Koulutusvolyymin saavuttamiseksi kehitetään joustavia opiskelu-
muotoja ja tutkinnon suoritustapoja opiskelijoiden henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmien 
mukaisesti. Opiskelijoita kannustetaan kaksoistutkintojen suorittamiseen. Kotitalousopetuk-
sessa (talouskoulu) opiskelijoita ohjataan MARATA – alan ammatillisiin perustutkintoihin. Lä-
päisyastetta nostetaan kehittämällä opintojen seurantaa ja ongelmiin puuttumista. MARATA – 
alalla otetaan käyttöön kaikissa ammattiopistoissa Varhaisen puuttumisen-malli.  
 
Henkilökohtaisten opetussuunnitelmien toteutuminen mahdollistetaan erilaisten opetusjärjes-
telyjen ja verkko-opetuksen avulla. Henkilökohtaisten opetusta koskevan suunnitelmien to-
teuttamista parannetaan lisäksi sisällyttämällä koulutuksen työvaltaisia opetusmenetelmiä 
sekä lisäämällä työpaikoilla tapahtuvaa työssäoppimista ja sen ohjausta opetussuunnitelmien 
perusteiden mukaisesti.  
 
Aikuiskoulutuksessa kehitetään näyttötutkintojen suorittamisen henkilökohtaistamista ja näyt-
tötutkintotoiminnan laatua niin, että lain henki toteutuu aidosti. Näyttötutkintojen suorittamis-
mahdollisuuksia lisätään alueen tarpeiden mukaisesti. Työelämän osaamis-, koulutus- ja rek-
rytointitarpeita seurataan C&Q ennakointijärjestelmän avulla jatkuvasti. Ammatillista perus-, 
lisä- ja täydennyskoulutusta sekä henkilöstökoulutusta järjestetään koulutus- ja rekrytointitar-
peisiin. Aikuiskoulutuksessa lisätään näyttötutkintojen tunnettavuutta ja kehitetään näyttötut-
kintojen suorittamisen henkilökohtaistamista ja näyttötutkintotoiminnan laatua.   
 
5 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  
 
Nykytila: Uusien sosiaali- ja terveyspalveluorganisaatioiden syntyminen edellyttää koulutus-
organisaatioilta tiivistä yhteistyötä palvelutarjoajien kanssa osaamistarpeiden ennakoinnissa. 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutusta järjestetään sosiaali- ja terveys- sekä kauneu-
denhoito- ja hiusalan perustutkintoina. Lisäksi järjestetään perus-, ammatti- ja erikoisammatti-
tutkintoihin valmistavaa koulutusta tutkintosuorituksineen. Valmistuvien työllistyminen on ollut 
erinomaista. Työvoiman tarve lisääntyy väestön ikääntymisen, palveluita käyttämään tottu-
neiden asiakkaiden määrän lisääntymisen sekä työvoiman eläkkeelle siirtymisen vuoksi. 
 
Päämäärä: Päämääränä on kouluttaa ammattitaitoisia osaajia alueen työelämän tarpeisiin ja 
oman ammattialan kehittäjiksi. Koulutus kannustaa hyvinvointiyrittäjyyteen, koska pieniä, 
joustavasti toimivia yrityksiä ja verkostoituneita yrittäjiä tarvitaan lähitulevaisuudessa hyvin-
vointipalveluiden tarpeeseen vastaamiseksi.  
 
Tavoitteet: Tavoitteena on sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksen kehittäminen mo-
niammatillisena yhteistyönä seudullisen työ-, elinkeino- ja yrityselämän kanssa. Koulutusalo-
jen, -asteiden ja -muotojen yhteistyönä moniosaaminen lisääntyy, henkilökohtaistaminen ja 
joustavat oppimispolut mahdollistuvat samalla, kun päällekkäinen koulutus vähenee. Verkko-
opinnot täydentävät monipuolisia opetusmenetelmiä niin nuorten kuin aikuisten koulutukses-
sa. Koulutus antaa monipuolisia valmiuksia tukea ja ohjata erilaisia ja erilaisista kulttuureista 
olevia asiakkaita hyvinvointipalveluiden hakemiseen ja käyttöön sekä antaa opiskelijalle val-
miuksia ohjata asiakkaita terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen. Opiskelija saa valmiuk-
sia yrittäjyyteen ja toimintaan monikulttuurisissa ympäristöissä. 
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Keskeiset toimenpiteet: Työelämän osaamistarpeita seurataan koulutuksen ennakointijär-
jestelmän avulla. Henkilöstön ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta toteutetaan työelä-
mäyhteistyönä. Tarjotaan uusia tutkintoja (ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) ja koulu-
tuskokonaisuuksia työelämässä oleville lisä- ja täydennyskoulutuksena. Sosiaali-, terveys- ja 
liikunta-alalla lisätään yhteistyönä työelämän ja ammattiopistojen kesken toteutettavaa koulu-
tusta ja erilaisia kehittämishankkeita. Yrittäjyyskasvatusta lisätään ja opetusmenetelmiä kehi-
tetään yrittäjyyttä tukeviksi. Kulttuurien tuntemusta edistetään myös järjestämällä opiskelijoille 
työssäoppimisjaksoja ulkomailla. 
 
6 Luonnonvara- ja ympäristöala  
 
Nykytila: Kuntayhtymän toimialue sijaitsee voimakkaasti kehittyvällä lypsykarjatalousalueel-
la. Alueella tuotetaan yli 10 % koko Suomen maidosta ja toimialueen maidontuotannon osuu-
den ennustetaan vahvistuvan lähivuosien aikana. Toimialueella on muuta maata runsaammin 
nuoria viljelijöitä, ja alueella investoidaan edelleen voimakkaasti lypsykarjatalouteen. Toimi-
alueella on panostettu voimakkaasti lypsykarjatalouden automaatiotekniikkaan. Suomessa on 
lähes 400 lypsyrobotilla varustettua maitotilaa, joilla on yli 500 lypsyrobottia. Robottitiloista 
joka kuudes tila on kuntayhtymän toimialueella. Kuntayhtymän toimialueelle on rakennettu ja 
on rakenteilla useita yksityisiä ja yhteisomistuksessa olevia navettarakennuksia, joiden koko 
on yli 100 lypsylehmää. Voimakkaasti lypsykarjatalouteen erikoistuneet suuret lypsykarjatilat 
ostavat osan peltoviljelyn vaatimasta työstä maataloustöihin erikoistuneilta yrityksiltä. Lypsy-
lehmien lisääntynyt määrä on vaikuttanut myös lomittajien työtilanteeseen, joka on säilynyt 
alueella erittäin hyvänä. 
 
Kuntayhtymässä on panostettu bioenergian hyödyntämiseen. Vuonna 2007 Haapajärvellä 
tuotannon aloittaneesta biokaasulaitoksesta ja erillisestä biodieselasemasta on rakennettu 
ainutlaatuinen bioenergia-alan keskittymä Suomessa. Kuntayhtymä on hallinnoinut useita 
merkittäviä bioenergia-alan kehittämishankkeita vuosien 2009 – 2012 aikana. Hankkeista on 
saatu konkreettisia toimenpidesuosituksia pohjoisten alueiden biokaasureaktoreille.  
 
Kuntayhtymän toimialueen metsätalouden merkitys on kasvamassa, koska seuraavan kym-
menen vuoden aikana alueella tulee päätehakkuuikään huomattavan paljon 1950- ja 1960-
luvuilla kunnostettuja metsiä. Kuntayhtymä panostaa koulutukseen, jossa painotetaan met-
sistä 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 puutarhayri-
tyksille. Yhä useammat tutkinnon suorittaneet aloittavat oman yritystoiminnan. Luonnonmu-
kaisen tuotannon osuus kuntayhtymän toimialueella on merkittävä sekä perinteisillä maatalo-
usaloilla että puutarhataloudessa. Haapaveden ammattiopiston koulutila on ollut pitkään 
luonnonmukaisessa tuotannossa ja toimii näin hyvänä oppimisympäristönä kestävänkehityk-
sen periaatteita noudattavassa viljelyssä. 
 
Luonnonvara-alalla on tärkeä osuus alueen kuntien elinkeinopolitiikassa, ja viimeisten vuosi-
en voimakkaiden investointien ansiosta luonnonvara-ala on säilyttänyt merkittävän 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 korkeatasoinen 
lypsykarjatalouden koulutusohjelma sekä alueellisesti laadukas metsätalouden koulutusoh-
jelma. Puutarhatalouden koulutuksessa korostuu alueelle soveltuvan, luonnonmukaisen puu-
tarhatalouden merkitys. Laadukkaalla luonnonvara-alan koulutuksella turvataan kuntayhty-
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män toimialueen elinvoimaisen ja voimakkaasti kehittyvän maa- ja metsätalouden sekä puu-
tarhatalouden 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 tavoittee-
na on lisätä merkittävästi bioenergiatuotannon osuutta luonnonvara-alan koulutuksen sisällä.  
 
Maatalousalan koulutuksen määrällisenä tavoitteena on säilyttää koulutukseen hakeutuvien 
lukumäärä suurimpana Suomessa. Metsätalousalan koulutuksessa on tavoitteena turvata 
riittävä ammattitaitoisten metsurien määrä ja antaa koulutettaville riittävät perusvalmiudet ko-
neellisessa puunkorjuutekniikassa ja bioenergian tuottamisessa. Maatilojen koon kasvun ja 
elinkeinoelämässä tapahtuvien muutosten vuoksi luonnonvara-alan koulutuksessa nostetaan 
palvelualan yrittäjyys entistä merkittävämpään asemaan. 
 
Luonnonvara-alan koulutuksen läpäisyaste pyritään säilyttämään valtakunnallisesti merkittä-
vän hyvällä tasolla. Aloitetun koulutuksen keskeyttämistä ehkäistään parhaiten laatimalla 
opetuksen tueksi kiinnostava ja työelämään sidottu opetussuunnitelma. Opetuksen kiinnosta-
vuutta lisätään tukiopetustoiminnalla ja tehokkaalla pienryhmäopetuksella. 
 
Keskeiset toimenpiteet: Kuntayhtymän tarjoamaa lypsykarjatalouden koulutusta kehitetään 
jatkuvasti ottamalla huomioon alan uusiutuva teknologiakehitys ja päivittämällä säännöllisesti 
kouluttajien tiedot vastaamaan alan teknologista kehitystä. Karjatalousalasta kiinnostuneet 
nuoret saadaan innostumaan maatalousalan koulutuksesta ottamalla moderni tekniikka 
osaksi päivittäistä koulutusta. Opiskelu on erittäin käytännönläheistä. Opiskelijat osallistuvat 
käytännön työelämään koko koulutuksen ajan, aluksi opetusmaatilalla ja myöhemmin yksityi-
sillä tiloilla. 
 
Bioenergia-alan kehittämistarpeita ja eri bioenergiavaihtoehtoja sekä kehitetään että testa-
taan Haapajärven opetusmaatilalla yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja Keski-Pohjan-
maan ammattikorkeakoulun Ylivieskan tekniikan yksikön kanssa. Kuntayhtymä kehittää bio-
energia-alan osaamista laajan kehittämisprojektin kautta. Bioenergia-alan ammattitutkintoon 
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 kauppapuutarhois-
sa että toimista itsenäisenä puutarha-alan yrittäjänä. Koulutuksessa huomioidaan työskentely 
kasvihuone-, avomaavihannes-, marja- ja hedelmäviljelmillä sekä työskentely puutarhamyy-
mälässä, taimistossa ja viheralueiden hoitotehtävissä. Puutarha-alan koulutuksessa jatketaan 
painotusta luomutuotantoon. 
 
Luonnonvara-alalla opiskelijoille on luotu työssäoppimisen ja näyttötoiminnan kautta kiinteä 
kontakti oppilaitoksesta luonnonvara-alan yrityksiin. Tavoitteena on ylläpitää ja edelleen ke-
hittää oppilaitoksen ja yritysten välistä yhteistyötä. Yhteistyön tärkeänä tavoitteena on opiske-
lijoiden motivoinnin lisäksi vahvistaa opiskelijoiden ammatillista osaamista. 
 
Koulutuksen läpäisyastetta parannetaan tehostamalla opiskelua motivoivaa työssäoppimista, 
laatimalla keskeyttämisuhan alla oleville opiskelijoille laadukkaat henkilökohtaiset opinto-
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suunnitelmat ja lisäämällä opiskelijoiden mahdollisuutta saada tehokasta henkilökohtaista 
ohjausta opinnoissaan. 
 
7 Vankilaopetus  
 
Nykytila: Vankiloissa järjestetään tutkintoon johtavaa koulutusta, valmistavia koulutuksia se-
kä ammatillista lisäkoulutusta. Koulutusta järjestetään nykyisin Oulun, Pelson, Kestilän, Su-
kevan, Pyhäselän, Laukaan ja Kuopion vankiloissa. Edellä mainituissa koulutuksissa on n. 
140 opiskelijaa.  
 
Päämäärä/tavoitteet lähivuosille: Nykyistä koulutustarjontaa monipuolistetaan. Lisäksi toi-
minta laajentuu vapauttamisyksiköihin sekä osaksi valvotun koevapauden toimeenpano-
suunnitelmaa, mikäli soveltuva rahoitusmuoto löytyy. Vankilakoulutusta kehitetään kiinteässä 
yhteistyössä rikosseuraamusalueiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.  
 
Keskeiset toimenpiteet: Anotaan 50 paikkaa lisää sekä vammaisten valmentavaan ja kun-
touttavaan koulutukseen että ammatillisen lisäkoulutukseen. Esitetään Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriölle, että se myöntäisi JEDUlle erityisen koulutustehtävän vankien ammatillisen koulu-
tuksen järjestämiseksi.  
 
8 Ohjaava ja valmistava, valmentava ja kuntouttava koulutus sekä maahanmuuttaja-
koulutus  
 
Nykytila: Ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta (ammattistarttia) järjestetään Nivalassa ja Piip-
polassa. Vammaisten opiskelijoiden valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta järjestetään 
Haapavedellä (Valmentava I JA Valmentava II) ja Piippolassa (Valmentava I) sekä vankilois-
sa (Valmentava I). Maahanmuuttajakoulutusta järjestetään Ylivieskassa. Edellä mainituissa 
koulutuksissa JEDUlla on n. 140 opiskelijaa. Vammaisten opiskelijoiden valmentavan ja kun-
touttavan koulutuksen laajentamiseen ja lisäämisen on tarvetta, sillä kartoitusten mukaan 
koulutustarve on kasvamassa lähivuosina. Koulutuksen järjestäjällä on opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön myöntämä lupa erityisopetukseen erityisenä koulutustehtävänä, 20 aloituspaikkaa ja 
muuna erityistehtävänä 70 aloituspaikkaa.  
 
Maahanmuuttajakoulutusta järjestää Ylivieskan ammattiopisto. Koulutustarjonta kattaa kotou-
tumiskoulutuksen (työvoimakoulutuksena) ja Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulu-
tukseen valmistavan koulutuksen (MAVA, 15 aloituspaikkaa).  
 
Päämäärä/tavoitteet lähivuosille: Ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta (ammattistartti) kehi-
tetään niin, että ammattistartin aloituspaikoille ohjataan opiskelijoita JEDUn eri yksiköistä se-
kä opintojen keskeyttämisuhan alaisia opiskelijoita. Eri yksiköiden välistä yhteistyötä ammat-
tistartin kehittämiseksi (Nivala ja Piippola) lisätään. Lisäksi kokeillaan erilaisia ammattistartin 
toteuttamisvaihtoehtoja.  
 
Vammaisten opiskelijoiden valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen käytäntöjä 
ja laatua kehitetään edelleen ja aloituspaikkoja pyritään lisäämään erityisesti vankilaopetuk-
seen. Vammaisten opiskelijoiden valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta kehitetään osana 
JEDUn erityisopetusta myös erilaisten kehittämishankkeiden avulla. Tavoitteena on kehittää 
ja selvittää mukautetun ammatillisen perustutkinnon järjestämismahdollisuudet MARATA -
alalla.  
 
Maahanmuuttajakoulutuksen tavoitteena on koulutusmahdollisuuksien tunnettavuuden li-
sääminen ja maahanmuuttajakoulutusten (kotoutumiskoulutukset, MAVA) jatkuvuuden tur-
vaaminen, maahanmuuttajien neuvonta-, ohjaus- ja tukipalvelujen saatavuuden ja laadun 



17 
 

kehittäminen, verkostoyhteistyö sekä kulttuurituntemuksen ja -tietouden lisääminen oppilai-
toksissa ja työelämässä. Lisäksi tavoitteena on, että nuorten ja aikuisten maahanmuuttajien 
ohjautuminen ammatilliseen koulutukseen lisääntyy ja valmiudet tutkinnon suorittamiseen 
paranevat. Ammattiopistot toimivat aktiivisesti työelämän suuntaan asenneilmaston avarta-
miseksi maahanmuuttaja myönteisemmäksi ja maahanmuuttajien työhönsijoittumisen helpot-
tamiseksi.  
 
Keskeiset toimenpiteet: Ammattistarttia kehitetään edelleen erilaisia toteutusvaihtoehtoja 
kokeilemalla. Haetaan erityisopetukseen/ vammaisten valmentavaan ja kuntouttavaan ope-
tukseen ohjaukseen kehittämis-/hankerahaa JEDUn erityisopetuksen kehittämiseksi. Ano-
taan aloituspaikkoja lisää vammaisten opiskelijoiden valmentavaan ja kuntouttavaan koulu-
tukseen, tavoitteena on 30 paikkaa. Selvitetään ja toteutetaan MARATA -alan mukautetun 
ammatillisen perustutkinnon opintojen järjestämismahdollisuudet jatkokoulutusväylänä eri-
tyisopiskelijoille (kotityö- ja puhdistuspalveluala).  
 
JEDUssa on tarjolla maahanmuuttajille heidän koulutustarpeidensa mukaisia koulutuspolkuja 
ja ohjaus- ja neuvontapalveluja. Toimintaa kehitetään erilaisilla kehittämishankkeilla (esim. 
Pikku-Koto).  
 
9 Korkeakoulutoiminta  
Opetus- ja kulttuuriministeriön kevään päätökset ammattikorkeakoulujen nuorten aloituspai-
koista heikensivät merkittävästi alueemme tarjontaa. Samalla on esitetty alustavat ammatti-
korkeakoulujen kokonaisresurssit. Centrian (entisen Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakou-
lun) osalta OKM:n esitykset kokonaisresurssien vähentämiseksi vuoteen 2016 mennessä 
ovat rajut. Myöskään Oulun seudun ammattikorkeakoulu ei säästynyt leikkauksilta. Tulevan 
syksyn ja ensi kevään aikana linjataan edelleen ammattikorkeakoulujen määrää ja koulutus-
vastuita. Edelleen on välttämätöntä jatkaa vaikuttamista eri poliittisiin ryhmiin, jotta jokilaakso-
jen nuorilla ja aikuisilla olisi mahdollista suorittaa korkeakoulututkinto alueella. 
 
Nykyisessä hallitusohjelmassa linjataan, että jokaisessa maakunnassa on vähintään yksi 
ammattikorkeakoulu. Hallitus on linjannut ohjelmassaan ammattikorkeakoulujen rahoitus siir-
tymisen valtiolle sekä siirtymisen osakeyhtiömalliin. Samalla tuloksellisuuselementtien osuut-
ta rahoituksessa tullaan lisäämään merkittävästi. Tämä malli avaa koko ammattikorkeakoulu-
kenttää koskevan toimilupakierroksen. Kaikkien ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudiste-
taan 1.1.2014 alkaen. Valtionneuvosto tekee tähän liittyvä päätökset syksyllä 2013. 
 
Centria ammattikorkeakoulun pysymistä autonomisena toimijana pyritään varmistamaan Bot-
nia yhteistyöverkostolla. Tässä onnistuminen edellyttää koko alueen yhtenäistä sitoutumista 
hankkeeseen. Yhteistyöverkostolle on löydettävä myös hallinnollisesti vahvempi toimintamalli 
Lapin korkeakoulukonsortion tapaan. Hallitusohjelmassa on kirjauksia, jotka tukevat tällaisen 
konsortiomallista toimintaa. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä pyrkii osaltaan edistämään ja 
turvaamaan alueen korkeakoulukentän toimintaedellytyksiä. Niukkeneva rahoitus edellyttää 
myös alueellamme tiivistyvää yhteistyötä eri koulutussektoreiden ja muiden kehittämistoimi-
joiden kanssa. Yhtymä on mukana keskeisesti edelleen seuraavissa hankkeissa: 
- Kone- ja metallialan kehittäminen 
- Puutuotealan kehittäminen 
- Uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen liittyvät hankkeet, mm. tutkimusjohtajahanke ja 
agrologikoulutus yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa. 
- Hyvinvointialan tutkimustoiminnan kehittäminen Oulun eteläisen alueella, HYWE- projekti, 
- Mikroyrittäjyyden tutkimusjohtajahanke 
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2.2 TAVOITTEET VUODELLE 2013 
 
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. Verkostos-
sa 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 yläpuo-
lella, Kehityskes-
kustelut käyty 
vuosittain vuosi-
kellon mukaisesti  

ISKUT henkilöstökysely,  
HR ohjelman tilasto 
 

Keskeiset toimenpiteet: 
Järjestetään laajamittaisesti esimiestehtävissä toimiville kokonaisvaltaiseen johtamiseen liitty-
vää koulutusta. Kehityskeskustelut suorittaa vuosittain lähin esimies, joka dokumentoi yhteen-
vedon kuntayhtymän HR- ohjelmaan. Keskusteluissa tärkeitä asioita ovat oman työn kehittä-
minen, työkyky, fyysinen työympäristö. esimiestyö, itsensä kehittäminen ja johtaminen. Kehi-
tyskeskustelujen yhteydessä laaditaan jokaiselle koulutus- ja kehittämissuunnitelma. 
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Elinkeinoelämän vaikuttamismahdollisuus: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Strategisessa suunnittelussa hyödynne-
tään laajasti eri koulutusaloilta kerättyä 
laadullisen ennakoinnin tuloksia 

 Tilasto 

Keskeiset toimenpiteet:  
Kerätään eri alojen koulutustarpeiden ennakointiin liittyvää tietoa alueen työelämältä.  

 
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:  
JEDU tukee opiskeluympäristön monipuolistamista ja opiskelijoiden mahdollisuuksia valita 
opintojaan myös toisista oppilaitoksista. Opetushenkilöstölle on kuntayhtymän sisällä tarjolla 
koulutusta ja tukea tieto- ja viestintätekniikkaa tukevien sekä sosiaalista mediaa hyödyntävien 
koulutuspalvelujen toteuttamiseen. Kehittämispalvelut ja pedagoginen tiimi valmistelevat ope-
tushenkilöstön koulutustilaisuuksia pienryhmille. 
Työelämäyhteistyötä lisäämällä ja vastaamalla työelämän rakennemuutokseen JEDU auttaa 
opiskelijoiden työllistymistä. Ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien kehittämises-
sä suunnataan ensisijaisesti niiden pitämiseen aidoissa työtilanteissa ja työympäristöissä. JE-
DU kehittää aikuis- ja oppisopimuskoulutusta huomioimalla entistä paremmin työpaikkojen 
tarpeet. Kehitetään työelämäpalveluja ja suunnataan ne kysyntälähtöisesti. JEDUssa tuote-
taan koulutuspalvelut kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. 

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

määrä 
Keskeiset toimenpiteet:  
Koulutusta kehitetään tarjouspyyntöjen ja ennakoinnin mukaisesti. Opettajien ja tutkintomesta-
reiden osaamista lisätään työelämäjaksojen avulla. Alueellisia ohjaus- ja neuvontapalvelujen 
kehitetään yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimistojen/-keskusten sekä muiden koulutuksen jär-
jestäjien kanssa. Koulutusta kehitetään OKM:n ammatillisen koulutuksen laatustrategian mu-
kaisesti. Opettajien kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaamista kehitetään mahdollista-
malla osallistuminen kansainvälisyysprojekteihin. Työpaikkaohjaajakoulutusta kehitetään yh-
dessä 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 laatiman 
oppisopimuskoulutuksen laadunkehittämis- – raportin mukaisesti. Alueellisia ohjaus- ja neu-
vontapalveluja kehitetään yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimistojen/-keskusten sekä muiden 
koulutuksen järjestäjien kanssa. Työpaikkaohjaajakoulutusta kehitetään yhdessä muun koulu-
tustoiminnan kanssa. 

Yhteistoiminta 
Kuntayhtymän sisäinen:   
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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 opiston toimin-
taa 

Oppilaskunnan itsearviointi 

Keskeiset toimenpiteet: 
Henkilöstö osallistuu yhteisten dokumenttien valmisteluun. Tiimien keskinäistä yhteistyötä ja 
toimintatapoja kehitetään. Jokaisessa ammattiopistossa toimii yksi opistokohtainen oppilas-
kunta. Oppilaskunnat ovat rekisteröityjä, toimintansa vakiinnuttaneita toimijoita opiston toimin-
nassa. 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 (kaksois-
kolmoistutkinnot, ammatilliset 
yhdistelmätutkinnot) 
 Yhteistyö ja hanketoiminta muiden koulu-

tuksen järjestäjien kanssa on tiivistä. 
Yhteisten hank-
keiden määrä 

Tilasto 

Keskeiset toimenpiteet: 
Yhteiset tapaamiset ja kehittämiskokoukset alueen peruskoulujen edustajien kanssa, yhteis-
työseminaarit. Kuntayhtymä on keskeinen toimija Oulun Eteläisen korkeakoulukeskuksessa ja 
Botnia -strategian toteuttamisessa. Kuntayhtymä toimii useiden kansallisten kehittämishank-
keiden koordinaattorina, Pohjois-Pohjanmaan TYKE-teknologiaklusterin ja koko TYKE-
verkoston koordinoijana ja Centrian ammattikorkeakoulun kanssa läheisessä yhteistyössä alu-
een ydinvoimalaitoksen rakentamiskoulutusten suunnittelussa ja Pohjois-Suomen ydinvoima-
koulutusten 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 opintojen suorittaminen työn ohes-
sa.  

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

50 % JEDU kysely 

Keskeiset toimenpiteet:  
Mahdollistetaan osallistuminen näyttötutkintomestarikoulutuksiin. Tarvittaessa toteutetaan 
koulutus omana ryhmänä. 

 
Henkilökunnan ammattitaito: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Systemaattinen henkilöstön tietämyksen  Koulutustilasto, ISKUT henki-
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ja osaamisen kehittäminen JEDUn stra-
tegisten painopisteiden mukaan 

löstökysely 

Työelämäjaksolle osallistuminen kerran viidessä 
vuodessa 

HR -ohjelman tilasto  

Keskeiset toimenpiteet: 
Vuonna 2012 käyttöönotettu HR -ohjelma mahdollistaa henkilökunnan koulutus- ja osaamis-
alueiden dokumentoinnin. Tehdään opistokohtainen suunnitelma useaksi vuodeksi eteenpäin 
opetushenkilöstön osallistumisesta työelämäjaksoille ja seurataan toteutumaa vuosittain. Val-
mistaudutaan 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 kulujen 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, valtakunnallisten, 
alueellisten sekä paikallisten viranomaisten kanssa. JEDU toimii aktiivisesti verkostojen raken-
tajana ja kehittäjänä. Työelämän kehittämispalvelut suunnataan alueen kehittämistarpeiden 
mukaisesti. Vahvistetaan projektiosaamista projektien hallinnointitoimintoja keskittämällä ja 
hajaannuttamalla projektien toteuttamista laajemmin vakituiselle henkilöstölle. Kehitetään ai-
kuiskouluttajien 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 erikoisammattitut-
kinnot sekä osatutkinnot kou-
lutusaloittain/vuosi. 
Meiltä valmistuneiden työllis-
tyminen alueelle. 

Keskeiset toimenpiteet: 
Koulutusalatarjonta koulutusaloittain tarkistetaan vuosittain suhteessa alueen tarpeisiin. Val-
mistuneiden opiskelijoiden työllistymistä seurataan tiiviisti, ja sen pohjalta tehdään ratkaisuja 
koulutusalatarjonnasta aloittain. 
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Työelämän palvelutehtävä: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Henkilösertifioinnit  
Työelämäpalvelujen myynti 

1500 
100 000 € 

JEDU Tilasto 
Ammattiopistojen taloustieto 

Keskeiset toimenpiteet: 
Suunnataan työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän kehittämisresurssit hankkeisiin, joista 
on odotettavissa opetustoimen oheen liiketaloudellisesti kannattavaa toimintaa. Markkinoidaan 
työelämän kehittämispalveluja erikseen ja kehittämisverkostojen välityksellä. Haetaan ja uu-
distetaan henkilö- ja menetelmäsertifiointioikeuksia. Parannetaan työelämäjaksoilla henkilös-
tön valmiuksia toteuttaa työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Vahvistetaan projektiosaa-
mista projektien hallinnointitoimintoja keskittämällä ja hajaannuttamalla projektien toteuttamis-
ta laajemmin koko vakituiselle henkilöstölle.  

 
Opetusta tukevia keskeisiä prosesseja  
Opetussuunnitelmien sisältö ja ajanmukaisuus: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Opetussuunnitelmat vastaavat tutkinnon 
perusteiden/määräyksien vaatimuksia ja 
kuntayhtymäsuunnitelman tavoitteita. 
Tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien 
laadinnassa ja kehittämisessä hyödynne-
tään työelämästä kerättyä tietoa. 

Kaikki tutkintoon 
tai tutkintotilai-
suuksiin valmis-
tavat opetus-
suunnitelmat ovat 
määräysten mu-
kaisia ja hyväk-
syttyjä.   

Itsearviointi ja opiskelijapa-
laute 
 

Keskeiset toimenpiteet: 
Kuntayhtymän OPS- työn vastuuhenkilö koordinoi opetussuunnitelmien kehittämistä. Opetus-
suunitelma – vastaavat kehittävät ja päivittävät opetussuunnitelmat huomioiden työelämältä ja 
opiskelijoilta saadun palautteen. 

 
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 
(1-5 taso -
tarkista) 

opiskelijoiden tulo-, olo- ja 
päättökyselyt  

Keskeiset toimenpiteet: 
Eri alojen opiskelijoita on mukana testaamassa ja kokeilemassa erilaisia oppimisympäristöjä 
luokkaopetuksen tueksi. 
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Kansainvälisyys: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Opiskelijavaihto: lähtevät opiskelijat 
 
 
                         saapuneet opiskelijat 

vaihdon määrä  
5 % koko opisk. 
määrästä 
saapuneid.määrä 

Kuntayhtymän yhteinen kan-
sainvälisyysmittaristo 

Asiantuntijavaihto: lähteneet 
 
 
                            saapuneet 

vaihdon määrä  
10 % henkilöstö- 
määrästä 
saapuneid.määrä 

Kuntayhtymän yhteinen kan-
sainvälisyysmittaristo 

Keskeiset toimenpiteet:  
Erilaisten hankkeiden avulla (mm. Leonardo, Nord Plus, Grundvik, Comenius, OPH:n rahoi-
tukset) lisätään opiskelijoiden ja henkilöstön osallistumista kansainvälisiin vaihtoihin ja kehite-
tään kansainvälistä vertaisoppimista. Kuntayhtymä hakee vuosittain apulaisopettajaa opistoi-
hin opetuksen tueksi. Henkilökuntaa ja opiskelijoita rohkaistaan kotikansainvälistymiseen jär-
jestämällä kansainvälisyyttä tukevia tapahtumia. 

 
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 valmis-
tuville opiskelijoille  
 
 
ISKUT ryhmän kysely valmis-
tuville opiskelijoille,  
Kouluterveyskysely ensim-
mäisen ja toisen vuoden opis-
kelijoille (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 keskimäärin 3 
tuntia. Erityisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille tarjotaan opinto-ohjausta opiskelijan tar-
vitsema määrä.  
Opiskelijahuolto: Kuntayhtymässä korostetaan ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista huo-
len aiheisiin. Tavoitteena on opintojen keskeyttämisen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. 

 
Työssäoppiminen, ammattiosaamisen näytöt:  
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Työssäoppimisen laatu  5 Työelämän, työssäoppimista 

ohjaavien opettajien ja opis-
kelijoiden palaute työssäop-
pimisjaksojen jälkeen 

Ammattiosaamisen näytön toteutumisen 
laatu 

5 Työelämän, ao. näyttöjä ar-
vioivien opettajien ja opiskeli-
joiden palaute ao. näyttöjen 
toteuttamisen jälkeen 

Keskeiset toimenpiteet: 
Työssäoppiminen suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan JEDUn ammattiopistojen ja työelä-
män yhteistyönä. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisessa noudate-
taan tutkinnon perusteita ja muita määräyksiä. Ammattitaitovaatimusten saavuttamisen näkö-
kulmasta työssäoppimisen tulee olla ammatinhallinnan kannalta monipuolista. Laajennettu 
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työssäoppiminen mahdollistaa yksilölliset oppimispolut. Työpaikkaohjaajien perehdyttämisellä 
ja koulutuksella varmistetaan, että työssäoppimispaikoilla on riittävä asiantuntemus työssäop-
pimisen toteutukseen. Työssäoppimisen tavoitteiden toteuttamiseksi varataan riittävästi re-
sursseja, jotta opiskelija saa riittävästi ohjausta, tukea ja palautetta. 
 
Työpaikkarekisteriä ja työssäoppimisen dokumentointia kehitettään niin, että kuntayhtymässä 
on ajantasainen tieto työssäoppimispaikkojen edellytysten arvioinnista ja työssäoppimisen 
toteutuksesta. Pedagoginen tiimi koordinoi kuntayhtymän työssäoppimista yhdessä oppi-
misympäristöjaoksen kanssa. 
 
Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laatua mitataan to-jakson/ ammattiosaami-
sen näytön jälkeen opiskelijoille, työpaikkaohjaajille ja opettajille tehtävällä kyselyllä. Saadun 
palautteen perusteella asetetaan seuraavan vuoden tavoitteet. Kuntayhtymällä on systemaat-
tinen prosessi työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen seurantaa, arviointia, paran-
tamista ja kehittämistä varten. 

 
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 
viestintätekniikkakoulutus 
/ 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 oppimispol-
kuja, oppimisympäristön monipuolistamista ja opiskelijoiden mahdollisuuksia valita opintojaan 
myös verkko-opiston kautta toisista oppilaitoksista. 
 
Pedagoginen tiimi koordinoi kuntayhtymän verkko-opetusta yhdessä kuntayhtymän verkko-
opetuksen asiantuntijan ja oppimisympäristöjaoksen kanssa. Verkko-opetuksen asiantuntija 
kehittää kuntayhtymän tasolla verkko-opetusta ja osaltaan levittää hyviä käytänteitä tieto ja 
viestintätekniikan hyödyntämisestä kuntayhtymässä. Hän toimii myös ammattiopistokohtaisten 
verkkokoordinaattoreiden tukena ohjauksessa ja suunnittelussa. Opistokohtaisesti nimetyt 
verkkokoordinaattorit ovat opettajien tukena verkko-opetuksen suunnittelussa ja toteutukses-
sa.  
Opettajat tuottavat ja hyödyntävät oppimisaihioita esim. Moodleen. Opetushenkilöstölle on 
kuntayhtymän sisällä tarjolla koulutusta ja tukea (tekninen, pedagoginen, taloudellinen resurs-
si) tieto- ja viestintätekniikkaa tukevien sekä sosiaalista mediaa hyödyntävien koulutuspalvelu-
jen toteuttamiseen. Pedagogista koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan perustelluilta osiltaan 
mm. verkko-opetuksen asiantuntijan työnä. Pedagogisen koulutuksen lisäksi edelleen järjeste-
tään myös menetelmä- sekä laite- ja ohjelmistolähtöistä koulutusta. Uudet opettajat perehdy-
tetään JEDUn verkko-opetukseen. Eri ammattiopistojen saman alan opettajat tuottavat verk-
komateriaalia yhteistyönä verkko-opetuksen asiantuntijan johdolla. 
Pedagoginen tiimi vastaa tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannasta ja arvioinnista. Verkko-
opintojen määrää sekä osallistuvien opiskelijoiden määrää seurataan opistokohtaisesti. Opis-
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kelijatietohallintajärjestelmään syötetään opiskelijan arvioinnin yhteydessä opiskelijaryhmä-
kohtaisesti, kuinka monta opintoviikkoa tutkinnon osasta on suoritettu verkko-opintoina.  

 
6 Asiakastulokset / koulutuksen vaikuttavuus 
Oppimistulokset: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Opiskelijat ovat saavuttaneet opetus-
suunnitelman mukaiset oppimistulokset ja 
heidän osaamisensa vastaa työelämän 
vaatimuksia. 

tarkennus ISKUT, 
säännöllinen pa-
laute työelämältä 

ISKUT Päättökysely, työnan-
tajakysely, C&Q –järjestelmä. 

Keskeiset toimenpiteet: 
Ammattiopistojen koulutusalavastaavat keräävät oman toimialansa keskeiset osaamistarve-
tiedot alueen tärkeimmiltä työpaikoilta. Tiedot syötetään tietokantapohjaiseen järjestelmään ja 
tietoja tarkastellaan aluekohtaisina ja koulutusalakohtaisina kokonaisuuksina. 
 
Saatuja osaamistarvetietoja käytetään yhtymän toiminnan kehittämiseen, opetussuunnitelmien 
kehittämiseen ja työelämän tarpeisiin reagoidaan nopeasti. Osaamistarvetietojen perusteella 
kehitetään uusia koulutustuotteita ja vastataan alueen työelämän odotuksiin. 
 
Työelämän vaatimukset huomioidaan tarjoamalla opiskelijoille opintoja, jotka tukevat ammat-
tiin oppimista. 

 
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 (henkilös-
tön kokonaismenoista)  

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

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

HR -ohjelman tilasto 
 
ESS -ohjelman tilasto 

Keskeiset toimenpiteet: 
JEDUssa järjestetään vuosittain henkilöstölle yhteisten koulutustilaisuuksien lisäksi mm. työ-
elämäosaamisen diplomiopintoihin liittyviä koulutuksia. 

 
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 työ-
tehtäviin. 
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Henkilöstön työkuntoisuus, työssä jaksaminen ja työtyytyväisyys: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Sairaslomien määrä vähenee, työssä jak-
setaan pitempään 
Varhaisen puuttumisen mallin käyttöönot-
to 

 HR ohjelman tilasto, ISKUT 
henkilöstökysely  
Työterveyshuollon vuosiseu-
ranta 

Keskeiset toimenpiteet: 
JEDUlle on laadittu yhteinen työterveyshuollon suunnitelma kaudelle 2012–2016, jonka kes-
keisenä toimenpiteenä on työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten päivittäminen toimipis-
teittäin sekä työntekijöiden työssäjaksamisen tukeminen.  
 
Kuntayhtymä tarjoaa henkilökunnalle 5 vuorokauden kuntoremontteja. Vuosittain toteutetaan 
vähintään yksi ryhmäkurssi. JEDU tarjoaa henkilökunnalle kulttuuriseteleitä fyysisen tai henki-
sen hyvinvoinnin tukemiseen. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoituksesta vuosittain 
saatavaa lisärahoitusta käytetään henkilöstön kehittämistä tukeviin toimenpiteisiin ja yhteisten 
hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Kuntayhtymän työhyvinvointitiimi on keskeinen toimija 
henkilöstön työkuntoisuuteen, työssä jaksamiseen ja työtyytyväisyyteen liittyvien toimenpitei-
den 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, alueen 
työpaikoilta ja elinkeinoelä-
mältä 

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

70 % Tilastokeskuksen sijoittumis-
palvelu 

Keskeiset toimenpiteet: 
Yhteistoiminta työelämän edustajien kanssa ja tietojen kerääminen keskeisiltä toimialoilta. Yh-
teiset kehittämishankkeet yhteistyössä toisten koulutustoimijoiden ja alueen työelämän toimi-
joiden 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 keskimäärin 3h. 
Erityisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille tarjotaan opinto-ohjausta opiskelijan tarvitsema 
määrä.  
Opiskelijahuolto: Kuntayhtymässä korostetaan ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista huo-
len 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 suh-
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teessa 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. Alueellisia 
ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehitetään yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimistojen/-keskusten 
sekä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.  
Ammattiopistojen koulutustuotteita kehitetään oppisopimuskoulutuksen kysyntää vastaaviksi. 
Kehitetään tutkinnon suorittamisen ja aikuiskoulutuksen henkilökohtaistamista parantamalla 
mahdollisuuksia suorittaa näyttötutkintomestarikoulutus. Hyödynnetään näyttötutkintomestari-
koulutuksen oppimistehtäviä uusien koulutustuotteiden suunnittelussa. Ammatillista aikuiskou-
lutusta 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 vah-
vistetaan työelämäjaksojen avulla. Ammattiopistojen koulutustuotteita kehitetään oppisopi-
muskoulutuksen kysyntää vastaaviksi. 
Alueellisia ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehitetään yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimistojen/-
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 neuvontapalvelujen kehitetään yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimistojen/-
keskusten sekä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. 

 
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 
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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 neuvontapalvelujen kehitetään yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimistojen/-
keskusten sekä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Kehitetään tutkinnon suorittamisen ja 
aikuiskoulutuksen henkilökohtaistamista parantamalla mahdollisuuksia suorittaa näyttötutkin-
tomestarikoulutus. Hyödynnetään näyttötutkintomestarikoulutuksen oppimistehtäviä uusien 
koulutustuotteiden suunnittelussa. Hyödynnetään koulutuksen toteuttamisen suuntaamisessa 
ja markkinoinnissa ennakointitietoa. Hyödynnetään opetustoimen henkilöstön 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 opiskelijois-
ta valmistuu OPH:n määritte-
lemässä määräajassa. 
 
Negatiivisesti keskeyttänei-
den prosenttimäärä koulutuk-
sen järjestäjän koko opiskeli-
jamäärästä vuosittain. 

Keskeiset toimenpiteet: 
Opetusta kehitetään opiskelijalähtöiseen suuntaan kouluttamalla opettajia. Korostetaan var-
haista puuttumista sekä jokaisen opettajan ja henkilökuntaan kuuluvan vastuuta myös opiske-
lijahuollon ja erityistä tukea tarvitsen opiskelijan ohjaajana. Opiskelijoille varmistetaan tasa-
vertaiset mahdollisuudet saada opiskelijahuollon palveluita ja yksilöllisiä oppimisen järjestelyjä 
kaikissa kuntayhtymän oppilaitoksissa valtakunnallisten linjausten mukaan. Varmistetaan riit-
tävät henkilöstö- ja taloudelliset resurssit opiskelijahuoltoon, opinto-ohjaukseen ja erityisope-
tukseen sekä näiden kuntayhtymätason koordinointiin ja kehittämiseen.  
Erityisopiskelijoiden tuoma lisäresurssi käytetään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden 
tukitoimiin sekä opetuksen ja oppimisen olosuhteiden kehittämiseen. JEDUn opiskelijapalvelut 
tiimin puheenjohtaja toimii koordinoivana opinto-ohjaajana ja oppilaskunnan yhdyshenkilönä. 
Haetaan ulkopuolista rahoitusta opinto-ohjauksen ja syrjäytymisen ehkäisemisen tukemiseen. 

 
Imago ja vetovoima: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Riittävä ensisijaisten hakijoiden määrä 
jokaiselle koulutusalalle 

100 % Kaikilla koulutusaloilla ensisi-
jaisten hakijoiden suhde aloi-
tuspaikkoihin  

Keskeiset toimenpiteet: 
JEDUssa toimii aktiivinen markkinointi- ja viestintätiimi, jossa on edustus jokaiselta tulosalu-
eelta ja tiimin sihteerinä toimii JEDUn viestintä- ja markkinointisuunnittelija. Tiimi kokoontuu 
säännöllisesti hyödyntäen sähköisiä neuvotteluvälineitä. JEDUn markkinointi- ja viestintä-
suunnittelija vastaa JEDUn markkinoinnin ja viestinnän kokonaisuuden koordinoinnista, yhteis-
ten pelisääntöjen kehittämisestä, graafisesta ilmeestä, painotuotteista sekä verkkoviestinnäs-
tä. Tehtäviin kuuluu lisäksi ammattiopistojen tukeminen ja neuvonta viestintä- ja markkinointi-
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asioissa.   
Koulutusaloja markkinoidaan aktiivisesti JEDUn toiminta-alueella eri markkinointikanavia hyö-
dyntäen. 

 
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 erikoisammattitutkintojen 
järjestämiseksi. Seurataan tutkintorakenteen uudistamistyötä (hallitusohjelma) ja kohotetaan 
valmiuksia toimia (mahdollisessa) uudessa tutkintorakenteessa. 
Hyödynnetään näyttötutkintomestareiden koulutusohjelmia tutkintotuotteiden kehittämisessä 
kaikille tutkintotasoille. 
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3 ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 
 
Kuntayhtymään kuuluu seitsemän ammattiopistoa sekä autokoulu, jotka ovat kukin omia tu-
losalueita. Lisäksi kaikkia palvelevia tulosalueita ovat Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut 
ja kuntayhtymäpalvelut. JEDUn organisaatiokaavio on liitteenä 1. Määrällinen henkilöstö-
suunnitelma 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 Ammat-
tiosaamisen kehittämisyhdistyksessä (AMKE ry), Skills Finland ry:ssä, Saku ry:ssä. 
 
Ohjausvälineet 
Kuntayhtymän toiminnan keskeiset ohjausvälineet ovat ao. lainsäädäntö, kuntayhtymän pe-
russopimus, JEDU strategia ja sen alakohtaiset strategiat, hallintosääntö sekä kehityskeskus-
telut. 

3.1 KUNTAYHTYMÄPALVELUT  
 
Tulosalueen organisaatio 
Kuntayhtymäpalvelujen tulosaluetta johtaa kuntayhtymän johtaja. Tulosalue sisältää neljä 
tulosyksikköä: Hallintopalvelut, taloushallintopalvelut, kehittämispalvelut ja tietohallintopalve-
lut. Jokaisella tulosyksiköllä on työ- tai virkasuhteinen lähiesimies, joka vastaa yksikön toi-
minnoista kuntayhtymän johtajalle. Kaikki yhtymäpalveluissa työskentelevät toimivat kiinteäs-
sä yhteistyössä keskenään ja osa henkilöstöstä työskentelee useamman tulosyksikön tehtä-
vissä. Yhtymäpalvelujen toimipaikka on Nivalassa, mutta tehtäviä voidaan hajauttaa eri paik-
kakunnille.  
 
Vuoden 2013 jatketaan yhtymäpalvelujen toimintojen kehittämistä JEDUn arvojen mukaisesti 
palvelemaan tehokkaasti kuntayhtymän tulosalueiden henkilökuntaa sekä opiskelijoita.  
 
Päätehtävät ja strategiset painopisteet 
Kuntayhtymän johtaja vastaa yhtymän strategisesta johtamisesta ja toiminnallisen sekä vas-
tuullisen johtajuuden kehittämisestä kuntayhtymässä. Yhtymäjohtaja vastaa osaltaan toimin-
nalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta, 
yhtymän resurssien tehokkaasta käytöstä sekä toiminnan kehittämisestä. Hän vastaa ja päät-
tää kansainvälisistä suhteista ja niiden koordinaatiosta.  
 
Hallintopalvelujen päätehtävänä on vastata henkilöstö- ja palkkahallinnosta, hoitaa luotta-
mushenkilöhallintoa, vastata sisäisen valvonnan organisoinnista ja kehittää asianhallintapal-
veluita. Lisäksi tulosyksikön tehtäviin kuuluu tilaomaisuuden kunnossapidon ja peruskorjaa-
misen hallinta sekä talonrakennuksen investointisuunnitelman valmistelusta huolehtiminen 
yhteistyössä tulosalueiden johtajien kanssa. 
 
Taloushallintopalvelujen päätehtävänä on vastata kuntayhtymän johtajan johdolla koko kun-
tayhtymän talouden sekä rahoituksen suunnittelusta, valmistelusta ja seurannasta. Lisäksi 
tulosyksikössä valmistellaan yhteistyössä tulosalueiden johtajien kanssa vuotuinen talousar-
vioehdotus, taloussuunnitelmaehdotus sekä tilinpäätös. Talouden riskienhallinta, vakuutusten 
ottaminen ja seurantaraportointi sekä maksuvalmiuden ylläpitäminen kuuluvat myös yksikön 
tehtäviin. Vuoden 2013 aikana jatketaan JEDUn taloushallinto-ohjelmien kehittämistä palve-
lemaan kuntayhtymän laajaa hankekantaa ja muuta toimintaa.  
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Kehittämispalvelujen päätehtävänä vuoden 2013 aikana on jatkaa toimivan laadunhallinta- ja 
arviointimallin rakentamista JEDUlle sekä ammattiopistoille. Vuoden aikana keskitytään pro-
sessikuvausten laadintaan sähköiselle työpöydälle henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön. 
Kehittämispalveluissa koordinoidaan henkilöstön osaamisen uudistamiseen ja ammattitaidon 
ylläpitämiseen liittyviä toimenpiteitä ja suunnitellaan henkilöstölle lisä- ja täydennyskoulutuk-
sia. Tiimitoiminnan koordinointi ja kehittäminen ovat osana kehittämispalvelujen toimintaa. 
Opetussuunnitelman yhteisen osan valmistelu ja tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien uu-
distamisen koordinointi yhdessä rehtoreiden kanssa kuuluu kehittämispalveluiden toimintaan.  
 
Tietohallintopalvelujen päätehtävänä on johtaa kuntayhtymän tietohallintopalveluiden kehit-
tämistä ja käytännön toimintaa, vastata kuntayhtymän tietopalveluiden ja mobiilipalveluiden 
tietoturvasta, hankkia ohjelmistolisenssit, datapalvelut ja kilpailuttaa matkapuhelinpalvelut.  
 
Vuoden 2013 aikana jatketaan sähköisten tietopalveluiden kehittämistä ja kuntayhtymän yh-
distymiseen liittyvien tietoturva- ja tietoteknisten ratkaisujen yhtenäistämistä.  
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Selite TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015

     100 YHTYMÄPALVELUT

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 1 559 500 1 360 250 1 360 250 1 360 250

Maksutuotot 22 900

Tuet ja avustukset 393 310 393 310 393 310

Muut toimintatuotot 8 000 5 000 5 000 5 000

1 590 400 1 758 560 1 758 560 1 758 560

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -825 400 -1 213 400 -1 213 400 -1 213 400

Henkilösivukulut

Eläkekulut -1 311 050 -405 330 -405 330 -405 330

Muut henkilösivukulut -47 650 -49 630 -49 630 -49 630

Palvelujen ostot -445 660 -518 080 -518 080 -518 080

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -63 070 -35 660 -35 660 -35 660

Muut toimintakulut -467 700 -74 550 -74 550 -74 550

-3 160 530 -2 296 650 -2 296 650 -2 296 650

TOIMINTAKATE -1 570 130 -538 090 -538 090 -538 090

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 25 000

Muut rahoitustuotot 3 900

Korkokulut -25 000

Muut rahoituskulut -1 100

2 800

VUOSIKATE -1 567 330 -538 090 -538 090 -538 090

Poistot ja arvonalentumiset

Suun.mukaiset poistot -6 350 -60 000 -60 000 -60 000

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS -1 573 680 -598 090 -598 090 -598 090

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

Varausten lis.(-)tai väh.(+)

Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1 573 680 -598 090 -598 090 -598 090

Tuloslaskelman tunnusluvut:

Toimintatuotot/Toimintakulut-% 50 % 77 % 77 % 77 %

Vuosikate-%

Vuosikate/Poistot-%

Poistot/Toimintatuotot 0 % 3 % 3 % 3 %

INVESTOINTIOSA

Rakentaminen 100 000

Yhteensä 100 000 0 0  
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3.2 TOIMINNAN ITSEARVIOINTI-, SEURANTA JA RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ 
 
Kuntayhtymässä tehdään säännöllisesti itsearviointia, joka koskee yhtymävaltuuston asetta-
mia toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tuloksia. Osavuosikatsaukset esitetään tou-
kokuussa ja lokakuussa. Vuosiraportteina ovat kuntayhtymän toimintakertomus ja henkilöstö-
tilinpäätös.  
 
Koulutuskuntayhtymä osallistuu Koulutuksen arviointineuvoston koordinoimiin valtakunnalli-
siin arviointeihin.  
 
Vuoden 2012 lopussa käyttöönotetun sähköisen toimintajärjestelmän SILLAn rakentamista 
jatketaan vuonna 2013. Järjestelmään sisältyvät kuvaukset ydin- ja tukiprosesseista ja niiden 
kehittämistä tukevat organisaatiorakenteet ja toimintamallit. Siihen sisältyy myös toiminnan ja 
tulosten arviointijärjestelmä ja suunnitelma, joihin sisältyvät kaikki keskeiset arviointia koske-
vat strategiset tavoitteet, periaatteet ja ohjeet sekä arviointien aikataulut ja vastuut.  
 
Vuoden 2013 aikana tehdään kuntayhtymätason itsearviointi ja valmistaudutaan vuoden 
2014 laatupalkintokilpailuun.  
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Henkilöstösuunnitelma tulosalueittain
Taulukossa esitetään päätoiminen henkilöstö toiminta-aloittain ja muutokset suunnittelukaudella
Virka- ja toiminimike

Ta 2013 Ta 2014 Ta 2015
YHTYMÄPALVELUT 23 23 23
1. Yhtymäjohtaja 1 1 1
2. Hallintopalvelut 6 6 6
3. Taloushallintopalvelut 8 8 8
4. Tietohallintopalvelut 1 1 1
5. Kehittämispalvelut 7 7 7

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 3 3 3
2. Opetustoiminta 45 45 45
3. Tukipalveluhenkilöstö/projektit 42 42 42

KALAJOEN AMMATTIOPISTO 45 45 45
1. Hallinto 1 1 1
2. Opetustoiminta 23 24 24
3. Tukipalveluhenkilöstö/projektit 21 20 20

NIVALAN AMMATTIOPISTO 146 146 146
1. Hallinto 5 5 5
2. Opetustoiminta 95 95 95
3. Tukipalveluhenkilöstö/projektit 46 46 46

OULAISTEN AMMATTIOPISTO 77 77 77
1. Hallinto 1 1 1
2. Opetustoiminta 64 64 64
3. Tukipalveluhenkilöstö/projektit 12 12 12

PIIPPOLAN AMMATTI- JA KULTTUURISOPISTO 66 66 66
1. Hallinto 4 4 4
2. Opetustoiminta 36 36 36
3. Tukipalveluhenkilöstö/projektit 19 19 19

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 570 570 570

Lukumäärä
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4. KUNTAYHTYMÄN TALOUS 
 
Yleistä 
Kuntayhtymän talousarviovuosi on kalenterivuosi. Perussopimuksen mukaan yhtymävaltuus-
ton on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi vuodeksi talo-
usarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä yhtymävaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuun-
nitelma vähintään kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen 
vuosi. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat 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 tuloksellisuu-
teen kannustavaksi ottamalla rahoituksen määräytymistekijäksi koulutuksen järjestäjän tulok-
sellisuus. Tuloksellisuusrahoitus kannustaa koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantami-
seen sekä koulutuksen pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen kehittämistyöhön. Opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksen annetun lain (1705/2009) mukaan tuloksellisuuden perusteella mää-
räytyvä osuus on enintään kolme prosenttia ammatillisen peruskoulutuksen valtakunnallisista 
kokonaiskustannuksista. Tuloksellisuuden perusteella porrastus tehdään neljälle viidesosalle 
tulosindeksin laskennan mukana olevista koulutuksen järjestäjistä.  
 
Valtioneuvoston huhtikuussa 2012 hyväksymän kehyspäätöksen mukaan oppilaitosmuotoi-
sen ammatillisen peruskoulutuksen osalta säästötavoitteet toteutetaan ensisijaisesti vähen-
tämällä opiskelijamääriä kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti siten, että yhteiskun-
tatakuun toteuttaminen turvataan. Tiedossa on, että valtionosuusindeksi jäädytetään sääs-
tösyistä vuodeksi 2013. Tämän lisäksi osa säästöistä tullaan toteuttamaan leikkaamalla yk-
sikköhintaa vuosina 2014 – 2016.  
 
Kuntayhtymän tulorahoitus perustuu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
mukaisesti opetusministeriön kautta koulutuksen järjestäjälle tulevaan yksikköhintarahoituk-
seen sekä maksullisen palvelutoiminnan tuloihin. Opiskelijakohtainen yksikköhinta määräytyy 
koulutusalakohtaisesti. Opetusministeriö vahvistaa vuosittain marraskuussa kullekin koulu-
tuksen järjestäjälle seuraavan vuoden opiskelijakohtaisen yksikköhinnan. Yksikköhinta laske-
taan syyskuun tilastointipäivän koulutusalakohtaisten opiskelijamäärien ja porrastusperustei-
den mukaan. Rahoitus määräytyy opiskelijaa kohden määrätyn yksikköhinnan ja opiskelija-
määrän tulosta.  
 
Opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvassa määrätään opetussuunnitel-
maperusteisen ja näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen 
opiskelijamäärä. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän järjestämislupa ammatillisessa perus-
koulutuksessa on 3176 opiskelijaa. 
 
Yksikköhinnan valtionosuusindeksi on säästösyistä jäädytetty vuodeksi 2013. Talousarvioon 
koulutusalakohtaiset yksikköhinnat on arvioitu valtioneuvoston 4.10.2012 vahvistaman ase-
tuksen perusteella. Keskimääräiseksi yksikköhinnaksi on vuodelle 2013 vahvistettu 
11 137,20 euroa/opiskelija (v. 2012 11 131,17 euroa/opiskelija). 
 
Ammatillisen lisäkoulutuksen osalta lakiin lisätään väliaikainen säännös, jonka mukaan lisä-
koulutuksen yksikköhintojen laskennan perusteena käytetään euromäärää, joka vuonna 2013 
on 92,6 % ja seuraavana vuonna 89,8 % ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräisestä 
yksikköhinnasta. Ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinta on 85,6 % ja henkilöstökoulutuk-
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sen 47,23 % ammatillisen peruskoulutuksen laskennan perusteena käytettävästä yksikköhin-
nasta korotettuna koulutusalakohtaisilla kertoimilla. Muutos merkitsee, että lisäkoulutuksen 
yksikköhinnat laskevat nykyisestä. 
 
Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinta on 
63,13 % ammatillisen koulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta. Oppisopimuskoulutuk-
sena järjestettävälle ammatilliselle lisäkoulutukselle (ammatti- ja erikoisammattitutkintoon 
valmistava koulutus) vahvistetaan yksikköhinta erikseen.  
 
Kuntayhtymän perustamissuunnitelman mukaan kuntayhtymän käyttötalous- ja tuloslaskel-
maosan menot sopeutetaan valtionrahoitukseen sekä maksullisen palvelutoiminnan tuloihin 
kolmen vuoden taloussuunnitelmajaksolla. Kuntayhtymä ei peri jäsenkunnilta käyttökustan-
nuksiin ja investointeihin maksuosuuksia. Kustannustason tarkistusten tekemättä jättämisen 
vuoksi koulutuskuntayhtymä joutuu sopeuttamaan toimintansa vuoden 2012 valtionosuuksien 
hintatasolle. 
 
Tulosalueiden tulostavoitteet 
 
Lähtökohtana talousarviossa on koulutuskuntayhtymän menojen sopeuttaminen valtionrahoi-
tukseen ja kuntayhtymän omiin tuloihin. Tulosalueilta edellytetään, että toimintakate riittää 
kattamaan tulosaluekohtaisista investoinneista aiheutuvat suunnitelman mukaiset poistot se-
kä hallinnon tulosalueen yhteiset kustannukset. Lisäksi hankkeiden omarahoitusosuuden jo-
kainen tulosalue kattaa toimintakatteellaan. Kuntayhtymän toiminnan kannalta kaikkia tulos-
alueita hyödyntävien hankkeiden omavastuuosuudet kirjataan hallinnon tulosalueelle. 
 
Talousarvion sitovuus ja tilivelvolliset 
 
Talousarvion sitovuustasot ovat seuraavat: 
 
Yhtymävaltuustoon nähden sitovia ovat: 

- toiminnallisten tavoitteiden osalta kuntayhtymän tasolla ovat: läpäisyaste, keskeyttä-
misaste, ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä 

- tulosalueiden tilikauden tulos 
 
Tilivelvollisia ovat kuntayhtymän johtaja, tulosalueiden johtajat, talousjohtaja ja hallinto- ja 
henkilöstöjohtaja valtuuksiensa laajuudessa hallintosäännön mukaisesti. 
 
Käyttötalousosa 
Lähtökohtana talousarvion ja taloussuunnitelman laatimiselle on realistinen opiskelijamäärä-
tavoite koulutusmuodoittain ja sen pohjalta arvio tulokertymästä. Käyttötalousosassa asete-
taan kuntayhtymän varsinaisen toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrära-
hat ja tuloarviot. 
 
Koulutusalakohtaiset yksikköhinnat on vahvistettu marraskuussa 2012 ja kuntayhtymän yk-
sikköhinta on 10 953,59 euroa (vuonna 2012; 11.123,28 euroa). Siinä on mukana 3 %:in har-
kinnanvarainen valtionosuus kuntayhtymän yhdistymismenoihin  1 021 407 euroa (vuonna 
2011; 972.815 euroa) sekä tuloksellisuuden perusteella tehty korotus 1 300 063 euroa 
(vuonna 2011; 1.629.128 euroa). Talousarvion opistojen budjetoima ammatillisen peruskou-
lutuksen opiskelijamäärä on 3106 opiskelijaa, jolla yksikköhintatulo on 33 850 700 euroa. 
 
Palkkakustannusten on arvioitu nousevan 1,9 %:ia vuonna 2013.  
 
Investointiosa 
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Investointiosassa esitetään tulosalueittain investointimenot ja – tulot. Investointeihin voidaan 
käyttää vuosittain vuosikatteen suuruinen määräraha.  
 
Investointiosan sitovuustaso yhtymävaltuuston nähden on rakentamiseen sekä kone- ja laite-
hankintoihin myönnetyn määrärahan, omaisuuden myynnistä saatavan tulon ja investointei-
hin ulkopuolisen rahoitusosuuden arvonlisäveroton bruttosumma tulosalueittain.  
 
Tuloslaskelma 
Tuloslaskelma osoittaa tilikauden tuloksen riittävyyden toiminnan menoihin, korkoihin ja mui-
hin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin pois-
toihin. Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen mukaan ulkoiset toimintatuotot tuloslaskelmassa 
ovat 45 142 970 euroa. Toimintatuotoista merkittävin erä on myyntituotot 41,9 milj. euroa. 
 
Toimintakulut ovat vuonna 2013 41 176 980 euroa (vuonna 2012; 40 104 220 euroa). Rahoi-
tuskulut on arvioitu ennakoidun korkotason ja lainamäärän mukaan. Poistot ovat 2 884 870 
euroa vuonna 2013 (vuonna 2012; 2 727 410 euroa), mikä on 6 % toimintatuotoista. Tilikau-
den ylijäämä vuonna 2013 on talousarvioehdotuksen 1 253 240 euroa (vuonna 2012; 1 940 
835 euroa). Aikaisempien vuosien tuloksesta tehtyjä investointivarauksia puretaan poistoeron 
vähennyksenä. 
 
Talousarviossa tuloslaskelma laaditaan tulosalueittain sisältäen sekä ulkoiset että sisäiset 
menot ja tulot. Tilinpäätöksessä laaditaan virallinen koko kuntayhtymää koskeva tuloslaskel-
ma, joka sisältää vain ulkoiset menot ja tulot. 
 
Talousarviossa tuloslaskelma laaditaan tulosalueittain sisältäen sekä ulkoiset että sisäiset 
menot ja tulot. Tilinpäätöksessä laaditaan virallinen koko kuntayhtymää koskeva tuloslaskel-
ma, joka sisältää vain ulkoiset menot ja tulot. 
 
Rahoitusosa 
Rahoituslaskelma on keskeinen osa kuntayhtymän talousarviota ja tilinpäätöstä. Sen avulla 
osoitetaan, miten tilikauden aikana varsinainen toiminta ja investoinnit sekä rahoitustoiminta 
ovat vaikuttaneet kuntayhtymän kassavaroihin eli maksuvalmiuteen. 
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4.1 TULOSLASKELMA 
Selite TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 42 528 495 41 874 350 41 874 350 41 874 350

Maksutuotot 366 580 226 900 226 900 226 900

Tuet ja avustukset 1 402 080 2 559 300 2 559 300 2 559 300

Muut toimintatuotot 467 860 482 420 482 420 482 420

44 765 015 45 142 970 45 142 970 45 142 970

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -20 363 900 -22 023 380 -22 023 380 -22 023 380

Henkilösivukulut

Eläkekulut -4 490 370 -4 680 730 -4 680 730 -4 680 730

Muut henkilösivukulut -1 191 320 -1 247 750 -1 247 750 -1 247 750

Palvelujen ostot -6 554 615 -5 806 090 -5 806 090 -5 806 090

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -5 230 705 -5 346 500 -5 346 500 -5 346 500

Muut toimintakulut -2 273 310 -2 072 530 -2 072 530 -2 072 530

-40 104 220 -41 176 980 -41 176 980 -41 176 980

TOIMINTAKATE 4 660 795 3 965 990 3 965 990 3 965 990

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 25 000

Muut rahoitustuotot 9 050 5 050 5 050 5 050

Korkokulut -25 000

Muut rahoituskulut -1 600 -1 650 -1 650 -1 650

7 450 3 400 3 400 3 400

VUOSIKATE 4 668 245 3 969 390 3 969 390 3 969 390

Poistot ja arvonalentumiset

Suun.mukaiset poistot -2 727 410 -2 884 870 -2 990 140 -2 990 140

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 1 940 835 1 084 520 979 250 979 250

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 168 720 168 720 168 720

Varausten lis.(-)tai väh.(+)

Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 940 835 1 253 240 1 147 970 1 147 970

Tuloslaskelman tunnusluvut:

Toimintatuotot/Toimintakulut-% 112 % 110 % 110 % 110 %

Vuosikate-% 10 % 9 % 9 % 9 %

Vuosikate/Poistot-% 171 % 138 % 133 % 133 %

Poistot/Toimintatuotot 6 % 6 % 7 % 7 %

INVESTOINTIOSA

Kuljetusvälineet sekä Koneet ja kalusto 1 314 100 877 500 584 600

Rakentaminen 2 737 000 2 057 000 925 000

Yhteensä 4 051 100 2 934 500 1 509 600  
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4.2 INVESTOINTIOSA 
Aktivointiraja 10 000 euroa  (alv 0%)

YHTYMÄPALVELUT INV 2013 2014 2015
Nimike: 2013 - 2015
Rakentaminen:
AMK; Ylivieskan kiinteistön perus-
korjauksen suunnittelu 100 000 100 000
Rakentaminen yht. 100 000 100 000

YHTYMÄPALVELUT; YHTEENSÄ 100 000 100 000 0 0

HAAPAJÄRVEN AO INV 2013 2014 2015
Nimike: 2013 - 2015
Kuljetusvälineet 120 000 120 000
Koneet ja kalusto 150 000 150 000
Irtaimiston hankinta yht. 270 000 150 000 120 000 0

Rakentaminen:
Talli ja maatilarakennus/ muutostyö 450 000 450 000
Sähkölämpövoimala (hanke) 200 000 200 000
- Investointiavustus -194 000 -194 000
Rakentaminen yht. 456 000 456 000

HAI; YHTEENSÄ 726 000 606 000 120 000 0

HAAPAVEDEN AO INV 2013 2014 2015
Nimike: 2013 - 2015
Kuljetusvälineet 17 000 17 000
Koneet ja kalusto 633 600 324 000 179 000 130 600
Irtaimiston hankinta yht. 650 600 341 000 179 000 130 600

Rakentaminen:
Auto-osaston peruskorjaus 150 000 150 000
Ruustinnanhovi/ kunnostustyö 24 000 24 000
Tallin/Rantasaunan kunnostustyö 150 000 150 000
Metalli- ja puuosaston laajennus 1 000 000 50 000 400 000 550 000
Asuntola Sopulan peruskorjaus 11 000 11 000
Peltolan peruskorjaus 35 000 35 000
Ruusulan kunnostustyö 12 000 12 000
Rakentaminen yht. 1 382 000 432 000 400 000 550 000

HAO; YHTEENSÄ 2 032 600 773 000 579 000 680 600

KALAJOEN AO; ARTEMA INV 2013 2014 2015
Nimike: 2013 - 2015
Kuljetusvälineet 35 000 35 000
Koneet ja kalusto 368 000 160 000 130 000 78 000
Metallialan oppimisymp.- hanke 252 800 252 800
- Investointiavustus -189 600 -189 600
Irtaimiston hankinta yht. 466 200 223 200 165 000 78 000

Rakentaminen:
Rakennusten peruskorjaus 1 025 000 375 000 600 000 50 000
Opintien asuntolan kunnostustyö 60 000 20 000 20 000 20 000
Lankilantien asuntolan kunnostustyö 75 000 15 000 30 000 30 000
Rakentaminen yht. 1 160 000 410 000 650 000 100 000

ARTEMA; YHTEENSÄ 1 626 200 633 200 815 000 178 000  
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NIVALAN AO; NAO INV 2013 2014 2015
Nimike: 2013 - 2015
Koneet ja kalusto 810 000 270 000 270 000 270 000
Tulevaisuuden tuotantoteknologiat 100 000 100 000
- Investointiavustus -98 700 -98 700
Puusta pitkälle Puualan hanke 440 000 440 000
- Investointiavustus -381 000 -381 000
Logistiikan simulaattori - hanke 260 000 260 000
- Investointiavustus -195 000 -195 000
Räätätlöidyt piensarjat teräst. 390 000 340 000 50 000
- Investointiavustus -332 000 -294 500 -37 500
Kivialan kehittäminen 308 000 308 000
- Investointiavustus -266 700 -266 700
Pätevöintilaitos - hanke 74 800 74 800
- Investointiavustus -56 100 -56 100
Logistiikan simulaattori -hanke 0
- Investointiavustus 0
Irtaimen hankinta yht. 1 053 300 500 800 282 500 270 000

Rakentaminen:
Rakennuksen peruskorjaus/ tek. 1 932 000 800 000 932 000 200 000
Rakennukset/ muu peruskorj. 225 000 75 000 75 000 75 000
Rakentaminen yht. 2 157 000 875 000 1 007 000 275 000

NAO; YHTEENSÄ 3 210 300 1 375 800 1 289 500 545 000

OULAISTEN AO, OULA INV 2013 2014 2015
Nimike: 2013 - 2015
Koneet ja kalusto 170 100 100 100 35000 35000
Irtaimen hankinta yht. 170 100 100 100 35 000 35 000

OULA; YHTEENSÄ 170 100 100 100 35 000 35 000

PIIPPOLAN AMM.- JA  KULTTUURI INV 2013 2014 2015
Nimike: 2013 - 2015
Kuljetusvälineet 75 000 50 000 25 000
Koneet ja kalusto 140 000 70 000 35 000 35 000
Irtaimen hankinta yht. 215 000 120 000 60 000 35 000

PIO; YHTEENSÄ 215 000 120 000 60 000 35 000

YLIVIESKAN AO; YSO INV 2013 2014 2015
Nimike: 2013 - 2015
Kuljetusvälineet 40 000 40 000
Koneet ja kalusto 0
Irtaimen hankinta yht. 40 000 40 000 0 0

Rakentaminen:
Kuusitie/ parkkipaikan rakentaminen ja 
pihan asfaltointi, autonlämmityspaikat 270 000 270 000
Rakentaminen yht. 270 000 270 000 0 0

YSO; YHTEENSÄ 310 000 310 000 0 0

NIVALAN AUTOKOULU INV 2013 2014 2015
Nimike: 2013 - 2015
Kuljetusvälineet 105 000 33 000 36 000 36 000
Irtaimen hankinta yht. 105 000 33 000 36 000 36 000

Yhteensä 105 000 33 000 36 000 36 000  
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JEDU, INV YHTEENSÄ INV 2013 2014 2015
2013 - 2015

Kuljetusvälineet 392 000 140 000 216 000 36 000
Koneet ja kalusto 4 097 300 2 849 700 699 000 548 600
Irtaimen hankinta yht. 4 489 300 2 989 700 915 000 584 600
Rakentaminen 5 719 000 2 737 000 2 057 000 925 000
Investoinnit yhteensä 10 208 300 5 726 700 2 972 000 1 509 600
- Investointiavustus -1 713 100 -1 675 600 -37 500 0
JEDU, INV YHTEENSÄ 8 495 200 4 051 100 2 934 500 1 509 600  

4.3 RAHOITUSLASKELMA 
 

 
RAHOITUSLASKELMA TA 2013

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 3 969 390

Investointien rahavirta -5 726 700
Rahoitusosiuudet investointimenoihin 1 675 600
Investointien rahavirta 4 051 100
Toiminnan ja investontien rahavirta -81 710

Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 520 000
  Pitkäaikaisten lainojen lvähennys -400 000
  Lyhytaikaisten lainjen muutos 120 000
Rahoituksen rahavirta 120 000

Rahavarojen muutos 38 290  
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B – OSA AMMATTIOPISTOT  
 
AIKUISKOULUTUS- JA OPPISOPIMUSPALVELUT 
 
1. ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2013–2015 
 
PÄÄTEHTÄVÄ 
 
Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelujen päätehtävänä on vastata järjestämisluvan mukai-
sesta oppisopimustoiminnasta, työelämän palvelutehtävän sekä aikuiskoulutuksen koor-
dinoinnista, osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin koordinoinnista, aikuisopiskelijoiden 
tieto, neuvonta ja ohjauspalveluista sekä kuntayhtymän projektitoiminnan koordinoinnista. 
 
TOIMINNAN TUNNUSLUVUT 
 
Aikuiskoulutuksen, oppisopimustoiminnan sekä muun toiminnan tunnusluvut on esitetty tä-
män strategian mittaristo-osiossa.   
 
2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET 
 
Työelämäpalvelujen strategiset painopistealueet on esitetty oheisessa kuvassa. Kuvan mu-
kaisiin toimiin vastataan päätehtävän mukaisella tekemisellä. 

 
 
3. TALOUDEN 2013 - 2015 YLEISPERUSTELUT  
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Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut toimii kuntayhtymän omistamissa tiloissa, eikä tee inves-
tointirajan ylittäviä hankintoja. Resurssien tehostamiseksi selvitetään mahdollisuuksia siirtyä 
ns. saman katon alle. Oppisopimustoiminta on taloudellisesti kannattavaa ja kuntayhtymälle 
tuotettujen aikuiskoulutuksen hallintopalvelujen kustannusten korvaamisessa toteutetaan 
mahdollisimman hyvin aiheuttamisperiaatetta, jonka perusteella kustannukset jaetaan.  
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Selite TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015

     150 JEDU, TYÖELÄMÄPALVELUT

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 2 788 100 2 242 050 2 242 050 2 242 050

Maksutuotot

Tuet ja avustukset 138 320 838 200 838 200 838 200

Muut toimintatuotot 18 170 18 170 18 170

2 926 420 3 098 420 3 098 420 3 098 420

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -425 670 -601 970 -601 970 -601 970

Henkilösivukulut

Eläkekulut -73 050 -179 900 -179 900 -179 900

Muut henkilösivukulut -25 930 -34 680 -34 680 -34 680

Palvelujen ostot -1 763 510 -1 503 220 -1 503 220 -1 503 220

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -20 200 -92 000 -92 000 -92 000

Muut toimintakulut -455 700 -650 230 -650 230 -650 230

-2 764 060 -3 062 000 -3 062 000 -3 062 000

TOIMINTAKATE 162 360 36 420 36 420 36 420

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE 162 360 36 420 36 420 36 420

Poistot ja arvonalentumiset

Suun.mukaiset poistot

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 162 360 36 420 36 420 36 420

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

Varausten lis.(-)tai väh.(+)

Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 162 360 36 420 36 420 36 420

Tuloslaskelman tunnusluvut:

Toimintatuotot/Toimintakulut-% 106 % 101 % 101 % 101 %

Vuosikate-% 6 % 1 % 1 % 1 %

Vuosikate/Poistot-%

Poistot/Toimintatuotot 0 % 0 % 0 % 0 %

INVESTOINTIOSA

Yhteensä 0 0 0  
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HAAPAJÄRVEN AMMATTIOPISTO 
 
1. ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2013–2015 
 
PÄÄTEHTÄVÄ 
 
Haapajärven ammattiopiston päätehtävänä on vastata opiston toimialueen elinkeinoelämän 
työvoimatarpeisiin kouluttamalla nuoriso- ja aikuiskoulutuksena luonnonvara-alalle maatalou-
den ja metsätalouden ammattihenkilöstöä, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon 
alalle kaupallisen alan ammattihenkilöstöä sekä luonnontieteiden alalle tietojenkäsittelyn 
ammattihenkilöstöä. 
 
KOULUTUS- JA OPINTOALAT OPISKELIJAMÄÄRINEEN 
 
Koulutusala/perustutkinto

v. 2012
KA *) ap **) kok. määrä ap kok. määrä ap kok. määrä

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnon ala 122 25 120 25 120 25 120
Liiketalouden pt 122 25 120 25 120 25 120
Luonnontieteiden ala 28 12 26 12 26 12 26
Tietojenkäsittely pt 28 12 26 12 26 12 26
Luonnonvara-ala 156 45 152 45 152 45 152
 - maatalous 98 33 95 33 95 33 95
 - metsätalous 58 12 57 12 57 12 57
Perustutkintokoulutus yht. 305 82 298 82 298 82 298
Yksikköhintaperusteinen koulutus yht. 305 82 298 82 298 82 298
Työvoimapoliittinen koulutus 4
Ammatillinen lisäkoulutus 20 25 25
Oppisopimuskoulutus 10 10 10
Aikuiskoulutus yhteensä 0 34 0 35 0 35
Koulutus yhteensä 82 332 82 333 82 333

*)painotettu keskiarvo opiskelijamäärästä v. 2012
**) aloituspaikat

v. 2013 v. 2014 v.  2015
TOINEN ASTE

 
 
Ammattiopiston organisaatio 
HAIssa on maa- ja metsätalousosasto, liiketalouden osasto, aikuiskoulutusosastosta ja ope-
tusmaatila. Osastojen toiminnasta vastaavat rehtori ja koulutusalavastaavat sekä opetus- ja 
tukipalveluhenkilöstö. Aikuiskoulutusosaston toiminnasta vastaavat toiminnanjohtaja, koulu-
tussuunnittelijat ja projektipäälliköt. Koulutilan toiminnasta vastaavat työnjohtaja, karjanhoita-
jat ja maatilan työntekijät.  
 
Ohjausvälineet 
HAIn johtoryhmän muodostavat rehtori, koulutusalavastaavat ja aikuiskoulutusosaston toi-
minnanjohtaja. Oppilaitoksen ohjauksen tukirankana ovat johtoryhmän työskentelyn lisäksi 
säännöllisesti kokoontuvat opettajainkokoukset ja henkilökuntakokoukset. 
 
Ammattiopiston tukipalvelut 
HAIn tukipalvelut muodostuvat toimistojen, keittiöiden, siivouksen, opetusmaatilan, kiinteis-
tönhoidon ja asuntolanvalvonnan henkilöstöstä. HAI tuottaa itse edellä mainitut keskeisimmät 
tukipalvelutoiminnot. 
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2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET AMMATTIOPISTOSSA 
 
Haapajärven ammattiopiston opetusmaatilalla jatketaan bioenergia-alan kehittämistyötä. Uu-
desta biokaasulaitoksesta pyritään saamaan mahdollisimman suuri taloudellinen hyöty oppi-
laitoksen energiataloudelle, mutta samalla laitoksesta kehitetään tehokas oppimisympäristö 
bioenergia-alan opiskelijoille. Laitoksessa tuotettua biokaasua hyödynnetään rakennusten 
lämmityksessä ja biokaasua jalostetaan myös ajoneuvopolttoaineeksi. Biokaasulaitoksen 
yhteyteen rakennetaan lämpösähkölaitos, joka tuottaa sähköenergiaa luonnonvara-alan 
osastolle ja lämpöä biokaasulaitokselle. Opetusmaatilalla panostetaan edelleen myös rypsis-
tä puristettavan öljyn jatkojalostamiseen biodieseliksi. Haapajärven ammattiopiston bioener-
gia-alan kokonaisuudesta kehitetään ainutlaatuinen bioenergia-alan oppimisympäristö Suo-
messa. 
 
HAIn metsäalan koulutusta kehitetään oppilaitoksen toimialueen elinkeinoelämän tarpeiden 
suuntaisesti kouluttamalla metsureista monialaosaajia. Metsäalan koulutuksen painopiste 
siirtyy entistä selkeämmin metsurityön, metsäkonetyön ja metsäalan monitoimiyrittäjyyden 
suuntaan. Opetuksessa painotetaan myös metsäenergian hankintaa ja hyötykäyttöä. Ope-
tusmaatilalle rakennettavan sähkö-lämpövoimalaitoksen raaka-aineenaan on metsäenergiaa. 
Laitoksen tuottama sähkö ja lämpö hyödynnetään opiston tarpeisiin. 
 
HAI kehittää edelleen yhteistyötä Haapajärven lukion suuntaan. Tavoitteena on, että mahdol-
lisimman monella HAIn opiskelijalla olisi käytännön mahdollisuus valita opintokursseja lukios-
ta ja että HAIn opiskelijoilla olisi olemassa hyvät mahdollisuudet suorittaa yhdistelmätutkinto. 
Tarvittaessa HAIn liiketalouden osastolta järjestetään toimivat tilat Haapajärven lukion ope-
tustoiminnalle. 
 
HAIn opiskelijahuoltoryhmän toimintaa kehitetään ja tavoitteena on opiskelijoiden negatiivi-
sen 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 saavuttamiseksi: 
JEDU VAIKUTTAVUUS tavoite Ammattiopiston toimenpiteitä vuonna 2013 
Työlllistyminen, jatko-
opinnot, asevelvollisuuden 
suorittaminen tai perheva-
paa opintojen jälkeen 

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

Läpäisyaste 75 % Opettajat ja kouluavustajat sitoutetaan seu-
raamaan opiskelijoiden opintojen etenemistä. 

Negatiivinen keskeyttämi-
nen 

< 4 % Opiskelijahuoltoryhmän ja kouluavustajien työtä 
tehostetaan. 
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3. TALOUDEN 2013 – 2015 YLEISPERUSTELUT 
 
HAIn talousarvion tulorahoituksen pohjana v 2013 käytetään seuraavia opiskelijamääriä ja 
yksikköhintojen keskiarvoja: 
 

Luonnonvara-ala 152 14 728 € 2 238 700 € 51 %
Yhteiskuntatieteiden, 
liiketalouden ja hallinnon ala 120 7 398 € 887 800 € 20 %
Luonnontieteiden ala 26 7 772 € 202 100 € 5 %
Muu yksikköhintarahoitus 93 500 € 2 %
Yhteensä 298 11 484 € 3 422 100 € 78 %
Aikuiskoulutus 32 274 500 € 6 %
Muut arvioidut tuotot 684 400 € 16 %
Kaikki tulot yhteensä 330 4 381 000 € 100 %

Koulutusala
Opisk. 
määrä

Yksikköhinta/
opiskelija %-os.Tulot
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Selite TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015

     300 HAI, Haapajärven ammattiopisto

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 4 027 160 3 999 150 3 999 150 3 999 150

Maksutuotot 42 850 43 900 43 900 43 900

Tuet ja avustukset 361 260 278 450 278 450 278 450

Muut toimintatuotot 35 660 59 500 59 500 59 500

4 466 930 4 381 000 4 381 000 4 381 000

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -2 204 800 -2 233 860 -2 233 860 -2 233 860

Henkilösivukulut

Eläkekulut -360 460 -394 970 -394 970 -394 970

Muut henkilösivukulut -129 400 -128 640 -128 640 -128 640

Palvelujen ostot -287 160 -369 280 -369 280 -369 280

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -438 690 -473 540 -473 540 -473 540

Muut toimintakulut -113 560 -113 320 -113 320 -113 320

-3 534 070 -3 713 610 -3 713 610 -3 713 610

TOIMINTAKATE 932 860 667 390 667 390 667 390

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE 932 860 667 390 667 390 667 390

Poistot ja arvonalentumiset

Suun.mukaiset poistot -272 360 -299 300 -310 500 -310 500

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 660 500 368 090 356 890 356 890

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 29 330 29 330 29 330

Varausten lis.(-)tai väh.(+)

Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 660 500 397 420 386 220 386 220

Tuloslaskelman tunnusluvut:

Toimintatuotot/Toimintakulut-% 126 % 118 % 118 % 118 %

Vuosikate-% 21 % 15 % 15 % 15 %

Vuosikate/Poistot-% 343 % 223 % 215 % 215 %

Poistot/Toimintatuotot 6 % 7 % 7 % 7 %

INVESTOINTIOSA

Koneet ja kalusto 150 000 120 000

Rakentaminen 456 000

Yhteensä 606 000 120 000 0  
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HAAPAVEDEN AMMATTIOPISTO 
 
1. ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2013–2015 
 
PÄÄTEHTÄVÄ 
 
Tuottaa monipuolista, laadukasta opetusta ja mahdollistaa siten ammattitaidon hankkiminen 
sekä kehittyminen yksilönä. Vahvistaa yksilöllisten opintopolkujen edellytyksiä. Tuottaa am-
mattitaitoista työvoimaa elinkeinoelämän tarpeisiin. Tavoitteena on työvoiman saatavuuden 
turvaaminen ja koulutuspalveluiden työelämävastaavuuden parantaminen. Turvata oppilai-
toksen toimintamahdollisuus pitämällä opetus ja muu toiminta laadultaan kilpailukykyisenä 
sekä kehittämällä opetusta ja muuta toimintaa siten, että kilpailukyky turvataan myös pitkällä 
aikavälillä. Henkilöstölle turvataan motivoiva ja turvallinen sekä jatkuvaa uudistamista tukeva 
työympäristö. 
 
KOULUTUS- JA OPINTOALAT OPISKELIJAMÄÄRINEEN 
 
Koulutusala/perustutkinto

v. 2012
KA *) ap **) kok. määrä ap kok. määrä ap kok. määrä

Tekniikan ja liikenteen ala 288 96 275 96 275 96 275
Autoalan pt 48 14 45 14 45 14 45
Kone- ja metalli alan pt 68 28 70 28 70 28 70
Puuala pt 31 10 30 10 30 10 30
Rakennusalan pt, talonrakentaja 59 16 58 16 58 16 58
Sähkö ja automaatiotekniikan pt 81 16 52 16 52 16 52
Tieto- ja tietoliikennetekn pt 12 20 12 20 12 20
Luonnonvara- ja ympäristöala 50 16 48 16 48 16 48
Puutarhatalouden pt 50 16 48 16 48 16 48
Matkailu-,ravitsemis- 
ja talousala 127 68 138 50 148 50 148
Matkailualan pt 42 14 45 14 50 14 50
Matkailualan pt, aikuiset 8 0
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt 25 12 28 12 30 12 30
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan pt 59 24 65 24 68 24 68
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan pt, aikuiset 10 0 0 0 0 0
Perustutkintokoulutus yht. 464 180 461 162 471 162 471
Talouskoulu 15 10 8 8 8 8 12
Valmentava ja kuntouttava koulutus 1 20 5 7 5 7 5 7
Valmentava ja kuntouttava koulutus 2 17 17 17 17 17 17
Yksikköhintaperusteinen koulutus yht. 500 212 493 175 503 192 507
Työvoimapoliittinen koulutus 10 15 15
Ammatillinen lisäkoulutus 17 30 35
Oppisopimuskoulutus 15 20 20
Aikuiskoulutus yhteensä 0 42 0 65 0 70
Koulutus yhteensä 212 535 175 568 192 577

*) painotettu keskiarvo opiskelijamäärästä v. 2012
**) aloituspaikat

TOINEN ASTE
v. 2013 v. 2014 v.  2015

 
 
Koulutus ja maksullinen palvelutoiminta 
Haapaveden ammattiopiston toiminta perusopetuksen osalta jatkuu nykyisessä laajuudessa 
tekniikan aloilla, matkailu-, ravitsemis- ja talousaloilla sekä puutarha-alan koulutuksissa. Ai-
kuiskoulutus sen eri muodoissa on kehittämisen painopisteenä. Oppimista ja alueen elinkei-
noelämää tukevassa hanketoiminnassa ollaan aktiivisesti mukana. Valmentavaa ja kuntout-
tavaa koulutusta ja erityisopetusta kehitetään edelleen. Opetuksessa pyritään mahdollisuuk-
sien mukaan opiskelijatöissä tekemään alihankintaa alueen yrityksille. Lisäksi opetuksellisin 
perustein järjestetään ruokapalvelut oppilaitokseen sekä juhlapalveluja asiakkaiden tarpeiden 
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mukaan sekä matkailualalla ohjelmapalveluja. Ravintola Opinpuu ja puutarhamyymälä toimi-
vat aitoina oppilaitoksen oppimisympäristöinä asiakasrajapinnassa. 
 
Oppilaitoksen organisaatio ja ohjausvälineet 
Oppilaitoksen kokonaisvaltaisesta johtamisesta vastaa rehtori. Oppilaitos jakautuu kahdeksi 
tulosyksiköksi: Tekniikan osasto ja Palvelu- ja luonto-osasto. Osastojen toiminnasta vastaa-
vat apulaisrehtorit. Heidän vastuullaan on myös osastonsa pedagoginen johtaminen. Mo-
lemmilla osastoilla on aikuiskoulutusvastaavat, jotka kehittävät aikuiskoulutusta omilla osas-
toilla yhteistyössä koulutusalojen ja kuntayhtymän aikuiskoulutuksen kanssa. Perusopetuk-
sessa 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 avulla. 
 
Kokous- ja palaveritoiminta on säännöllisesti maanantaisin klo 15–16. Rytmitys on henkilös-
tökokous-tiimikokous-osastokokous-tiimikokous jne. Oppilaitoksessa on oppilaskunta, joka 
toimii opiskelijavetoisesti. Lisäksi on koulutettu tutor-opiskelijoita aktivoimaan opiskelijoiden 
virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa. 
 
Ammattiopiston tukipalvelut 
Opiston perustehtävää tukevia palveluja ovat toimistopalvelut, opiskelijahuolto, kiinteistöhuol-
to, ruokapalvelut ja tietoliikenne. Palvelut toteutetaan opiston oman henkilöstön voimin. Hen-
kilöstön työterveyshuolto ostetaan Jokilaaksojen Työterveys Oy:ltä. Kouluterveyshuoltopalve-
lut hoitaa Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ja vartiointipalvelut öisin ja viikonloppuisin hoitaa En-
tersec Oy.  
 
2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET AMMATTIOPISTOSSA 
 
STRATREGISET PAINOPISTEET: 
 

1. Henkilöstön osaaminen (ammatilliset ja pedagogiset valmiudet) 
2. Oppimisympäristöjen jatkuva kehittäminen (oppilaitos / työelämä / verkko) 
3. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (koordinaattorien aktivointi ja työelämäyhteydet) 
4. Erityisopetus (syrjäytymisen ehkäisy, vammaisten koulutus) 
5. Lähiruoan kehittäminen (esimerkkinä toimiminen, toimintamallien kehittäminen) 

 
Toiminnan vaikuttavuus 
Kriittinen menestystekijä: 
Opiskelijan tyytyväisyys 
Elinkeinoelämän tyytyväisyys 

HAO 
tavoite 

KEINO 

Työllistyminen, jatko-opinnot + 
asevelvollisuus + perhevapaa 
opintojen jälkeen 

90 % Järjestetään ajanmukaista laadukasta kou-
lutusta, toimiva yhteistyö elinkeinoelä-
mään, kaksoistutkintojen määrää laajenne-
taan. Kehitetään nivelvaihetta ammattiopis-
to-työelämä.  

Palveluprosessien sujuvuus 
Kriittinen menestystekijä: Laa-
dukas opetus ja tukipalvelut 

HAO 
tavoite 

KEINO 

Keskeyttämisaste 
 

<4 Ryhmäohjaajan käsikirja elämään ja vas-
tuullista toimintaa 
Opiskelijahuollon toimintamallien kehittä-
minen (Ponteva hanke) 

Tutkintojen läpäisyaste 75 % Yksilöllisten opintopolkujen mahdollistami-
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 nen,  
Opiskelijan ohjauksen kehittäminen 

Kaksoistutkinto-opiskelijat 10 Markkinointi, ohjaus ja joustavat opintopo-
lut 

Henkilöstön kehittäminen 
Menestystekijä: 
Osaava ja motivoitunut henki-
löstö 

HAO 
tavoite 

KEINO 

Opettajien koulutuspäivät /hlö 5 Osaamistarpeiden määritys ja koulutus-
suunnitelma 

Muun henkilöstön koulutuspäivät 3 Osaamistarpeiden määritys ja koulutus-
suunnitelma 

Opettajien työelämäjaksopäivät 60 Hankerahoituksen varmistaminen 
Opettajien kelpoisuus % 80 % Opett. koulu. ohjaus 
 
3. TALOUDEN 2013 - 2015 YLEISPERUSTELUT  
 
HAOn talousarvion tulot muodostuvat pääosin yksikköhintarahoituksesta, maksullisesta pal-
velutoiminnasta sekä hanketoiminnan rahoituksesta.  
 

Tekniikan ja liikenteen ala 275 10 687 € 2 938 900 € 41 %
Luonnonvara-ala 48 13 348 € 640 700 € 9 %
Matk.-, ravits.- ja talousala 146 10 606 € 1 548 500 € 21 %
Valmentava ja kuntouttava 24 33 150 € 795 600 € 11 %
Muu yksikköhintarahoitus 241 500 € 3 %
Yhteensä 493 12 505 € 6 165 200 € 85 %
Aikuiskoulutus 40 77 700 € 1 %
Muut arvioidut tuotot 987 190 € 14 %
Kaikki tulot yhteensä 533 7 230 090 € 100 %

Koulutusala
Opisk.m

äärä
Yksikköhinta/

opiskelija Tulot %-os.
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Selite TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015

     400 HAO, Haapaveden ammattiopisto

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 6 940 725 6 818 500 6 818 500 6 818 500

Maksutuotot 560 1 440 1 440 1 440

Tuet ja avustukset 394 360 256 000 256 000 256 000

Muut toimintatuotot 165 300 154 150 154 150 154 150

7 500 945 7 230 090 7 230 090 7 230 090

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -3 295 900 -3 416 450 -3 416 450 -3 416 450

Henkilösivukulut

Eläkekulut -539 600 -749 170 -749 170 -749 170

Muut henkilösivukulut -185 750 -196 240 -196 240 -196 240

Palvelujen ostot -1 161 775 -635 300 -635 300 -635 300

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -1 537 035 -1 392 650 -1 392 650 -1 392 650

Muut toimintakulut -113 830 -158 460 -158 460 -158 460

-6 833 890 -6 548 270 -6 548 270 -6 548 270

TOIMINTAKATE 667 055 681 820 681 820 681 820

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut -1 150 -1 150 -1 150

-1 150 -1 150 -1 150

VUOSIKATE 667 055 680 670 680 670 680 670

Poistot ja arvonalentumiset

Suun.mukaiset poistot -440 600 -466 940 -466 940 -466 940

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 226 455 213 730 213 730 213 730

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 12 000 18 020 18 020 18 020

Varausten lis.(-)tai väh.(+)

Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 238 455 231 750 231 750 231 750

Tuloslaskelman tunnusluvut:

Toimintatuotot/Toimintakulut-% 110 % 110 % 110 % 110 %

Vuosikate-% 9 % 9 % 9 % 9 %

Vuosikate/Poistot-% 151 % 146 % 146 % 146 %

Poistot/Toimintatuotot 6 % 6 % 6 % 6 %

INVESTOINTIOSA

Koneet ja kalusto 341 000 179 000 130 600

Rakentaminen 432 000 400 000 550 000

Yhteensä 773 000 579 000 680 600  
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KALAJOEN AMMATTIOPISTO 
 
1. ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2013–2015 
 
PÄÄTEHTÄVÄ 
 
Koulutuksen laatu ja määrä vastaavat yhteiskunnan tarpeita. Valmistuneet opiskelijat sijoittu-
vat työelämään tai jatkavat jatko-opintoihin. Koulutamme ammattitaitoisia työntekijöitä, jotka 
ylläpitävät ja lisäävät alueen yritystoimintaa, tapahtumatarjontaa, hyvinvointia ja viihtyisyyttä. 
Kouluttajien yhteistyötä lisätään ja koulutustarvearvioinnit huomioidaan koulutuksen suunnit-
telussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on monipuolistaa ja – muotoistaa koulutuksen toteut-
tamista ja kannustaa yrittäjämäiseen toimintaan. Tavoitteena on myös kehittää koulutus-
väylää ja toteuttaa koulutus- ja tuotantoyhteistyötä muiden koulutuksen toteuttajien ja eri yh-
teistyötahojen 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 ryhmänohjaajien ja 

opiskelijahuollon avulla sekä ammattihenkilöjärjestelmään kehittämällä 
• lukioyhteistyöllä yhdistelmätutkintoa sekä liikunta- ja kulttuuripainotteista opiskelua te-

hostamalla  
• opiskelijahakua tehostetaan terävöittämällä oppilaitoksen markkinointia  
• tarjotaan päiväopetuksen rinnalla verkko- ja monimuoto-opetusta sekä ennestään hyvä-

tasoista koulutusta kehitetään edelleen  
• aikuiskoulutus- ja hanketoimintaa kehittämällä ja lisäämällä vastaamaan kysyntää  

 
KOULUTUS- JA OPINTOALAT OPISKELIJAMÄÄRINEEN 
 
Koulutusala/perustutkinto

v. 2012
KA * ap ** kok. määrä ap kok. määrä ap kok. määrä

Kulttuuriala 235 80 220 90 220 75 210
Käsi- ja taideteollisuuden pt 235 80 220 90 220 75 210
Matkailu-, tavitsemus ja talous-ala 67 20 50 20 50 20 50
Matkailualan pt 67 20 50 20 50 20 50
Perustutkintokoulutus yht. 302 100 270 110 270 95 260
Yksikköhintaperusteinen koulutus yht. 302 100 270 110 270 95 260
Työvoimapoliittinen koulutus 5 10 10
Ammatillinen lisäkoulutus 27 30 30
Oppisopimuskoulutus 15 15 15
Aikuiskoulutus yhteensä 0 47 0 55 0 55
Koulutus yhteensä 100 317 110 325 95 315

*) painotettu keskiarvo opiskelijamäärästä v. 2012
**) aloituspaikat

TOINEN ASTE
v. 2014 v.  2015v. 2013

 
 
Koulutus ja maksullinen palvelutoiminta  
Kulttuurialan koulutus jatkuu nykyisessä laajuudessa ja koulutukseen otetaan metalli-, puu-, 
rakennus-, sisustusrakennus- ja vaatetusalan sekä matkailualan opintoihin mahdollisimman 
suuret aloitusryhmät. Aikuisille suunnatun artesaanin (sisustusneuvoja) – koulutukseen ja 
matkailupalvelujen tuottaja (liikunta- ja hyvinvointimatkailu) – koulutukseen otetaan opiskeli-
joita joka toinen vuosi. Molempiin ryhmiin otettiin opiskelijoita vuonna 2012. Vuonna 2014 ja 
2016 otetaan matkailupalvelujen tuottaja (liikunta- ja hyvinvointimatkailu) – koulutukseen ja 
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vuosina 2013 ja 2015 otetaan seuraavat ryhmät artesaanin (sisustusneuvoja) – koulutuk-
seen.  
 
Näyttötutkintojärjestelmän edellyttämät opetussuunnitelman muutokset tehdään yhteistyössä 
muiden ammattiopistojen kanssa hankkeiden antamaa lisäresurssia hyödyntäen. Perusope-
tuksen yhteistyötä tehostetaan markkinoimalla opiskelijoiden tuotteiden suunnittelu-, valmis-
tus- ja alihankintapalveluja alueen elinkeinoelämälle uutta tieto-taitoa ja opetuskalustoa hyö-
dyntäen. Ammatillista jatko- ja täydennys- sekä tutkintoon johtavaa aikuiskoulutusta järjeste-
tään yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa. Aikuiskoulutuksen markkinoinnista ja järjes-
tämisestä huolehtii aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut, jonka tehtävänä on koordinoida, ke-
hittää ja markkinoida aikuiskoulutus- ja hanketoimintaan Kalajoella ja lähiympäristössä.  
 
Kalajoen ammattiopiston muusta maksullisesta palvelu-, koulutus- ja hanketoiminnasta vas-
taa aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut, jonka toimintaan kuuluvat lähivuosina hankerahoituk-
sella toteutettavat kehittämishankkeet sekä koulutustoimintaan osallistuminen. Aikuiskoulu-
tus- ja työelämäpalveluissa työskentelee tarvittava määrä hanke- ja opetushenkilöstöä, ja se 
toimii taloudellisesti nollatuloksella.  
 
Ammattiopiston organisaatio  
Kalajoen ammattiopiston hallinnosta vastaa rehtori, joka vastaa oppilaitoksen operatiivisesta 
johtamisesta. Oppilaitoksessa toimii johtotiimi (JoTi: rehtori, apulaisrehtori ja aikuiskoulutus- 
ja hankevastaava) sekä laajennettu johtotiimi (LaJo: JoTi ja osastonjohtajat, markkinointi-
suunnittelija, henkilöstön edustaja ja sihteeri).  
• JoTi: Johtotiimin muodostaa rehtori, apulaisrehtori ja aikuiskoulutus- ja hankevastaava. 

Lisäksi tarvittaessa kiinteistöpalvelujen esimies, keittiö- ja siivouspalvelujen esimies, 
kanslian edustus sekä muita henkilöitä esim. JEDUn johtotiimistä ja Kalajoen kaupungin 
edustajat. Johtotiimi kokoontuu vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Se valmistelee ja 
esittelee asiat laajennetun johtotiimin kokoukselle. Johtotiimi tekee tarvittavat delegoin-
nit. Koordinoi prosesseja ja niiden resursointia. Vastaa päivittäisjohtamisesta ja juokse-
vista asioista. Puheenjohtajana toimii rehtori. Kokoontumisista tehdään tarvittaessa 
muistiot ja tiedotetaan aktiivisesti. 

• LaJO: Laajennetun johtotiimin muodostaa johtotiimi (rehtori, apulaisrehtori ja aikuiskou-
lutus- ja hankevastaava) sekä osastonjohtajat, markkinointisuunnittelija ja henkilökun-
nan edustaja (Juha Peltola). Lisäksi tarvittaessa tiimiin pyydetään kiinteistöpalvelujen 
esimies, keittiö- ja siivouspalvelujen esimies, kanslian edustus sekä muita henkilöitä. 
 
Laajennettu johtotiimi kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa. Se valmistelee ja esit-
telee asiat henkilöstökokoukselle. Sen tehtäviin kuuluu strategiatyö ja sen toimeenpano, 
prosessien johtaminen ja kehittäminen sekä markkinointi. Laajennettu johtotiimi toimii 
työ-suojelutoimikuntana ja nimeää erilliset juhla- ja näyttelyryhmät. Puheenjohtajana 
toimii rehtori. Kokoontumisista tehdään pöytäkirja. Oppilaitoksen kehittämistyö on rehto-
rin lisäksi delegoitu erilaisille prosessien omistajille. Oppilaitoksen toiminta kuvataan 
prosesseina ja jokaiselle prosessilla on omistaja, joka vastaan kyseisen prosessin toi-
minnasta ja kehittämisestä. 

Ohjausvälineet  
Oppilaitoksen johtotiimi ja laajennettu johtotiimi kokoontuvat vähintään kerran kuukaudessa. 
Johtotiimi valmistelee laajennetun johtotiimin asiat. Prosessiryhmät kokoontuvat tarvittaessa. 
Viikoittain järjestetään henkilökunnan info-tilaisuus. Oppilaskunnan toiminnassa ovat mukana 
myös henkilökunnan edustajat.  
 
Ammattiopiston tukipalvelut  
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Kalajoen ammattiopiston tukipalveluihin kuuluvat omat toimistopalvelut, ruokala- ja siivous-
palvelut sekä kiinteistöpalvelut. Palvelut järjestetään edelleen omalla henkilöstöllä. Kouluter-
veydenhuollosta vastaa Kalajoen terveyskeskus. Henkilökunnan työterveyspalvelut ostetaan 
Terveystalo oy:ltä. 
 
Oppilaitoksen opiskelija-asuntolassa on osa-aikainen kuntosalivalvoja/asuntolanvalvoja, joka 
järjestää ohjattua toimintaa eri sidosryhmien kanssa. Laajemmissa tukipalveluissa tukeudu-
taan JEDUn palveluihin tai ulkopuolisiin ostopalveluihin. Kuraattoripalvelut ostetaan Jelppi-
verkolta. Kuntosali on henkilökunnan ja opiskelijoiden käytössä sekä lisäksi siellä järjestetään 
ulkopuolisille tarkoitettua maksullista kuntosalitoimintaa. 
 

2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET AMMATTIOPISTOSSA 
 
TOIMIVA JOHTAJUUS 
Rakennetaan Kalajoen ammattiopiston uusi johtamisjärjestelmä, joka perustuu prosesseihin 
ja niiden johtamiseen 
 
OPPIMISEN LAATU 
Kalajoen ammattiopiston perusopetuksen periaatteet muutetaan tiimipohjaiseen järjestel-
mään, jossa oppijaryhmät jaetaan tieto-taitotason mukaisesti erikokoisiin tiimeihin ja resurs-
seja kohdennetaan tiimien mukaan. Tiimien osaamista kartutetaan enenevässä määrin käy-
tännön harjoituksilla ja töillä. 
 
SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 
Kalajoen ammattiopiston oppilashuoltoa kehitetään lisäämällä resursseja kuraattori- ja ter-
veydenhuolto-palveluihin sekä erityisen tuen tarvitseville. Asuntolan valvontaan tehostetaan 
palkkaamalla asuntolanvalvoja/kuntosaliohjaaja. Tehdään tiivistä yhteistyötä alueen muiden 
oppilaitosten 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. 
Vuosittain järjestetään yhteistyöyrityksille kevätillan päivällinen. 
 
HENKILÖSTÖN OSAAMISEN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN 
Kehityskeskusteluja sekä henkilö- että osastokohtaisia käydään lukuvuosittain. Työhyvinvoin-
tiin ja työkykyyn panostetaan yhteistyössä kuntayhtymän ja koko oman oppilaitoksen henki-
lökunnan kanssa. Toimivalla työterveyshuollolla varmistetaan työyhteisön jaksaminen. Henki-
löstön yhteistyötä kehitetään ja etsitään uusia virikkeitä.  Henkilöstön osaamista kehitetään ja 
mitataan kuntayhtymän periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstölle järjestetään 
liikunta- ja virkistäytymismahdollisuuksia. 
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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. Ravintola-
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 osas-
toilla siten, että tulevaisuudessa voitaisiin kevätnäyttely korvata ny-myyntimessuilla. Yrittä-
jyyspedagogiikkaa tuodaan opetukseen ja korostetaan yrittäjämäistä toimintaa opiskelussa 
antamalla vastuuta oppijoille. 
  
Toimenpiteitä keskeisten tulosrahoitukseen liittyvien mittareiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
JEDU VAIKUTTAVUUS tavoite Ammattiopiston toimenpiteitä vuonna 2013 
Työllistyminen, jatko-
opinnot, asevelvollisuuden 
suorittaminen tai perheva-
paa opintojen jälkeen 

90 % - urasuunnitellun tehostaminen ja tarvittavat 
HOJKSit 
- todenmukainen markkinointi 
- työelämäyhteistyö, työssäoppimispaikat ja 
tutustumiskohteet työelämään 

Läpäisyaste 75 % - valintakokeet vaatetukseen ja sisustusraken-
taja-yo-koulutukseen  
- asuntolavalvonnan ja vapaa-ajan toiminnan 
kehittäminen 
- poissaolojen aktiivinen seuranta 
- vanhempainillat ja yhteistyö kodin kanssa 

Negatiivinen keskeyttämi-
nen 

< 4 % - asuntolavalvonnan ja vapaa-ajan toiminnan 
kehittäminen 
- poissaolojen aktiivinen seuranta 
- vanhempainillat ja yhteistyö kodin kanssa 
- yhteistyön kehittäminen Jelppi-verkon ja 
muiden tahojen kanssa 

 

3. TALOUDEN 2013 - 2015 YLEISPERUSTELUT  
 
Kalajoen ammattiopiston talousarvion tulot muodostuvat pääosin yksikköhintarahoituksesta, 
aikuiskoulutuksesta sekä maksullisen palvelutoiminnan tuloista, jotka sisältävät aikuiskoulu-
tus- ja työelämäpalvelujen hanketoiminnan. Asiakastöiden osuutta lisätään määrätietoisesti 
tulohankinnassa.  
 
Talousarvion tulorahoituksen pohjana käytetään seuraavia opiskelijamääriä ja muita arvioitu-
ja tuloja:  
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Kulttuuriala 220 10 647 € 2 342 300 € 61 %
Matkailuala 50 9 922 € 496 100 € 13 %
Muu yksikköhintarahoitus 106 900 € 3 %
Yhteensä 270 10 909 € 2 945 300 € 76 %
Aikuiskoulutus 39 76 830 € 2 %
Muut arvioidut tuotot 837 170 € 22 %
Kaikki tulot yhteensä 309 3 859 300 € 100 %

Koulutusala
Opisk. 
määrä

Yksikköhinta/
opiskelija Tulot %-os.
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Selite TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015

     200 ARTEMA, Kalajoen ammattiopisto

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 2 952 330 3 567 380 3 567 380 3 567 380

Maksutuotot 39 080 41 800 41 800 41 800

Tuet ja avustukset 350 540 229 960 229 960 229 960

Muut toimintatuotot 19 300 20 160 20 160 20 160

3 361 250 3 859 300 3 859 300 3 859 300

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -1 596 260 -1 880 450 -1 880 450 -1 880 450

Henkilösivukulut

Eläkekulut -248 320 -319 790 -319 790 -319 790

Muut henkilösivukulut -89 380 -108 310 -108 310 -108 310

Palvelujen ostot -338 970 -343 040 -343 040 -343 040

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -510 760 -738 320 -738 320 -738 320

Muut toimintakulut -107 680 -81 630 -81 630 -81 630

-2 891 370 -3 471 540 -3 471 540 -3 471 540

TOIMINTAKATE 469 880 387 760 387 760 387 760

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE 469 880 387 760 387 760 387 760

Poistot ja arvonalentumiset

Suun.mukaiset poistot -301 470 -341 000 -341 000 -341 000

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 168 410 46 760 46 760 46 760

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

Varausten lis.(-)tai väh.(+)

Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 168 410 46 760 46 760 46 760

Tuloslaskelman tunnusluvut:

Toimintatuotot/Toimintakulut-% 116 % 111 % 111 % 111 %

Vuosikate-% 14 % 10 % 10 % 10 %

Vuosikate/Poistot-% 156 % 114 % 114 % 114 %

Poistot/Toimintatuotot 9 % 9 % 9 % 9 %

INVESTOINTIOSA

Koneet ja kalusto 223 200 165 000 78 000

Rakentaminen 410 000 650 000 100 000

Yhteensä 633 200 815 000 178 000  
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NIVALAN AMMATTIOPISTO 
 
1. ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2013–2015 
 
PÄÄTEHTÄVÄ 
 
Nivalan ammattiopiston keskeinen tehtävä on huolehtia nuorten ja aikuisten ammatillisesta 
perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tutkintorakenteessa huomioidaan hakijoiden kiin-
nostus ja työllistyminen sekä elinkeinoelämän tarpeet. Tavoitteena on tarjota laaja-alaisia 
opiskelumahdollisuuksia huomioiden erilaiset oppijat mm. syrjäytymisvaarassa olevat. Pää-
paino on eri koulutusalojen sisältöjen ajan tasalla pitämisessä ja valmistuvien työllistymisessä 
sekä jatko-opiskeluvalmiuksien luomisessa. 
 
 
KOULUTUS- JA OPINTOALAT OPISKELIJAMÄÄRINEEN 
 
Nivalan ammattiopiston keskeinen tehtävä on huolehtia nuorten ja aikuisten ammatillisesta 
perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tutkintorakenteessa huomioidaan hakijoiden kiin-
nostus ja työllistyminen sekä elinkeinoelämän tarpeet. Tavoitteena on tarjota laaja-alaisia 
opiskelumahdollisuuksia huomioiden erilaiset oppijat mm. syrjäytymisvaarassa olevat. Pää-
paino on eri koulutusalojen sisältöjen ajan tasalla pitämisessä ja valmistuvien työllistymisessä 
sekä jatko-opiskeluvalmiuksien luomisessa. 
 
Koulutusala/perustutkinto

v. 2012
KA *) ap **) kok. määrä ap kok. määrä ap kok. määrä

Kulttuuriala 56 24 60 24 60 24 60
Käsi- ja taideteollisuusalan pt 56 20 60 24 60 24 60
Käsi- ja taideteollisuusalan pt, aikuiset 4 0 0 0 0 0
Tekniikan ja liikenteen ala 556 191 555 219 555 219 565
Autoalan pt 95 32 95 32 95 32 95
Logistiikkan pt 49 16 54 16 54 16 54
Kone- ja metalli alan pt 119 45 110 55 110 55 120
Puuala pt 104 12 30 16 30 16 30
Rakennusalan pt, talonrakentaja 23 32 105 32 105 32 105
Rakennusalan pt, kivirakentaja 12 6 10 6 10 6 10
Sähkö ja automaatio ala pt 63 16 53 16 53 16 53
Talotekniikan pt 51 16 53 16 53 16 53
Tieto- ja tietoliikennetekn pt. 39 16 45 30 45 30 45
Matkailu-,ravitsemis- 
ja talousala 71 26 75 30 75 30 75
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan pt 71 26 75 30 75 30 75
Sosiaali-, terveys- 
ja liikunta-ala 77 32 80 32 80 32 80
Kauneudenhoitoalan pt, aikuiset 27 16 32 16 32 16 32
Hiusalan pt 50 16 48 16 48 16 48
Perustutkintokoulutus yht. 760 273 770 305 770 305 780
Ammattistartti 14 16 15 16 16 16 16
Yksikköhintaperusteinen koulutus yht. 774 289 785 321 786 321 796
Työvoimapoliittinen koulutus 95 100 100
Ammatillinen lisäkoulutus 55 40 40
Oppisopimuskoulutus 6 6 6
Aikuiskoulutus yhteensä 0 156 0 146 0 146
Koulutus yhteensä 289 941 321 932 321 942

*) painotettu keskiarvo opiskelijamäärästä v. 2012
**) aloituspaikat

TOINEN ASTE
v. 2013 v. 2014 v.  2015
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Ammattiopiston organisaatio 
Ammattiopisto toimii kahdella paikkakunnalla, Nivalassa ja Pyhäjärvellä. Johtamisesta vastaa 
rehtori ja toiminta jakautuu kymmeneen osastoon. Pedagogisesta ja operatiivisesta johtami-
sesta vastaavat rehtoreiden lisäksi osastonjohtajat.  
 
Ohjausvälineet 
Kuntayhtymän yhteisten ohjausvälineiden lisäksi käytössä ovat opettajakunnan, henkilökun-
nan, osastonjohtajien ja osastojen kokoukset sekä erilliset tiedotustilaisuudet. Henkilöstön 
kehittämisessä noudatetaan kuntayhtymän vahvistettua henkilöstöstrategiaa. Koulutuksen 
painopisteet määräytyvät toiminnan kehittämishankkeiden mukaisesti. 
 
Ammattiopiston tukipalvelut 
NAOn tukipalveluhenkilöstön muodostavat omat asuntola-, atk-, kiinteistönhoito-, opiskelija-
huolto-, ruokahuolto-, siivous-, toimisto- ja varastopalvelut. Atk- ja toimistopalveluja tuotetaan 
lisäksi yhdessä JEDUn henkilöstön kanssa. 
 
Opiskelijoiden terveyspalveluista vastaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Nivalan terveys-
keskus, josta ostetaan myös henkilökunnan työterveyspalvelut, Pyhäjärvellä vastaavasti Pe-
ruspalvelukuntayhtymä Selänne / Pyhäjärven terveyskeskus. 
 
2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET AMMATTIOPISTOSSA 
 
Kehittämistoiminta painopistealueitten mukaan, NAOn toiminnan painopisteinä ovat tummen-
netut 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 kartoi-
tus perustuu ensisijaisesti henkilöstön aktiivisuuteen toimintaympäristön muutosten seuran-
nassa. Ammattiopiston pedagogisen kehittämisen tavoitteet on määritelty strategian yhtei-
sessä osassa. Ammattiosaamisen näyttöjen työelämälähtösyyttä kehitetään edelleen. Amma-
tillisten ja lukio-opintojen tarjonnan monipuolisuutta jatketaan kehittämällä ICT-lukiolinjaa Ni-
valan lukion kanssa.  
 
Kiinteistönhoitajakoulutuksen suunnittelua jatketaan. Kauneudenhoidon kaksoistutkintokoulu-
tuksen (paka ja kos) neljän vuoden kokonaisuutta selvitetään. Perustutkintokoulutuksen jäl-
keisen yritystoiminnan 20 ov koulutuskokonaisuuden toteuttamista syksystä 2013 alkaen yrit-
täjyydestä kiinnostuneille mahdollistetaan yhdessä YES – keskuksen kanssa.  
 
Toimintojen yhdistämisen mahdollistavat rakennusinvestoinnit jatkuvat toimintajaksolla 2013–
15. Talonrakennusalan, tietoliikenne- ja sähkötekniikan tilojen rakennustyöt ovat aloitettu ja 
ovat hyvässä vauhdissa jatkuen sisäpuolisilla töillä. Muuttovalmiuteen päästään keväällä 
2013. Hanke pääsääntöisesti toteutetaan ammattiopiston omana opiskelijatyönä. Hankkee-
seen osallistuu laajasti NAOn opiskelijoita ja henkilöstöä ja hanke on edennyt ripeästi.  
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Ammattiopistossa on ohutlevytuotteiden valmistustekniikkahankkeen koulutustehdas, jossa 
rakennetaan tuotantoympäristöä alan koulutuksen ja tutkimuksen edistämiseksi. Kivialan ke-
hittämistä jatketaan kaupungin ja muiden tahojen kanssa. Osastojen alihankinta- ja asiakas-
palvelutoimintaa kehitetään toisaalta asiakas- toisaalta koulutuslähtöisesti. Aloitettuja E- ja D- 
korttikoulutuksia jatketaan. Direktiivien mukaisen henkilö- ja tavaraliikenteen koulutuksen 
suunnittelua ja toteuttamista jatketaan. Koulutuskuntayhtymän koulutustehtävän laajentami-
seksi on haettu rakennusalan perustutkinnon maarakennuskoneenkuljettajakoulutuslupaa.  
Alueellisen suunnitelman mukaisesti eri puualan toimijoilla on oma painopistealueensa. 
NAOlla on tämän suunnitelman mukaan vastuualueena kehittää ja kouluttaa rakennusele-
mentti-osaajia ja tekijöitä ovi- ja ikkunan valmistukseen. Muutoksen aiheuttamia rakenteellisia 
muutoksia ja laiteinvestointeja jatketaan. Organisaation sisällä haetaan perustutkintokoulu-
tuksen ja aikuiskoulutuksen välille kiinteämpiä toimintatapoja ja uusia mahdollisuuksia aikuis-
ten koulutukseen eri ammattialoilla. Samalla hyödynnetään jo olemassa olevia mahdollisuuk-
sia opintojen toteuttamiseksi erillisten kurssien osalta, esim. tulityö, työturvallisuus, ensiapu, 
hygienia- ja anniskelupasseja vastaavat tiedot jne. sekä aikuisten sijoittamista toisen asteen 
ryhmiin yksittäisten opintojaksojen aikana. 
 
Ammattiopiston kansainvälisen vuorovaikutuksen yleiset tavoitteet on määritelty kuntayhty-
mästrategian yhteisessä osassa. Keskeisimpinä keinoina tavoitteen saavuttamiseksi ovat 
työssäoppiminen ulkomailla sekä opiskelija- ja henkilökuntavaihdot yhteistyöoppilaitosten 
kanssa.  
 
Toimenpiteitä keskeisten tulosrahoitukseen liittyvien mittareiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
JEDU VAIKUTTAVUUS tavoite Ammattiopiston toimenpiteitä vuonna 2013 
Työlllistyminen, jatko-
opinnot, asevelvollisuuden 
suorittaminen tai perheva-
paa opintojen jälkeen 

90 % 
 

Laajennetun työssäoppimisen kokeilu 
Osaston opo - resurssin käyttösuunnitelma 
Jatko-opintoihin ohjausta 

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

Negatiivinen keskeyttämi-
nen 

< 4 % Keskeytysuhan alaisten opiskelijoiden tehok-
kaampi ohjaus ammattistarttiin  
Ammattistartin kautta opintoihin tai uuteen 
hakeutumiseen 

 
3. TALOUDEN 2013 – 2015 YLEISPERUSTELUT   
 
NAOn talousarvion tuotot muodostuvat pääosin yksikköhintarahoituksesta sekä maksullisesta 
palvelutoiminnasta ja projektitoiminnasta. 
 
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 päivä-
opiskeluryhmiin. Taloudellisesti tavoitteena on niin toisen asteen nuorten kuin aikuiskoulutuk-
senkin, joka tekee tiivistä yhteistyötä muiden opetusosastojen kanssa, erillisinä kattaa omat 
kustannuksensa. Lähiopetustuntimäärää on pienennetty kahdella viikkotunnilla opiskelija-
ryhmää kohti. Tämä johtuu siitä, että indeksikorotusta ei toteuteta yksikköhintaan vuonna 
2013.  
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Rakennushankkeet ovat merkittävät ja kohdistuvat pääosin Maliskyläntie 2:teen rakennetta-
vaan uudisrakennukseen ja päärakennuksen saneeraukseen. Myös pienempiä eri rakennuk-
siin liittyviä kunnostustöitä jatketaan rakenteellisista ja toiminnallisista syistä. Auto-osaston 
toiminnan laajentumisen myötä haetaan lisätilaratkaisuja. Puualan alueellisen kehittämisen 
seurauksena opetuksen tilat on saneerattu ja jatketaan projektin puitteissa uuden konekan-
nan hankintaa.   
 
Laitekannan ylläpitohankinnoissa pitäydytään edellisen vuoden tasolla. Hankkeiden laitekus-
tannuksiin haetaan lisärahoitusta projektitoiminnan kautta. Vuosittaisessa toiminnassa pyri-
tään suunnittelukaudella tasapainoiseen tulokseen. Talousarvion tulorahoituksen pohjana 
käytetään seuraavaa. 
 

Tekniikan ja liikenteen ala 555 10 353 € 5 745 700 € 55 %
Majoitus-, ravitsemis- ja talousala 75 9 893 € 742 000 € 7 %
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 80 8 717 € 697 300 € 7 %
Kulttuuriala 60 11 047 € 662 800 € 6 %
Ammattistartti 15 7 609 € 114 100 € 1 %
Muu yksikköhintarahoitus 111 900 € 1 %
Yhteensä 785 10 285 € 8 073 800 € 77 %
Aikuiskoulutus 142 1 492 800 € 14 %
Muut arvioidut tuotot 931 400 € 9 %
Kaikki tulot yhteensä 927 10 498 000 € 100 %

%-os.
Yksikköhinta/
opiskelija TulotKoulutusala

Opisk.
määrä
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Selite TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015

     500 NAO, Nivalan ammattiopisto

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 10 219 300 10 135 600 10 135 600 10 135 600

Maksutuotot 104 550 98 400 98 400 98 400

Tuet ja avustukset 19 500 149 760 149 760 149 760

Muut toimintatuotot 88 600 114 240 114 240 114 240

10 431 950 10 498 000 10 498 000 10 498 000

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -5 003 930 -5 304 850 -5 304 850 -5 304 850

Henkilösivukulut

Eläkekulut -815 660 -1 300 890 -1 300 890 -1 300 890

Muut henkilösivukulut -296 440 -305 580 -305 580 -305 580

Palvelujen ostot -480 930 -488 060 -488 060 -488 060

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -1 633 000 -1 608 680 -1 608 680 -1 608 680

Muut toimintakulut -349 470 -307 400 -307 400 -307 400

-8 579 430 -9 315 460 -9 315 460 -9 315 460

TOIMINTAKATE 1 852 520 1 182 540 1 182 540 1 182 540

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot 5 100 5 000 5 000 5 000

Korkokulut

Muut rahoituskulut -500 -500 -500 -500

4 600 4 500 4 500 4 500

VUOSIKATE 1 857 120 1 187 040 1 187 040 1 187 040

Poistot ja arvonalentumiset

Suun.mukaiset poistot -866 210 -850 000 -953 800 -953 800

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 990 910 337 040 233 240 233 240

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 6 670 6 670 6 670

Varausten lis.(-)tai väh.(+)

Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 990 910 343 710 239 910 239 910

Tuloslaskelman tunnusluvut:

Toimintatuotot/Toimintakulut-% 122 % 113 % 113 % 113 %

Vuosikate-% 18 % 11 % 11 % 11 %

Vuosikate/Poistot-% 214 % 140 % 124 % 124 %

Poistot/Toimintatuotot 8 % 8 % 9 % 9 %

INVESTOINTIOSA

Koneet ja kalusto 500 800 282 500 270 000

Rakentaminen 875 000 1 007 000 275 000

Yhteensä 1 375 800 1 289 500 545 000  



64 
 

OULAISTEN AMMATTIOPISTO 
 
1. ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2013–2015 
 
PÄÄTEHTÄVÄ 
 
Oulaisten ammattiopisto kehittää kuntayhtymän alueen elinkeinoelämää järjestämällä palve-
lualojen koulutusta ja hoitamalla koulutusalojensa elinkeinoelämän palvelu- ja kehittämisteh-
täviä. Toimintaperiaatteeseen kuuluu yhteisöllisyys ja avoin yhteistyö sekä aktiivinen, oma-
aloitteinen ja tulevia muutoksia ennakoiva kehittämistoiminta. 
 
KOULUTUS- JA OPINTOALAT OPISKELIJAMÄÄRINEEN 
 
Koulutusala/perustutkinto

v. 2012
KA *) ap **) kok. määrä ap kok. määrä ap kok. määrä

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnon ala 163 67 170 72 170 72 170
Liiketalouden pt 163 67 170 72 170 72 170
Luonnontieteiden ala 38 20 50 20 50 20 50

Tietojenkäsittelyn pt 38 20 50 20 50 20 50

Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 86 52 90 52 100 52 100
Hotelli-, ravintola ja catering-alan pt. 69 30 55 30 60 30 60
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt 17 22 35 22 40 22 40
Sosiaali- ja terveysala 312 90 280 90 280 90 280

Sosiaali- ja terveysalan pt 312 60 195 60 195 60 195

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

Perustutkintokoulutus yht. 599 229 590 234 600 234 600

Talouskoulu 13 16 16 32 16 32 16

Yksikköhintaperusteinen koulutus yht. 612 245 606 266 616 266 616

Työvoimapoliittinen koulutus
Ammatillinen lisäkoulutus 35 35 35

Oppisopimuskoulutus 35 35 35

Aikuiskoulutus yhteensä 0 70 0 70 0 70

Koulutus yhteensä 245 676 266 686 266 686

*)painotettu keskiarvo opiskelijamäärästä v. 2012
**) aloituspaikat

TOINEN ASTE
v. 2013 v. 2014 v.  2015

 
 
Ammattiopiston organisaatio 
Ammattiopistoa johtaa rehtori, Oulaisten ammattiopiston yksiköissä pedagogisesta johtami-
sesta ja toiminnasta vastaavat koulutusjohtajat ja heidän apunaan ovat koulutusohjelmavas-
taavat. Koulutusohjelmista vastaavia henkilöitä on yhteensä 7. Eri osa-alueiden kehittämises-
tä vastaavat tiimit, tällä hetkellä Oulassa on johtotiimi, markkinointi- ja viestintätiimi, opiskeli-
joiden hyvinvointitiimi (OPO-tiimi), KV-tiimi, toimisto- ja tukipalvelutiimi, verkko-opetuksen tii-
mi, 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 lukuvuodek-
si painopiste-alueista ja kokoontuu kuukausittain. Koulutusjohtajat ja rehtori kokoontuvat ly-
hyeen palaveriin maanantaisin ja koulutusjohtajat ja koulutusalavastaavat kokoontuvat yh-
dessä säännöllisesti. Yksiköiden henkilökunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukukaudes-
sa ja samoin koko Oulan henkilökunta. Tiimit tekevät toimintasuunnitelmansa lukuvuosittain. 
Keväisin katsotaan toteutumat läpi ja hahmotellaan seuraavan vuoden toimintaa. Laadun 
arvioinnissa noudatetaan EFQMn mukaista arviointia, jossa joka vuosi arvioidaan kolme 
EFQMn osa-aluetta ja lisäksi mahdollisesti arvioidaan jokin erityiskohde. Seuraavana vuonna 
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on toukokuussa erityiskohteena pedagoginen toiminta, joka on lukuvuoden erityiskehittämi-
sen kohteena. 
 
Ammattiopiston tukipalvelut 
Oulassa on kahden yksikön yhteinen vahtimestari ja kolmannen yksikön osalta ja kaikkien 
yksiköiden päivystyksestä vastaa Oulaisten kaupunki. Jokaisessa yksikössä on opintosihtee-
rit ja Oulan henkilöstö- ja talousasioista vastaa laskentasihteeri yhdessä yksiköiden opin-
tosihteerien kanssa. ATK-tuesta ja opetuslaitteistoista, muista AV-laitteista, kopiokoneista, 
WWW-sivuista, toimintajärjestelmän ylläpidosta, ilmoitusten ja mainosten teknisestä toteu-
tuksesta jne., vastaavat ATK-tukihenkilöt. Kirjastotoiminnasta vastaavat yksiköiden opinto-
toimistot yhdessä AMK:lta ostetun palvelun kanssa. Kiinteistöhuolto, siivous jne. hoidetaan 
lähes kokonaan ostopalveluina. Ruokahuolto hoidetaan kahdessa yksikössä omana työnä 
siten, että keittiöt ovat samalla opetuskeittiöinä, kolmannessa yksikössä on myös ammatti-
korkeakoulun opiskelijoita ja siellä palvelu ostetaan ulkopuolelta. 
 
2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET AMMATTIOPISTOSSA 
 
Toimenpiteitä keskeisten tulosrahoitukseen liittyvien mittareiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 
JEDU VAIKUTTAVUUS tavoite Ammattiopiston toimenpiteitä vuonna 2013 
Työllistyminen, jatko-
opinnot, asevelvollisuuden 
suorittaminen tai perheva-
paa opintojen jälkeen 

90 % Oulassa oppilashuollon kehittämisessä toteute-
taan teemavuoden jälkeisessä EFQM-
arvioinnissa havaittuja kehittämistarpeita, muu-
toin jatketaan edellisen lukuvuoden mukaisesti. 
Lisätyt resurssit kuraattoritoimintaan, tukiope-
tukseen, pajatoimintaan, hidastuskaista-
opintoihin jne säilyvät. Kokeilu käynnistettiin 
elokuussa 2011 ja ensimmäinen vaihe päättyi 
kokeilun EFQM-arviointiin toukokuussa 2012 
jolloin kokeilusta saatujen kokemusten perus-
teella sovittiin jatkotoimenpiteistä lukuvuodelle 
2012–2013. Muulta osin painopisteenä on laa-
dun kehittäminen, pedagoginen kehittäminen ja 
EFQM-arviointitoiminta sekä aikuiskoulutukseen 
liittyvä kehittämistoiminta ja henkilökunnan pä-
tevyyksiin ja substanssiosaamiseen liittyvä kou-
lutus.  

Läpäisyaste 75 % Toimenpiteet sisältyvät edelliseen kohtaan 
Negatiivinen keskeyttämi-
nen 

< 4 % Toimenpiteet sisältyvät ensimmäiseen kohtaan 

 tavoite Ammattiopiston toimenpiteitä vuonna 2013 
Päätoimisten opettajien 
asetuksen mukainen päte-
vyys 
 
Näyttömestareita 
 
 

80 % 
op.kunnasta 
 
 
70 % op. 
kunnasta 
 
 

Kannustetaan hankkimaan pedagogisia päte-
vyyksiä, rekrytoidaan muodollisesti päteviä kun 
lisäresurssia tarvitaan 
 
Pyritään saamaan aikaan oma näyttömestari-
ryhmä ja kouluttamaan lisää 10 näyttömestaria, 
mukaan tulee myös yhteistyökumppanien edus-
tajia  
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Prosessit; oppimisprosessin 
laatu 

80 % tyyty-
väisiä tai 
erittäin tyy-
tyväisiä, 
opintojak-
sopalaut-
teen mu-
kaan 
keskimää-
räiset suori-
tukset yli 38 
ov/opiskelija
/lukuvuosi 

Opintojaksopalautteen oheen lisätään lukuvuo-
de aikana tulo-, olo ja päättökyselyt, joilla tyyty-
väisyyttä voidaan tarkemmin arvioida. 
Opintojen etenemisen seurantaa tehostetaan 
automaattisilla Primus-kyselyillä ja oppilashuol-
lon toimintaa tehostamalla 

Työllistyneiden sijoittuminen 
Pohjois- ja Keskipohjan-
maan alueille 

 70 % Yhteistyön tiivistäminen yrittäjäjärjestöjen, seu-
tukuntien ja muiden elinkeinoelämässä toimivien 
tahojen kanssa 

 
3. TALOUDEN 2013 – 2015 YLEISPERUSTELUT   
 
Oppilaitoksen nuorisoasteen oppilasmäärä säilyy ennallaan, aikuiskoulutuksessa tavoitellaan 
kasvua, myös muun myyntitoiminnan ja yritysyhteistyön osalta ennakoidaan pientä kasvua. 
Kaikki rakennuksiin liittyvät suuret investoinnit on nyt saatettu loppuun, seuraavina vuosina 
on kuitenkin vielä joitakin laiteinvestointeja muun muassa sosiaali- ja terveysalalla, jossa ra-
kennusprojektien aikana investoinnit ovat olleet hieman vähäisempiä. Oppilasmäärä on riittä-
vä, täyttöaste on noin 100 %, opetuksen toteutuksen osalta keskimääräinen opetusryhmän 
koko jokaisella alalla pyritään saamaan yli alan kannattavuusrajan ja vetovoima pidetään yli 
yksi.  
 

Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja 
hallinnon ala 170 7 537 € 1 281 300 € 22 %
Luonnontieteet 50 8 147 € 407 300 € 7 %
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 106 10 871 € 978 400 € 17 %
Sosiaali- ja terveysala 280 8 715 € 2 340 200 € 40 %
Muu yksikköhintarahoitus
Yhteensä 606 8 263 € 5 007 200 € 85 %
Aikuiskoulutus 59 489 300 € 8 %
Muut arvioidut tuotot 411 660 € 7 %
Kaikki tulot yhteensä 665 5 908 160 € 100 %

TulotKoulutusala
Opisk.
määrä

Yksikköhinta/
opiskelija %-os.
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Selite TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015

     600 OULA, Oulaisten ammattiopisto

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 5 700 660 5 810 050 5 810 050 5 810 050

Maksutuotot 169 540 36 360 36 360 36 360

Tuet ja avustukset 22 070 49 250 49 250 49 250

Muut toimintatuotot 27 500 12 500 12 500 12 500

5 919 770 5 908 160 5 908 160 5 908 160

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -3 040 230 -3 289 960 -3 289 960 -3 289 960

Henkilösivukulut

Eläkekulut -491 590 -562 930 -562 930 -562 930

Muut henkilösivukulut -185 220 -189 500 -189 500 -189 500

Palvelujen ostot -736 680 -667 230 -667 230 -667 230

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -308 280 -350 140 -350 140 -350 140

Muut toimintakulut -260 700 -234 190 -234 190 -234 190

-5 022 700 -5 293 950 -5 293 950 -5 293 950

TOIMINTAKATE 897 070 614 210 614 210 614 210

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE 897 070 614 210 614 210 614 210

Poistot ja arvonalentumiset

Suun.mukaiset poistot -341 770 -312 000 -312 900 -312 900

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 555 300 302 210 301 310 301 310

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 53 340 53 340 53 340

Varausten lis.(-)tai väh.(+)

Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 555 300 355 550 354 650 354 650

Tuloslaskelman tunnusluvut:

Toimintatuotot/Toimintakulut-% 118 % 112 % 112 % 112 %

Vuosikate-% 15 % 10 % 10 % 10 %

Vuosikate/Poistot-% 262 % 197 % 196 % 196 %

Poistot/Toimintatuotot 6 % 5 % 5 % 5 %

INVESTOINTIOSA

Kuljetusvälineet

Koneet ja kalusto 100 100 35 000 35 000

Yhteensä 100 100 35 000 35 000  
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PIIPPOLAN AMMATTI- JA KULTTUURIOPISTO  
 
1. ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2013–2015  
 
PÄÄTEHTÄVÄ  
 
PIOn päätehtävänä on järjestää käsi- ja taideteollisuusalan sekä audiovisuaaliseen perustut-
kintoon tähtäävää koulutusta. Koulutuksen laatu ja määrä vastaavat yhteiskunnan tarpeita, 
joten tarvittaessa koulutustarjontaa lisätään ja muutetaan. Valmistuneet opiskelijat sijoittuvat 
työelämään tai jatkavat jatko-opintoihin. Koulutamme ammattitaitoisia työntekijöitä, jotka yllä-
pitävät ja lisäävät alueen yritystoimintaa, tapahtumatarjontaa, hyvinvointia ja viihtyisyyttä.  
 
Vankilakoulutuksen toiminta-alue painottuu Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusviraston 
alueen vankiloihin. Vankilakoulutuksessa pääpaino on vankien työelämävalmiuksien paran-
tamisessa sekä tutkintotavoitteisessa koulutuksessa tutkinnon osien suorittaminen. Valmen-
tavien koulutusten tavoitteena on parantaa vankien elämäntaitoja ja palaamista yhteiskunnan 
jäseneksi sekä antaa valmiuksia ammatilliseen jatkokoulutukseen.  
 
Kaikessa koulutuksessa on tavoitteena lisätä kouluttajien yhteistyötä ja huomioida koulutus-
tarvearvioinnit koulutuksen kehittämisessä, suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on 
myös monipuolistaa koulutuksen toteuttamista ja kannustaa yrittäjämäiseen toimintaan. Ta-
voitteena on lisäksi kehittää koulutus- ja tuotantoyhteistyötä muiden koulutuksen toteuttajien 
ja eri yhteistyötahojen kanssa.  
 
PIO:n 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  
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KOULUTUS- JA OPINTOALAT OPISKELIJAMÄÄRINEEN 
 
Koulutusala/perustutkinto

v. 2012
KA *) ap **) kok. määrä ap kok. määrä ap kok. määrä

Kulttuuriala 226 91 215 91 225 91 225
Käsi- ja taideteollisuuden pt 164 24 60 43 65 43 65
Käsi- ja taideteollisuuden pt, aikuiset 43 105 24 105 24 105
Audiovisuaalisen viestinnän pt 62 24 50 24 55 24 55
Perustutkintokoulutus yht. 226 91 215 91 225 91 225
Ammattistartti 9 10 8 10 8 10 8
Valmentava ja kuntouttava koulutus 1 73 50 80 94 100 94 100
Valmentava ja kuntouttava koulutus 2 3 0 94 0 94 0
Yksikköhintaperusteinen koulutus yht. 308 154 303 195 333 195 333
Työvoimapoliittinen koulutus
Ammatillinen lisäkoulutus 30 45 45
Oppisopimuskoulutus 2 2 2
Aikuiskoulutus yhteensä 0 32 0 47 0 47
Koulutus yhteensä 154 335 195 380 195 380
joista vankiloissa 130 130 130

*)painotettu keskiarvo opiskelijamäärästä v. 2012
**) aloituspaikat

TOINEN ASTE
v. 2013 v. 2014 v.  2015

 
 
Koulutus ja maksullinen palvelutoiminta  
Kaikki koulutukset jatkuvat nykyisessä laajuudessaan. Käsi- ja taideteollisuusalalla annetaan 
artesaanikoulutusta opetussuunnitelmaperusteisena tuotteen suunnittelun ja valmistamisen 
koulutusohjelman mukaan hienopuusepän- ja muotoiluassistentinaloilla sekä ympäristön 
suunnittelun ja valmistamisen koulutusohjelman mukaan sisustusrakennusalalla. Aikuisten 
näyttötutkintoina järjestettävää artesaanikoulutusta toteutetaan viriketoiminnan- ja työtoimin-
nanohjausalalla sekä sisustusrakentamis-, puusepän- ja metallialoilla. Näille osaamisaloille 
järjestämme näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta. Koulutuksiin on opiskelijaotto joka 
vuosi ja linjat alkavat syksyisin samoin kuin ammatillisiin opintoihin valmistavaan (ammattis-
tartti) ja valmentavaan (valmentava I) koulutukseen, joissa voidaan opiskelijoita ottaa koulu-
tukseen joustavasti myös lukuvuoden aikana.  
 
Audiovisuaalisen perustutkinnon opintoihin opiskelijoita otetaan elokuussa ja tammikuussa 
alkaviin ryhmiin. Media-assistenttikoulutuksessa suuntautumisvaihtoehtoina ovat seuraavat 
tuotannonalat: video, multimedia, graafinen tai animaatio. Vuoden 2013 aikana haetaan me-
dia-assistentin ammattitutkintoon, pelialan osaamisalan tutkinnonjärjestämisoikeutta ja aloite-
taan tutkintoon valmistava koulutus. 
 
Näyttötutkintojärjestelmän edellyttämät valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman muu-
tokset tehdään yhteistyössä muiden ammattiopistojen kanssa hankkeiden antamaa lisä-
resurssia hyödyntäen. Myös perusopetuksen yhteistyötä tehostetaan JEDUn eri yksiköiden 
kesken. 
  
Ammatillista jatko- ja täydennys- sekä tutkintoon johtavaa aikuiskoulutusta järjestetään tarvit-
taessa yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa. Vankilassa tapahtuvaa ammatillista perus-, 
jatko- ja täydennyskoulutusta kehitetään edelleen laajentamalla kurssitarjontaa vankilaope-
tuksen strategian mukaisesti. PIOn muuta maksullista palvelu-, koulutus- ja hanketoimintaa 
kehitetään yhteistyössä JEDUn muiden ammattiopistojen kanssa.  
 



70 
 

Oppilaitoksen organisaatio  
• Ammatti- ja kulttuuriopiston hallinto ja operatiivinen johtaminen: rehtori  
• Ammatti- ja kulttuuriopiston opetuksen operatiivinen ja pedagoginen johtaminen sekä ope-
tuksen kehittäminen: apulaisrehtori  
• Vankilakoulutuksen kehittäminen ja operatiivinen johtaminen: vankilakoulutusjohtaja  
 
Oppilaitoksessa toimii johtoryhmä, jonka muodostaa rehtori, apulaisrehtori ja vankilakoulutus-
johtaja. Johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Laajennettu johtoryhmä muodostuu joh-
toryhmästä, ammattialavastaavista sekä tukipalvelujen edustajasta. Laajennettu johtoryhmä 
kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa lukukaudessa sekä tarpeen mukaan. Johtoryhmä 
nimeää oppilaitoksen edustajat JEDUn tiimeihin. 
  
Oppilaitoksen opetus tapahtuu osastoittain; Piippolan koulutusosasto sekä vankilakoulutus-
osasto. Piippolassa on nimetty kahdeksan ammattialavastaavaa, jotka vastaavat oman am-
mattialansa kehittämisestä yhdessä apulaisrehtorin kanssa. Piippolan opiskelijahuollonhenki-
löstö muodostaa laajennetun opiskelijahuoltoryhmän, joka kokoontuu kuukausittain. 
 
Vankilaopetuksen organisaation muodostavat vankilaopettajat, joita johtaa vankilakoulutus-
johtaja ja he kokoontuvat kaksi kertaa lukukaudessa.  
 
Johtoryhmä nimeää työryhmiä sekä henkilöitä lyhytkestoisiin projekteihin tarpeen mukaan. 
 
Ohjausvälineet 
Oppilaitoksen organisaatiokuvauksessa esitetyn ohjaustoiminnan lisäksi tarvittaessa järjeste-
tään koko henkilökunnan info-tilaisuuksia tai pedagogisia aamupalavereja opetushenkilöstöl-
le. Oppilaskunnan toiminnassa on mukana oppilaitoksen edustajana opinto-ohjaaja.  
 
Oppilaitoksen tukipalvelut  
PIOn tukipalveluihin kuuluvat omat toimistopalvelut, ruokahuolto ja siivouspalvelut sekä kiin-
teistöpalvelut. Palvelut järjestetään edelleen omalla henkilöstöllä. Kouluterveydenhuollosta 
vastaa Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi. Henkilökunnan työterveyspalvelut hoitaa yksityinen työ-
terveys-palvelujen tarjoaja, joka hankkii edelleen palvelut paikallisilta palvelujen tarjoajilta 
vankiloissa työskenteleville työntekijöille.  
 
Oppilaitoksen opiskelija-asuntolassa on päätoimisia asuntolan ohjaajia, jotka järjestävät opis-
kelijahuoltopalveluita ja ohjattua vapaa-ajan toimintaa eri sidosryhmien kanssa. Oppilaitok-
sessa toimivat päätoimiset opinto-ohjaaja ja kuraattori.  Oppilaitoksella toimii opiskelijahuolto-
ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii apulaisrehtori ja sihteerinä opinto-ohjaaja ja se kokoon-
tuu kaksi kertaa kuukaudessa. Ryhmän muut jäsenet ovat kuraattori, erityisopettaja ja asun-
tolan edustaja. Oppilaitosneuvosto, joka on JEDUn Sora-toimikunnan alajaos, koostuu pää-
osin opiskelijahuoltoryhmästä sekä oppilaiden ja työelämän edustajasta. Se kokoontuu apu-
laisrehtorin johdolla tarvittaessa. 
 
2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET AMMATTI- JA KULTTUURIOPIS-

TOSSA  
 
Oppimisen laatu  
Jatkuvalla pedagogisella kehittymisellä varmistetaan opetuksen korkea laatu. Oppimistulok-
sia seurataan ja palautetta kerätään opiskelijoilta, opettajilta sekä työelämän edustajilta. Tar-
vittaessa opiskelijat saavat tukiopetusta sekä erityisopetusta. Opetushenkilöstöä kannuste-
taan omaa ammattitaitoa kehittäviin koulutuksiin.  
 
Syrjäytymisen ehkäisy  
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PIOn opiskelijahuoltoa kehitetään lisäämällä yhteistyötä opiston erityisopettajien kanssa. Li-
säksi tehdään tiivistä yhteistyötä alueen muiden opistojen sekä sosiaali-, terveys- ja nuoriso-
toimen kanssa. Erityisesti panostetaan yhteistyöhön lähikuntien ns. etsivän nuorisotyön 
kanssa. 
 
Vankilaopetuksen kehittäminen  
Vankilaopetuksen kehittämistä tullaan tekemään erikseen laaditun vankilastrategian mukai-
sesti.  
 
Laadullinen ja määrällinen ennakointi  
Laadullinen ja määrällinen ennakointi tehdään valtakunnallisia ja JEDUn mittaristoja hyödyn-
täen 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 työ-
sisäoppimispäiväkirjojen, palautteiden ja muiden yhtenäisten käytänteiden avulla. Vuosittain 
järjestetään yhteistyöyrityksille ja muille yhteistyökumppaneille yhteinen tapaaminen lounaan 
tai päivällisen merkeissä esim. jouluateria.  
 
Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen  
Kehityskeskusteluja sekä henkilö- että osastokohtaisia käydään vuosittain. Työhyvinvointiin 
ja työkykyyn panostetaan yhteistyössä kuntayhtymän kanssa. Henkilöstön osaamista kehite-
tään ja mitataan systemaattisesti JEDU:n periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. 
  
Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen  
Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan osana opetussuunnitelmien sisältöjä. 
 
3. TALOUDEN 2013 – 2015 YLEISPERUSTELUT   
 

Kulttuuriala 215 11 347 € 2 439 600 € 59 %
Ammattistartti 8 7 609 € 60 900 € 1 %
Valmentava ja kuntouttava 80 12 827 € 1 026 100 € 25 %
Muu yksikköhintarahoitus 202 400 € 5 %
Yhteensä 303 12 307 € 3 729 000 € 91 %
Aikuiskoulutus 29 227 320 € 6 %
Muut arvioidut tuotot 154 570 € 4 %
Kaikki tulot yhteensä 335 4 110 890 € 100 %

TulotKoulutusala
Opisk. 
määrä

Yksikköhinta/
opiskelija %-os.

 



72 
 

Selite TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015

     700 PIO, Piippolan amm./kultt.opis

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 4 486 810 4 020 970 4 020 970 4 020 970

Maksutuotot 2 000 2 000 2 000

Tuet ja avustukset 59 480 11 720 11 720 11 720

Muut toimintatuotot 108 000 76 200 76 200 76 200

4 654 290 4 110 890 4 110 890 4 110 890

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -2 338 360 -2 231 250 -2 231 250 -2 231 250

Henkilösivukulut

Eläkekulut -380 890 -402 700 -402 700 -402 700

Muut henkilösivukulut -123 070 -128 550 -128 550 -128 550

Palvelujen ostot 736 760 -307 990 -307 990 -307 990

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -478 120 -444 400 -444 400 -444 400

Muut toimintakulut -211 600 -309 850 -309 850 -309 850

-4 269 600 -3 824 740 -3 824 740 -3 824 740

TOIMINTAKATE 384 690 286 150 286 150 286 150

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE 384 690 286 150 286 150 286 150

Poistot ja arvonalentumiset

Suun.mukaiset poistot -153 500 -165 300 -157 800 -157 800

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 231 190 120 850 128 350 128 350

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 11 360 11 360 11 360 11 360

Varausten lis.(-)tai väh.(+)

Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 242 550 132 210 139 710 139 710

Tuloslaskelman tunnusluvut:

Toimintatuotot/Toimintakulut-% 109 % 107 % 107 % 107 %

Vuosikate-% 8 % 7 % 7 % 7 %

Vuosikate/Poistot-% 251 % 173 % 181 % 181 %

Poistot/Toimintatuotot 3 % 4 % 4 % 4 %

INVESTOINTIOSA

Kuljetusvälineet 50 000 25 000

Koneet ja kalusto 70 000 35 000 35 000

Yhteensä 120 000 60 000 35 000  
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YLIVIESKAN AMMTTIOPISTO 
 
1 ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2013 – 2015 
 
PÄÄTEHTÄVÄ 
 
Ylivieskan ammattiopisto (YSO) järjestää kulttuurialan, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan am-
matillista peruskoulutusta ja kehittämis- ja palvelutoimintaa alueen väestölle, yhteisöille ja 
yrityksille edistäen asukkaiden hyvinvointia ja elinkeinoelämää sekä yrittäjyyttä. Sosiaali- ja 
terveysalan aloituspaikkojen lisääminen on koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitel-
missa vuosina 2011- 2016, mikä huomioidaan myös alueellisissa tavoitteissa.  
 
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 järjes-
tämiseen ja toteuttamiseen. Esimerkiksi opintoihin jo vuosia kuulunutta vammaisryhmien 
avustamista vesijumpassa jatketaan maksuttomana palvelutoimintana. Erilaisten projektien 
turvin mahdollistuu uusien toimintamallien kokeilu työelämän tarpeista lähtevän koulutuksen 
kehittämiseksi. 
 
AV -viestinnän koulutuksen tavoitteena on tuottaa laaja-alaisten perusopintojen, suuntautu-
misopintojen sekä nykyaikaisen oppimisympäristön avulla, alan kehityksen kärjessä kulke-
vaa, ajanmukaista ja laadukasta koulutusta. Valmistuneet media-assistentit ovat suuntautu-
misalueensa asiantuntijoita, monipuolisen AV – alan perusosaamisen omaavia ja kansainvä-
lisiä tulevaisuuden osaajia, jotka sijoittuvat moniin erilaisiin tehtäviin työelämässä, toimivat 
yrittäjinä tai jatkavat jatko-opintoihin. AV -viestinnän opinnoissa toteutetaan koulutus- ja tuo-
tantoyhteistyötä yrityselämän sekä muiden koulutusten järjestäjien kanssa. Centria AMK:n 
kanssa tuotantoyhteistyön lisäksi keskeinen kehittämiskohde on koulutusväylä toiselta asteel-
ta ammattikorkeakoulun mediatekniikan koulutukseen, osaamisen tunnistamista ja tunnusta-
mista sekä vetovoimaisuutta lisäämällä. Tavoitteena on luoda yhteistyöverkosto AV- ja tapah-
tumatuotannon yritysten kanssa työssäoppimisen ja palvelujen kehittämiseksi sekä tunnetta-
vuuden nostamiseksi. YSOmedian tilat ja laitteet ovat yhteistyöverkoston yhteiskäytössä.  
 
Aikuiskoulutuksena järjestetään palvelualojen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin 
valmistavaa koulutusta sekä tutkintosuorituksia. Tutkintotavoitteista koulutusta järjestetään 
sosiaali- ja terveysalalla ja ravitsemis- ja talousalalla. Toteutamme myös em. alojen esimies-
koulutuksia. Lisä- ja täydennyskoulutustarjonta sekä henkilöstökoulutus ovat työelämälähtöi-
siä ja perustuvat kysyntään, jota selvitetään systemaattisilla osaamistarvekartoituksilla huo-
mioiden myös alueen AV-alan aikuiskoulutustarpeen. Puhdistus- ja kotityöpalvelualalla YSO 
on vaikuttava aikuiskouluttaja ja osallistuu aktiivisesti alan kehittämistyöhön valtakunnallises-
ti. Nuorille ja aikuisille maahanmuuttajille tarjotaan ammatilliseen peruskoulutukseen valmis-
tavaa koulutusta sekä kotoutumiskoulutusta. Ammattiin opiskelevia kannustetaan suoritta-
maan yrittäjyysopintoja ja näyttötutkinnoissa Yrittäjyys-tutkinnonosaa. Kaikille opiskelijoille on 
tarjolla myös monikulttuurisuusopintoja sekä ulkomailla työssäoppimispaikkoja.  
 
Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toteuttamiseksi ammattiopisto tarjoaa maksullista 
palvelutoimintaa ja on mukana erilaisissa työelämän kehittämishankkeissa. Palvelutoimintana 
tarjotaan eri aloille konsultointi- ja henkilöstön kehittämispalveluja mm. kotityöpalvelualalla 
kotityöpalveluyritysten laatusertifiointiin liittyvää konsultointia ja arviointeja, puhdistuspalvelu-
alalla kestävän kehityksen konsultointia. Lisäksi media-assistenttiopiskelijat tuottavat sisällön-
tuotanto- ja tallennepalveluja yrittäjyysopintojen kautta omissa yrityksissään.  
KOULUTUS- JA OPINTOALAT OPISKELIJAMÄÄRINEEN 
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Koulutusala/perustutkinto
v.2012
KA *) ap **) kok. määrä ap kok. määrä ap kok. määrä

Kulttuuriala 67 25 66 25 75 25 75
Audiovisuaalisen viestinnän pt 67 25 66 25 75 25 75
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 266 110 270 130 270 130 270
Sosiaali- ja terveysalan pt 266 55 150 60 160 60 160
Sosiaali- ja terveysalan pt, aikuiset 55 120 70 110 70 110
Perustutkintokoulutus yht. 332 135 336 155 345 155 345
Maahanmuuttajien koulutus 7 15 15 15 15 15 15
Yksikköhintaperusteinen koulutus yht. 340 150 351 170 360 170 360
Työvoimapoliittinen koulutus 40 50 50
Ammatillinen lisäkoulutus 20 20 20
Oppisopimuskoulutus 30 30 30
Aikuiskoulutus yhteensä 0 90 0 100 0 100
Koulutus yhteensä 150 441 170 460 170 460

*)painotettu keskiarvo opiskelijamäärästä v. 2012
**) aloituspaikat

TOINEN ASTE
v. 2013 v. 2014 v.  2015

 
 
Ammattiopiston organisaatio 
Ylivieskan ammattiopiston rehtori vastaa kehittämistyöstä sekä talous- ja henkilöstöhallinnos-
ta. Koulutusaloilla, aikuiskoulutuksessa ja tukipalveluissa on tiimit, joissa on vastuuhenkilöt. 
Johtoryhmään kuuluvat koulutusalavastaavat, aikuiskoulutusvastaava, koulutusvastaava, 
opintosihteeri, opettajakunnan edustaja, opiskelijayhdistyksen puheenjohtaja ja rehtori. Joh-
toryhmä valmistelee asiat kerran kuukaudessa olevaan henkilöstökokoukseen. Tiimit kokoon-
tuvat pari kertaa kuukaudessa. Opiskelijahuoltotyöryhmään kuuluvat opinto-ohjaajat, tervey-
denhoitaja, koulutusalavastaavat ja tarvittaessa ryhmäohjaaja ja rehtori. Ryhmä kokoontuu 
kuukausittain. Asiantuntija-apua ryhmä saa verkostoon kuuluvilta yhteistyötahoilta. Koulu-
tusalavastaavat ja aikuiskoulutusvastaava kehittävät toimintaa yhdessä tiimin jäsenten kans-
sa. Jokaisella opiskelijaryhmällä on ryhmäohjaaja ja aikuiskoulutuksessa vastuukouluttaja. 
 
Ammattiopiston ohjausvälineet 
Rehtori käy kehittämiskeskustelut koulutusalavastaavien, aikuiskoulutusvastaavan ja tukipal-
veluhenkilöstön kanssa sekä ryhmäkehityskeskustelut tiimien kanssa vuosittain. Koulutusala- 
ja aikuiskoulutusvastaavat käyvät kehityskeskustelut oman tiiminsä jäsenten kanssa vuosit-
tain. Kehittämiskeskustelujen pohjalta tehdään jokaiselle henkilökohtainen kehittämissuunni-
telma. Opiskelija-, työelämä- ja henkilöstöpalautteitten pohjalta laaditaan toiminnallisia tavoit-
teita. Opiskelijayhdistys on mukana ammattiopiston kehittämistyössä. Henkilökunnan amma-
tilliseen kehittymiseen ja työssä jaksamiseen panostetaan koulutuksen, koti- ja ulkomaisten 
työelämäjaksojen, työnohjauksen, yhteisten virkistysmatkojen sekä ohjatun liikunnan avulla. 
Tiedottaminen organisaatiossa tapahtuu henkilöstölle pääasiassa sähköpostilla ja opiskelijoil-
le Wilman välityksellä. 
 
Oppilaitoksen tukipalvelut 
Ylivieskan ammattiopiston tukipalvelut muodostuvat toimistopalveluista, atk- ja mediatuesta 
sekä puhdistuspalveluista. Oppilaitoksen toimistopalvelut tuotetaan itse. Opintotoimistolla on 
opiskelijarekrytointiin, opiskelijoiden ja henkilöstön ohjaukseen ja informointiin liittyviä tehtä-
viä sekä opiskelijahallintorekisterin ylläpito ja käyttö. Toimiston tehtäviin kuuluu myös ammat-
tiopiston taloushallintoon liittyviä tehtäviä. 
Ammattiopistossa on omat atk- ja mediatukipalvelut sekä puhdistuspalvelut. Laitoshuoltajat 
toteuttavat puhdistuspalveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Ravitsemus- ja 
kiinteistöpalvelut ovat ostopalveluina. Työterveyshuollon palvelut hankitaan Kallion peruspal-
velukuntayhtymästä. 
 
2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET AMMATTIOPISTOSSA 
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Toimenpiteitä keskeisten tulosrahoitukseen liittyvien mittareiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
JEDU VAIKUTTAVUUS tavoite Ammattiopiston toimenpiteitä vuonna 2013 
Työllistyminen, jatko-
opinnot, asevelvollisuuden 
suorittaminen tai perheva-
paa opintojen jälkeen 

90 % Työelämäyhteistyö niin työssäoppimispaikko-
jen valinnassa kuin opetussuunnitelmien ke-
hittämisessä vastaa työelämän osaamistar-
peita, mikä edistää opiskelijoiden työllistymis-
tä. Kehitetään väyläajattelua toiselta asteelta 
korkeakouluun, jolloin aikaisempi opittu tun-
nustetaan. Urasuunnittelu ja työnhakuval-
mennus työnhakusuunnitelmineen pakollisek-
si kaikille opintonsa päättövaiheessa oleville 
opiskelijoille.  

Läpäisyaste 75 % Opetusmenetelmien monipuolistaminen ja 
laajennetun työssäoppimisen kehittäminen. 
Yhteistyöhankkeet työelämän kanssa mm. 
uudet oppimisympäristökokeilut. Opinto-
ohjauksen suunnitelmallinen toteuttaminen, 
aikaisempien opintojen tunnistaminen ja tun-
nustaminen. 

Negatiivinen keskeyttämi-
nen 

< 4 % Opettajat, ryhmäohjaajat ja opinto-ohjaajat 
seuraavat opiskelijan opinnoissa etenemistä 
ja tukevat ja ohjaavat opiskelijaa opinnoissa ja 
uravalinnassa. Kuraattoripalveluja ostopalve-
luna oppilaitoksen tiloissa noin 8 h/viikko. 
Laajennettu työssäoppiminen ja monipuoliset 
opetusmenetelmät.  

 
3. TALOUDEN 2013–2015 YLEISPERUSTELUT 

 
Opiskelijarekrytoinnin ja ohjauksen tavoitteena on saada motivoituneita ja alasta kiinnostunei-
ta opiskelijoita. Opiskelijamäärätavoitteet on asetettu realistisiksi. 
 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 270 8 901 € 2 403 300 € 59 %
Kulttuuriala 66 10 557 € 696 800 € 17 %
Maahanmuuttejien perusk.valm. 15 9 131 € 137 000 € 3 %
Tulosraha 0 %
Yhteensä 351 9 223 € 3 237 100 € 80 %
Aikuiskoulutus 85 456 300 € 11 %
Muut arvioidut tuotot 369 150 € 9 %
Kaikki tulot yhteensä 436 4 062 550 € 100 %

%-os.Koulutusala
Opisk.
määrä

Yksikköhinta
/opiskelija Tulot
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Selite TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015

     800 YSO, Ylivieskan ammattiopisto

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 3 635 610 3 696 400 3 696 400 3 696 400

Maksutuotot 8 000 1 000 1 000 1 000

Tuet ja avustukset 33 500 352 650 352 650 352 650

Muut toimintatuotot 3 500 12 500 12 500 12 500

3 680 610 4 062 550 4 062 550 4 062 550

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -1 528 300 -1 726 990 -1 726 990 -1 726 990

Henkilösivukulut

Eläkekulut -251 230 -344 640 -344 640 -344 640

Muut henkilösivukulut -93 650 -99 460 -99 460 -99 460

Palvelujen ostot -589 100 -956 640 -956 640 -956 640

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -216 200 -188 140 -188 140 -188 140

Muut toimintakulut -183 900 -133 730 -133 730 -133 730

-2 862 380 -3 449 600 -3 449 600 -3 449 600

TOIMINTAKATE 818 230 612 950 612 950 612 950

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE 818 230 612 950 612 950 612 950

Poistot ja arvonalentumiset

Suun.mukaiset poistot -314 100 -356 100 -349 900 -349 900

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 504 130 256 850 263 050 263 050

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

Varausten lis.(-)tai väh.(+)

Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 504 130 306 850 313 050 313 050

Tuloslaskelman tunnusluvut:

Toimintatuotot/Toimintakulut-% 129 % 118 % 118 % 118 %

Vuosikate-% 22 % 15 % 15 % 15 %

Vuosikate/Poistot-% 260 % 172 % 175 % 175 %

Poistot/Toimintatuotot 9 % 9 % 9 % 9 %

INVESTOINTIOSA

Kuljetusvälineet 40 000

Rakentaminen 270 000

Yhteensä 310 000  
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NIVALAN AUTOKOULU 
 
1. ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2013–2015 
 
Opetustoiminta 
Liikenneopetus antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän kykenee turvallisesti ja jousta-
vasti kuljettamaan ajoneuvoa erilaisissa liikennetilanteissa ja -ympäristöissä. Opetuksessa 
korostetaan riskitilanteiden tunnistamista ja toisten tienkäyttäjien huomioonottamista, riittävän 
pelivaran pitämistä ja ekologisen ajamisen omaksumista. 

Opetustoiminnan yksityiskohtaiset tavoitteet määräytyvät ajokorttiasetuksessa ja ajoneuvo-
hallinnon normiohjeissa. Vuositavoitteena on ykkösvaiheessa noin 180 opiskelijaa ja kakkos-
vaiheessa noin 200 opiskelijaa. Opetuksen muuttuessa kolmivaiheiseksi palveluiden muoto 
muuttuu. 

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 asioista 
järjestettäviin koulutustilaisuuksiin. Ammattidirektiivin vaatimat koulutuspäivät ovat mukana 
henkilöstön kehittämisessä. 

Ajokorttiasetuksen muutokset tuovat uudistuksia opetukseen. Vuosi 2013 tuo uudistuksia 
kaikkiin ajokorttiluokkiin. Mopokortin suorittaminen muuttuu. Moottoripyörissä toiminta jakau-
tuu kolmeen osioon. Ajokorttiasetuksen muutos tulee siirtämään opetuksen painopisteen 
henkilöauto-opetuksen suuntaan. Henkilöauto kortissa ajo-opetusmäärä tulee kasvamaan. 
Asetuksen vaikutus kohdentuu kuorma-auto opetukseen ikärajan noustessa 21 ikävuoteen. 
Tavoitteena on säilyttää kuorma-auto opetus osana palvelukenttää. Ammattidirektiivin aset-
tamat vaatimukset kuorma-auto ja yhdistelmä opetuksessa sekä ammattikuljettajien jatkokou-
lutuksessa asettavat lisävaatimuksia toimintoihin logistiikkapuolella. Kuljettajadirektiivissä 
olevan siirtymäajan loppuminen tuo tarvetta lisätä huomiota ammattikuljettajien määrän vä-
henemiseen. Muutokset kuljettajakentässä luovat tarpeen kehittää yhteistyötä ammattiopis-
ton kanssa. 

3. TALOUDEN 2013–2015 YLEISPERUSTELUT 
 
Nykyinen opiskelijamäärä mahdollistaa taloudellisen tilanteen pysymisen kannattavana. Ajo-
korttiasetuksen tuomat muutokset asettavat haasteita tuleville vuosille. Investoinnit toteute-
taan kaluston muutostarpeiden mukaisesti.  
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Selite TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015

     900 NIVALAN AUTOKOULU

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 218 300 224 000 224 000 224 000

Maksutuotot 2 000 2 000 2 000 2 000

Tuet ja avustukset 150

Muut toimintatuotot 12 000 10 000 10 000 10 000

232 450 236 000 236 000 236 000

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -113 000 -124 200 -124 200 -124 200

Henkilösivukulut

Eläkekulut -18 520 -20 410 -20 410 -20 410

Muut henkilösivukulut -6 880 -7 160 -7 160 -7 160

Palvelujen ostot -16 750 -17 250 -17 250 -17 250

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -21 870 -22 970 -22 970 -22 970

Muut toimintakulut -9 170 -9 170 -9 170 -9 170

-186 190 -201 160 -201 160 -201 160

TOIMINTAKATE 46 260 34 840 34 840 34 840

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot 50 50 50 50

Korkokulut

Muut rahoituskulut

50 50 50 50

VUOSIKATE 46 310 34 890 34 890 34 890

Poistot ja arvonalentumiset

Suun.mukaiset poistot -31 050 -34 230 -37 300 -37 300

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 15 260 660 -2 410 -2 410

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

Varausten lis.(-)tai väh.(+)

Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 15 260 660 -2 410 -2 410

Tuloslaskelman tunnusluvut:

Toimintatuotot/Toimintakulut-% 125 % 117 % 117 % 117 %

Vuosikate-% 20 % 15 % 15 % 15 %

Vuosikate/Poistot-% 149 % 102 % 94 % 94 %

Poistot/Toimintatuotot 13 % 15 % 16 % 16 %

INVESTOINTIOSA

Kuljetusvälineet 33 000 36 000 36 000  
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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 2013- 2015 
 
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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