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1. JOHDANTO

1. JOHDANTO

Tämä henkilöstökertomus on yhteenvetoa Jokilaak-
sojen koulutuskuntayhtymän (JEDU) toisen toimin-
tavuoden henkilöstön kehittämiseen ja osaamisen 
uudistamiseen sekä henkilöstöpääomaan liittyvistä 
asioista. Henkilöstökertomus pohjautuu JEDUn henki-
löstö- ja hyvinvointistrategiaan vuosille 2012 – 2014 ja 
sisältö noudattelee sen painopistealueita. 

Strategiset painopisteet on jaoteltu henkilöstöstrate-
giassa seuraaviin alakohtiin:

1. Henkilöstön johtaminen ja esimiestyö
2. Henkilöstön osaamisen uudistamisen kehittäminen
3. Henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen
4. Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus 

Henkilöstökertomuksen kolmas luku keskittyy yllä 
mainittujen painopistealueiden kuvaamiseen. Henki-
löstökertomuksen tehtävä on antaa tietoa kuntayhty-
män henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, henki-
lörakenteesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä 
kysymyksistä. Henkilöstökertomus kuvaa toteutu-
nutta kehitystä ja sen avulla voidaan varautua myös 
tulevaan.

Henkilöstökertomuksen avulla on mahdollista ana-
lysoida miten henkilöstövoimavarojen käyttö on 
onnistunut ja kuinka henkilöstön laadullisesta ja mää-
rällisestä riittävyydestä on huolehdittu. JEDUn ensim-
mäinen toimintavuosi oli monien uusien ohjelmien 
käyttöönoton myötä hyvin työläs ja haastava. Kehitys-
työ jatkui myös toisen toimintavuoden ajan ja ohjel-
miin on annettu henkilöstölle lisää käyttökoulutusta. 

Myös HR – osioon liittyvää henkilöstön perustieto-
jen kokoamistyötä jatkettiin kevään 2013 aikana ja 
rakennettiin sekä kehitettiin raportointia. Henkilöstö-

tietojen kerääminen onnistuu jo paremmin suoraan 
järjestelmistä, raportit tarkistetaan vielä yhteistyössä 
tulosalueiden johtajien sekä palkkahallinnon asian-
tuntijoiden kanssa. 

Tilastotietokantaohjelma, johon HR asioita kootaan, 
on vielä selvittelyn alla ja siitä tehdään päätöksiä vuo-
den 2014 aikana. Toimintaa kuvaavista määrällisistä ja 
laadullisista mittareista tehtiin esitykset kevään 2013 
aikana. Apuna käytettiin HAKU – henkilöstön arvoa 
kuvaavien tunnuslukujen kehittämishankkeessa tuo-
tettua opasta erityisesti kuntasektorille, jota myös 
Aditron asiantuntijat ovat suositelleet käyttöönotetta-
vaksi JEDUssa.

Kuntayhtymä on mukana valtakunnallisessa koulutuk-
sen järjestäjien verkostossa (OPIX, entinen ISKUT –ver-
kosto, jonka nimi on muutettu keväällä 2013.), jonka 
kautta saadaan vertailutietoa henkilöstö- ja opiskelija-
kyselyn tuloksiin. Verkostossa toimii aktiivisesti yli 20 
koulutuksen järjestäjää. Henkilöstökyselyn keskeisiä 
tuloksia on käsitelty tarkemmin luvuissa kolme ja viisi. 

JEDUn henkilöstökertomus on tarkoitettu johtami-
sen ja keskustelun välineeksi, jonka avulla luottamus-
henkilöiden, johdon ja henkilöstön keskusteluiden 
tuloksena syntyy käsitys siitä, mihin suuntaan henki-
löstöjohtaminen ja henkilöstövoimavarat ovat kun-
tayhtymässä kehittymässä.  

Henkilöstöön liittyvien tavoitteiden toteutumista seu-
rataan vuosittain mm. henkilöstökyselyllä ja henkilö-
kohtaisella tasolla kehityskeskustelujen avulla. Hen-
kilöstökertomus on osa kuntayhtymän itsearviointia. 
Henkilöstökertomus sisältää kuntayhtymätason tii-
mien ja jaosten toimintojen keskeiset toimenpiteet ja 
tulokset vuodelta 2013. 

Haapajärven ammattiopiston virkistyspäivässä oli monenlaisia aktiviteetteja. Kuva Hanna Ampula
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2. KESKEISET TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN

2.1 Henkilöstön määrä

Kuntayhtymän henkilöstömäärä oli 31.12.2013 
yhteensä 558 henkilöä. Määrään on laskettu päätoi-
minen henkilöstö vuoden vaihteessa ja laskentaperus-

teena on ollut työpaikkojen määrä. Koko henkilöstön 
määrässä vakinaisia kokoaikaisia henkilöitä on 64 %. 
Vakinaisia henkilöitä on kaikkiaan 73 % henkilöstöstä. 

JEDUn henkilöstö Mies Nainen
Kaikki 

yhteensä 
2013

Kaikki 
yhteensä 2012

Kokoaikainen 157 198 355 364

Osa-aikainen 14 39 53 50

Kokoaikainen 60 61 121 103

Osa-aikainen 8 21 29 41

Koko henkilöstö yhteensä 239 319 558 558

Määräaikainen

Vakinainen   

Osa-aikaisista henkilöistä naisia on 73 %. 
Aikuiskoulutuksen osalta vuosipaikkoina laskettuna 
määrä oli 327 opiskelijaa, joka jakautuu seuraavasti: 
työvoimakoulutus 135 otv, ammatillinen lisäkoulutus 
163 otv, oppisopimuskoulutus 21 otv ja muu rahoitus 

8,4 otv (otv= opiskelijatyövuosi). 
Kaikkiaan oppisopimusopiskelijoita oli vuonna 2013 
JEDUssa yhteensä 471, joista JEDUn toteuttamaa oli n. 
4,5 %. Suurin osa (yli 90 %) oppisopimuskoulutuksesta 
toteutuu JEDUn ulkopuolella.

JEDUn opiskelijamäärä 
ammatillisessa 

peruskoulutuksessa

Järjestämisluvan 
mukainen 

opiskelijamäärä

Toteutuma 
(painotettu 
keskiarvo)

2012 3176 3141
2013 3176 3085

Tunnusluku 2012 2013
Opiskelijamäärä 3487 3412
Päätoiminen 
henkilökunta

558 558

opiskelijaa/päätoiminen 
henkilökunta

6,2 6,1

Henkilöstön virkistyspäivän aamu 9.9.2013, kuva Tuula Leskinen
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Nivalan autokoulussa opiskeli vuoden 2013 aikana 
273 opiskelijaa, joista mopo- ja moottoripyörä-
opiskelijoita oli 108. 

Määrä sisältää kaikki tutkinnossa käyneet Niva-
lan autokoulun opiskelijat. Lisäksi tutkinnossa on 
käynyt Nivalan ammattiopiston kuljettajalinjan 
opiskelijat, poliisin määräämät ja joitakin muita 
käyttäjiä.

Vuosityöntekijöiden määrä tarkoittaa JEDUssa 
vuoden aikana työskennelleiden henkilöiden 
määrää ja sisältää siis myös sijaiset ja muut lyhytai-
kaiset työntekijät.

Aikuiskoulutuksen 
toteutuma 

opiskelijatyövuosina 
(OTV*)

Toteutuma 2012 
OTV

Toteutuma 2013 
OTV

Työvoimapoliittinen 
koulutus

138 135

Ammatillinen lisäkoulutus 173 163

Oppisopimuskoulutus 28,7 21
muu rahoitus 6,8 8,4
yhteensä 346 327
Yli 25-v perustutkinto-
opiskelijat

701

* otv= opiskelijatyövuosi
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Ylivieskan ammattiopisto

Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö tulosalueittain 
31.12.2013

Vakinainen Määräaikainen

TULOSALUE Vakinainen   Määräaikainen
Kaikki 

yhteensä

Vakituiset % 
kokonais- 
määrästä

Vuosityönteki- 
jöiden määrä 

2013
Haapajärven ammattiopisto 49 13 62 79 % 92
Haapaveden ammattiopisto 76 21 97 78 % 160
Kalajoen ammattopisto 31 15 46 67 % 97
Nivalan ammattiopisto 104 32 136 76 % 194
Oulaisten ammattiopisto 47 32 79 59 % 138
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 48 12 60 80 % 92
Ylivieskan ammattiopisto 27 15 42 64 % 74
Työelämäpalvelut 7 4 11 64 % 11
Yhtymäpalvelut 16 6 22 73 % 24
Nivalan autokoulu 3 0 3 100 % 4
Kaikki yhteensä 408 150 558 73 % 886
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2.2 Henkilöstö tulosalueittain ja tehtäväalueittain

Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen

Haapajärven ammattiopisto 1 0 19 12 11 19 31 31 50 % 50 %

Haapaveden ammattiopisto 1 0 25 26 16 29 42 55 43 % 57 %

Kalajoen ammattopisto 1 0 13 11 11 10 25 21 54 % 46 %

Nivalan ammattiopisto 2 0 61 31 14 28 77 59 57 % 43 %

Nivalan autokoulu 0 0 0 0 3 0 3 0 100 % 0 %

Oulaisten ammattiopisto 1 1 10 52 5 10 16 63 20 % 80 %

Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 1 0 14 26 8 11 23 37 38 % 62 %

Työelämäpalvelut 1 0 0 0 4 6 5 6 45 % 55 %

Yhtymäpalvelut 2 1 0 0 4 15 6 16 27 % 73 %

Ylivieskan ammattiopisto 0 1 9 25 2 5 11 31 26 % 74 %
Kaikki yhteensä 10 3 151 183 78 133 239 319 43 % 57 %

Kaikki yhteensä %‐osuusHallinto Opetus Tukipalvelut
TULOSALUE

Alla olevassa kuvassa henkilöstö on jaettu tehtäväalu-
eittain ja raportin pohjana olevat tiedot on siirretty 
palkanlaskentaohjelmasta myös HR – ohjelmaan. 
Hallintohenkilöstöön on jaoteltu kuuluvan ammat-
tiopistojen rehtorit ja apulaisrehtorit, mikäli heillä ei 
ole opetustunteja, sekä keskushallinnosta talousjoh-
taja, hallinto- ja henkilöstöjohtaja sekä yhtymäjohtaja. 

OPH:lle koottavaan tilastotietokantaan henkilöstö 
raportoidaan erilailla tehtäväalueittain, eli hallintoon 
kuuluvat mm. opinto-ohjaajat ja muut oppilaitoksen 
hallinnossa työskentelevät. Projektihenkilöitä ei ole 
jaoteltu erikseen tähän tilastoon, vaan he sisältyvät 
tukihenkilöstöön.
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2.3 Henkilöstön iksä - ja sukupuolijakauma tulosalueittain

Henkilöstön keski-ikä koko kuntayhtymässä on 48,1 
vuotta. Yli 60 -vuotiaita on 75 henkilöä, joista osa on 
osa-aikaeläkkeellä. Ikäjakauma ja keski-ikä vaihtelivat 
jonkin verran tulosalueittain. Oulaisten ammattiopis-
ton keski-ikä on korkein ja Kalajoen ammattiopistossa 

alhaisin. Suurin ikäryhmä on 50 – 54 -vuotiaat, johon 
kuuluu 103 työntekijää. Vertailuun on otettu vakinai-
sen ja määräaikaisen henkilöstön ikäjakaumat miehet 
/ naiset vertailuna ja lisäksi opetus -tuki henkilöstön 
ikäjakaumat miehet / naiset vertailuna.

KESKI-IKÄ TULOSALUEITTAIN
Mies Nainen

Kaikki 
yhteensä 

2013

Kaikki 
yhteensä 

2012
Haapajärven ammattiopisto 45,1 49,0 47,1 47,7
Haapaveden ammattiopisto 48,9 47,7 48,2 48,3
Kalajoen ammattopisto 43,1 48,2 45,5 45,9
Nivalan ammattiopisto 49,6 48,3 49,0 48,7
Nivalan autokoulu 48,7 48,7 49,0
Oulaisten ammattiopisto 50,9 49,3 49,6 47,3
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 47,0 47,8 47,5 46,5
Työelämäpalvelut 45,2 48,5 47,0 43,3
Yhtymäpalvelut 50,2 45,2 46,5 46,9
Ylivieskan ammattiopisto 45,4 50,2 48,9 47,7
Kaikki yhteensä 47,8 48,4 48,1 47,1

Kaikkiaan yli 50 -vuotiaita kuntayhtymässä on 275 
henkilöä eli heidän osuus on 49,3 % henkilöstöstä. 

Vakinaisesta henkilökunnasta 232 henkilöä kuuluu yli 
50 -vuotiaisiin (41,6 %).

M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N

2012 1 0 0 4 12 10 15 29 31 25 36 41 34 53 34 70 37 51 38 37

2013 1 1 2 2 6 11 16 19 31 32 36 35 37 54 36 67 39 58 35 40

40-44 45-49 50-54 55-59 60-25-29 30-34 35-39
IKÄRYHMÄT

15-19 20-24
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Määräaikaisten osalta ikäjakauma painottuu alle 49 
-vuotiaisiin ja määräaikaisia työntekijöitä on kaikissa 
ikäryhmissä. Vuonna 2012 yli 55-vuotiaissa tukihenki-
löissä ei ollut määräaikaisia.

Koko henkilökunnan osalta naisten osuus on 57 %. 
Yksiköittäin sukupuolijakauma vaihtelee jonkin ver-
ran.

HENKILÖSTÖN 
SUKUPUOLIJAKAUMA 
TULOSALUEITTAIN 2013

Mies Nainen
Kaikki 

yhteensä

Haapajärven ammattiopisto 31 31 62
Haapaveden ammattiopisto 42 55 97
Kalajoen ammattopisto 25 21 46
Nivalan ammattiopisto 77 59 136
Nivalan autokoulu 3 3
Oulaisten ammattiopisto 16 63 79
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 23 37 60
Työelämäpalvelut 5 6 11
Yhtymäpalvelut 6 16 22
Ylivieskan ammattiopisto 11 31 42
Kaikki yhteensä 239 319 558

Opetushenkilöstön osalta sukupuolijakauman vaih-
telu on jakautunut koulutusalojen mukaisesti. Oulais-
ten ja Ylivieskan ammattiopistoissa on muuhun ope-
tukseen nähden enemmän sosiaali- ja terveysalan 

koulutusta, joka noudattelee perinteistä naisvaltaista 
alaa. Nivalan ammattiopistossa tekniikan ja liikenteen 
ala on suurin koulutusala ja ammattiopistossa onkin 
2/3 osaa opettajista miehiä.

Mies Nainen
Haapajärven ammattiopisto 19 12 31
Haapaveden ammattiopisto 25 26 51
Kalajoen ammattopisto 13 11 24
Nivalan ammattiopisto 61 31 92
Oulaisten ammattiopisto 10 52 62
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 14 26 40
Ylivieskan ammattiopisto 9 25 34
Kaikki yhteensä 151 183 334
%-osuus 45 % 55 %

OPETUSHENKILÖSTÖN 
SUKUPUOLIJAKAUMA 

Opetus Kaikki 
yhteensä

Henkilöstön virkistyspäivän aamu 9.9.2013, kuva Tuula Leskinen
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3. STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN TOTEUTUMINEN
     HENKILÖSTÖSTRATEGIAN NÄKÖKULMASTA

Tässä luvussa tarkastellaan henkilöstöstrategian stra-
tegisia painopistealueita, jotka on jaoteltu henkilöstö-
johtamiseen ja esimiestyöhön, henkilöstön osaamisen 

uudistamiseen ja kehittämiseen, henkilöstön rekry-
tointiin ja perehdyttämiseen sekä henkilöstön työhy-
vinvointiin ja työturvallisuuteen.

3.1 Henkilöstön johtaminen ja esimiestyö

Voimassa olevassa henkilöstö- ja hyvinvointistrate-
giassa 2012 – 2014 johtamiseen ja esimiestyöhön on 

asetettu tavoitteiksi toimiva työyhteisö, koulutetut esi-
miehet ja toimivat johtoryhmät.

Tavoitteet: Keinot: Arviointi:
Työyhteisön kehittäminen Kehityskeskustelut
Onnistuneet 
kehityskeskustelut
Alaisten huomioiminen ja 
molemminpuolinen 
palautteenanto
Eri tasoilla olevien tiimien 
yhteistyön lisääminen
Työnohjaus
Yhteiset johtamiskoulutukset
Kohdennetut 
johtamisvalmennukset 
esimiehille
Henkilökohtaisten 
johtamisominaisuuksien 
kehittäminen
Tiedottaminen Tiedotuksen onnistuminen
Jäsenten kouluttaminen Palautteet henkilökunnalta

Toimiva työyhteisö

Koulutetut esimiehet Koulutustilasto

Toimivat johtoryhmät

Työtyytyväisyyskysely

2013 järjestettiin kaksi Onnistumisen kulttuurilla kehi-
tyskeskusteluihin – koulutustilaisuutta henkilöstölle. 
Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin keväällä 14.3.2013 
ja tilaisuuteen osallistui lähiesimiehiä ja muuta JEDUn 
henkilökuntaa yhteensä 16 henkilöä. Syksyllä 26.9. jär-
jestettiin vielä toinen kehityskeskustelukoulutus, joka 
oli myös suunnattu lähiesimiehille sekä muille asiasta 
kiinnostuneille. Koulutukseen osallistui 15 henkilöä, 
joista osa toimii lähiesimiehinä.

Käydyt kehityskeskustelut dokumentoidaan henkilös-
töjohtamisen HR -ohjelmaan. Lisäksi henkilöstökyse-
lyyn vastanneiden (391 henkilöä) osalta vastauksista 
on koottu henkilökunnan näkemys kehityskeskuste-

lujen käymisestä. Työelämäpalveluiden henkilöstön 
vastausten määrä jäi alle 10 vastauksen, joten kysei-
sen tulosalueen vastauksista ei ole tehty yhteenvetoa, 
OPIX -verkoston sopimuksen mukaisesti.

HR-ohjelman listauksesta on poistettu henkilöt, jotka 
ovat esimiehen ilmoituksen mukaan sivutoimisia, pit-
källä poissaololla esim. sairaslomalla tai vuorottelu-
vapaalla sekä henkilöt, jotka ovat vuorotteluvapaan 
sijaisiksi ilmoitettuja tai tuntityöntekijöitä vähäisellä/
epäsäännöllisellä tuntimäärällä.

Kuntayhtymä liittyi koulutuksen järjestäjien muodos-
tamaan OPIX – verkostoon keväällä 2012 (verkoston 
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nimi silloin ISKUT) ja sopi opis-
kelijoiden tulo-olo- ja päättö-
kyselyihin sekä TOB – työyh-
teisökyselyyn osallistumisesta 
jatkossa. 

Viimeisin kysely toteutettiin 
Savon koulutuskuntayhty-
mästä keskitetysti helmikuussa 
2014 kohdennettuna vuoden 
2013 tilanteeseen ja kyselyn 
raakaversiot saatiin helmikuun 
lopussa käyttöön. Kyselyn 
etuna on, että kyselyn tulok-
sista saadaan vertailutietoa 
miten JEDUssa on työyhtei-
söön liittyvät asiat verrattuna 
muihin koulutuksen järjestäjiin. 
TOB 2014 kysely lähetettiin 544 
henkilölle, vastaajamäärä oli 
391 ja näin vastausprosentiksi 
tuli 71,88 %, vuoden 2013 tam-
mikuussa järjestetyssä ensim-
mäisessä JEDUn TOB -työyhtei-
sökyselyssä vastausprosentti 
oli 69,6 %.
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Työyksikössäni huolehditaan työntekijöistä

Olen tyytyväinen työyksikköni johtamistapaan

Koen esimieheni toimintatavat
oikeudenmukaisiksi

Olen tyytyväinen lähimmältä esimieheltäni
saamaani tukeen ja ohjaukseen

Olen tyytyväinen nykyiseen työhöni

Esimiestyö

2012 2013

Kehityskeskusteluiden 
toteutuminen tulosalueittain TOB 
Henkilöstökyselyn perusteella 
2013

KYLLÄ
%-osuus 
kaikista

EI
%-osuus 
kaikista

YHTEENSÄ 
vastauksia

Haapajärven ammattiopisto 28 67 % 14 33 % 42
Haapaveden ammattiopisto 29 40 % 44 60 % 73
Kalajoen ammattiopisto 27 79 % 7 21 % 34
Nivalan ammattiopisto 65 76 % 21 24 % 86
Oulaisten ammattiopisto 60 94 % 4 6 % 64
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 23 62 % 14 38 % 37
Ylivieskan ammattiopisto 28 97 % 1 3 % 29
Työelämäpalvelut
Yhtymäpalvelut 4 25 % 12 75 % 16
Kaikki yhteensä 264 69 % 117 31 % 381

Kyselyn tulosaluekohtaiset tulokset käsitellään jokai-
sella tulosalueella kevään 2014 aikana. Yksikkökohtai-
set raportit sisältävät vertailun kuntayhtymätasolle. 
TOB – työolobarometrin timantin ulottuvuuksia ovat 
työn kehittävyys, esimiestyö, ergonomia, optimaali-

nen kuormitus, työkyky sekä tiedonkulku ja vuoro-
vaikutus. Näistä osa-alueista on koottu JEDU – tasolle 
muutoksen suuntaa väittämäkohtaisesti kuvaavat pal-
kit. 

Kehityskeskusteluiden 
toteutuminen tulosalueittain 
2013 HR -ohjelman tilasto

KYLLÄ
%-osuus 
kaikista

EI
%-osuus 
kaikista

YHTEENSÄ 
Henkilöitä

Haapajärven ammattiopisto 31 50 % 31 50 % 62
Haapaveden ammattiopisto 32 34 % 62 66 % 94
Kalajoen ammattiopisto 31 69 % 14 31 % 45
Nivalan ammattiopisto 82 61 % 52 39 % 134
Oulaisten ammattiopisto 70 92 % 6 8 % 76
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 36 58 % 26 42 % 62
Ylivieskan ammattiopisto 39 98 % 1 3 % 40
Työelämäpalvelut 11 92 % 1 8 % 12
Yhtymäpalvelut 5 21 % 19 79 % 24
Kaikki yhteensä 332 60 % 212 39 % 549
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ESIMIESTYÖ 2012‐2013

Muuttunut huonompaan Pysynyt samana Muuttunut parempaan

JEDU tason vastaukset esimiestyön osalta on koottu 
yllä olevaan kuvaan muutoksen suuntaa kuvaaviksi 
palkeiksi. 

Tiedonkulku ja vuorovaikutus - väittämien osalta muu-
toksen suuntaa kuvaavat palkit on esitetty seuraavalla 
sivulla olevassa kuvaajassa.
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Yhteistyö työyksikköni eri ammattiryhmien välillä on
sujuvaa

Työyksikössäni huolehditaan uusiin tehtäviin
perehdyttämisestä

Työyksikössäni saa palautetta onnistumisesta

Tietoa jaetaan työyksikköni sisällä

Pidämme toisemme ajan tasalla työyksikössämme

Olen selvillä työyksikköni tavoitteista

Julkituodut arvot ovat sopusoinnussa todellisen
toiminnan kanssa

Olen tyytyväinen kuntayhtymän johtamistapaan

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

2012 2013
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JEDUn virkistyspäivä 9.9.2013 Haapavedellä, vs. yhtymäjohtajan Tuula Taskisen puheenvuoro. Kuva Tuula Leskinen
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Henkilöstökyselyssä kysyttiin avoimissa kysymyksissä 
sekä yksikkö että yhtymätasolla mitkä työoloihin liit-
tyvät asiat ovat työyksikössäsi hyvin ja mitkä kaipaavat 
kehittämistä. 

Näistä avoimista vastauksista on koostettu yhteenve-
dot JEDUn Henkilöstö- ja hyvinvointistrategian neljän 
osa-alueen perusteella. Osa-alueita ovat henkilöstön 
johtaminen ja esimiestyö, henkilöstön osaamisen 
uudistamisen kehittäminen, henkilöstön rekrytointi ja 
perehdyttäminen sekä henkilöstön työhyvinvointi ja 
työturvallisuus.

Henkilöstökyselyssä oman yksikön johtamiseen ja esi-
miestyöhön liittyviä vastauksia annettiin eniten Oulai-
sissa ja Nivalassa. Tarkasteltaessa hyviin keskittyvien 
vastausten määrää kehittämisehdotuksia sisältäviin 
vastauksiin, voidaan todeta, että suhteessa eniten 
kehitettäviä asioita tuotiin esiin Nivalan ja Piippolan 
henkilöstön vastauksissa. Suhteessa kehitettäviä asi-
oita esiin nostaneisiin vastauksiin, eniten hyviä asioita 
nostettiin esiin Oulaisten ammattiopiston vastauk-
sissa, jossa hyviä asioita mainittiin 15 vastauksessa, 
mikä on yli puolet kehitysehdotuksia sisältävien vas-
tausten määrästä.

Eniten kuntayhtymätason johtamiseen liittyviä kehit-
tämisehdotuksia sisältäviä vastauksia annettiin Niva-
lan ja Haapaveden ammattiopistoista. Eniten vasta-

uksia, joissa nostettiin esiin kuntayhtymässä hyvin 
toimivia asioita, annettiin kuitenkin myös Nivalasta ja 
Haapavedeltä. Tosin näissä yksiköissä myös henkilös-
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tön määrä on suurempi, joka korreloi suoraan vastaus-
ten määrän kanssa.

Kokonaisuutena ajatellen tyytyväisimpiä kuntayhty-
män johtamiseen ollaan Kalajoen ammattiopistossa 
sekä Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistossa. 

Johtamiseen ja esimiestyöhön liittyen vastauksissa 
nousivat hyvinä asioina esille JEDU-tasolla itsenäinen 
työ, vaikutusmahdollisuudet työn sisältöön, työaiko-
jen joustavuus, lähiesimiehen toiminta ja aamuinen 
tiedotustilaisuus aamukahvien merkeissä. Toisaalta 
nämä samat asiat nousivat esille myös kehittämistar-
peita käsittelevissä vastauksissa.

3.2 Henkilöstön osaamisen uudistaminen ja kehittäminen

Tavoite Tavoitetaso Mittari

Systemaattinen 
henkilöstön tietämyksen 
ja osaamisen 
kehittäminen JEDUn 
strategisten 
painopisteiden mukaan

Koulutustilasto, 
henkilöstökysely

Työelämäjaksolle 
osallistuminen

kerran viidessä vuodessa Tilasto (Multiprimus)

Henkilökunnan ammattitaito:

Tavoitteet: Keinot: Arviointi:
Henkilöstön osaaminen ja 
ammattitaito vastaa 
kuntayhtymän osaamistarvetta

Erilaiset kehittämishankkeet         
Eri alojen täsmäkoulutukset 
Kehityskeskusteluissa 
kartoitettava osaamistarve

Työelämäjaksojen määrä 
Koulutussuunnitelmien 
toteutuminen     
Koulutuspäivien määrä 
Koulutusmäärärahojen käyttö

Koko henkilöstö hallitsee 
sähköisten viestimien käytön. 
Jokainen käyttää aktiivisesti 
sähköistä työpöytää 
päivittäisessä toiminnassaan.

JEDUn yhteiset koulutukset, 
opistojen omat koulutukset

Henkilöstöpalaute

Tiedon jakamiseen, 
siirtämiseen ja uuden tiedon 
löytymiseen löydetään välineitä

Mentorointi                Urakierto      
Osaamispankki            Yhteistyö 
ja vaihdot yrityksiin 
(työelämäjaksot)

Keinojen käyttämisen määrä

Henkilöstö kokee olevansa 
tärkeä osa kuntayhtymän 
toimintaa ja sillä on 
mahdollisuus vaikuttaa omaan 
työhönsä ja sen kehittämiseen.

Mahdollisuus kehittää itseään 
omassa työssään (työn kierto, 
kehittämiskeskustelut, 
koulutus, työnkuvan 
tarkistaminen)

Palaute henkilökunnalta

Henkilöstöllä on riittävän 
monipuolinen ja 
korkeatasoinen kielitaito sekä 
kansainvälisiä yhteyksiä.

Tuetaan omatoimista 
pitkäkestoista kielten opiskelua  
Henkilöstön 2 -4 viikon 
ulkomaan vaihdot

Omatoimiseen kielten 
opiskeluun osallistuneiden 
määrä        henkilöstövaihtojen 
määrä
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TYÖN KEHITTÄVYYS 2012‐2013

Muuttunut huonompaan Pysynyt samana Muuttunut parempaan

Työn kehittävyyteen liittyvät henkilöstökyselyn väit-
tämät koottuna muutoksen suuntaa kuvaaviksi pal-
keiksi:

2012
11 kokoaikaista       
+ 1 osa-aikainen

8 kokoaikaista

2013 1 osa-aikainen 6 kokoaikaista

JEDUn henkilöstön 
työelämäjaksot

KAMoon TYKE 
2009–2013

DEMOKAM 3 (Leonardo da 
Vinci -rahoitus) suoritetaan 

ulkomailla
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Oman yksikön osaamisen uudistamisen kehittämi-
seen liittyen vastauksia annettiin yhteensä 11, joista 
7 koski kehitettäviä asioita ja neljässä nostettiin esiin 
oman yksikön hyviä puolia. Eniten näistä vastauksista 
eli 4 kpl:sta, kehitettävää nähtiin Nivalan ammatti-
opistossa. Kalajoen ammattiopistossa ja Yhtymäpal-
veluissa yksikään vastaus ei liittynyt osaamisen uudis-
tamisen kehittämiseen omassa yksikössä. Erityisesti 
toivottiin alakohtaisa koulutuspäiviä niin opetus- kuin 
tukihenkilöstölle tarpeiden mukaan.

JEDUn henkilöstökyselyn avoimissa vastauksissa osaa-
misen uudistamisen kehittäminen kuntayhtymän 
tasolla nostettiin esiin 21 vastauksessa. Hyviä asioita 
tuotiin esiin 12 vastauksessa ja kehitettävää nähtiin 9 
vastauksessa. Eniten hyviin puoliin keskittyviä vasta-
uksia annettiin Haapaveden sekä Oulaisten ammat-
tiopistolta, kehitettäviä asioita nostettiin esiin eniten 
Kalajoen ammattiopistolta, 3 vastauksessa. Vastauk-
sissa mainittiin samat asiat kuin yksikkötasolla, eli toi-
vottiin enemmän alakohtaisia koulutuksia ja henkilös-
töryhmittäin.

3.2.1 Henkilöstötuloslaskelma

Henkilöstötuloslaskelma (liite 1) on suoraan kou-
lutuskuntayhtymän tuloslaskelman tilien mukaan 
muokattu malli, jossa henkilöstökulut on jaoteltu niin 
tarkasti kuin se on ollut kirjanpitoaineiston pohjalta 

mahdollista. Henkilöstötuloslaskelma pohjautuu kun-
tayhtymän ulkoiseen tuloslaskelmaan. Henkilöstöku-
lut kokonaisuutena olivat 27 571 109 euroa.

3.2.2 Henkilöstön osaamisen uudistaminen

Henkilöstön ammatillisen osaamisen uudistamiseen 
liittyviä palkkakustannuksia on koottu useasta eri 
ohjelmasta. 

Keväällä 2012 JEDUssa otettiin käyttöön ESS -ohjelma, 
jonne on laitettu siitä lähtien sisäiset koulutukset 
(joista ei ole aiheutunut koulutukseen osallistuneelle 
lisäkustannuksia esim. matkoista) ja syksyllä 2012 käyt-

töön otettiin myös Travel- matkalaskuohjelma, jonne 
on laitettu ulkoiset koulutukset (joista on aiheutunut 
koulutukseen osallistujalle lisäkustannuksia). 

Molempiin ohjelmiin ilmoitettujen koulutuspäivien 
palkkakustannukset on laskettu laskennallisten kus-
tannuksien mukaisesti.

Tavoite Tavoitetaso Mittari

Kokonaiskustannukset 
muodostuvat henkilöstön 
osaamisen uudistamiseen 
käytetyistä panoksista (mm. 
koulutus-, matka-, majoitus- 
ja palkkakulut).

5 %
Talouden seuranta 
(henkilöstön 
kokonaismenoista)

JEDUn laajennettu johtoryhmä Strategia päivillä Kalajoella kesäkuussa 2013. Kuva Sirpa Korhonen
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Taulukossa näkyy kuntayhtymän koko henkilökunnan 
osaamisen uudistamiseen liittyvät kustannukset. Ope-
tushallituksen tulosrahoituslaskentaan ilmoitetaan 
vain ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuk-

sen osalta tiedot. Yhtymäpalvelujen alle on laskettu 
ulkomaan ja kotimaan työelämäjaksoista aiheutuneet 
kustannukset ja yhteisen koulutuspäivän kustannuk-
set ovat omalla rivillään.

3.3 Henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen

Tavoitteet: Keinot: Arviointi:
Vetovoimaisuus 
työnantajana

Monipuoliset 
rekrytointikeinot 
Myönteisen 
työnantajakuvan 
luominen

Avoimet paikat ja 
sijaisuudet saadaan 
täytettyä 
ammattitaitoisilla 
työntekijöillä

Tyytyväinen 
henkilöstö

Hyvä perehdyttäminen 
Mahdollisuus kehittyä 
työtehtävissään 
Mielekkäät työtehtävät 
Etätyömahdollisuuksien 
luominen

Henkilöstöpalaute 
Henkilöstön 
vaihtuvuus

Laadukas rekrytointi Sisäisen haun 
kehittäminen          Omien 
rekrytointivalmiuksien 
kehittäminen 
Ulkopuolisten 
asiantuntijoiden käyttö 
rekrytoinnissa

Rekrytoitu henkilöstö 
suoriutuu tehtävistään 
Opiskelijapalaute

Kevään 2012 aikana aloitettiin kuntayhtymän sähköi-
sen työpöydän Sillan rakentaminen ja rakennustyötä 
sekä kehittämistä on jatkettu vuoden 2013 aikana.

Sivutoimilupiin liittyen JEDUssa jokaisen työnteki-
jän tulee tehdä sivutoimi-ilmoitus, mikäli tekee töitä 
oman työnsä ohella toiselle työnantajalle tai toimii 

itsenäisenä yrittäjänä ja tarvittaessa myös pyydettävä 
sivutoimilupaa. JEDUssa on laadittu sivutoimiin liit-
tyvä ohjeistus, joka löytyy Sillasta. 

Vuosien 2012–2013 aikana JEDUssa on myönnetty 
yhteensä 7 sivutoimilupaa ja sivutoimi-ilmoituksia on 
tehty yhteensä kaksi. 

Henkilöstön osaamisen uudistaminen 
2013 (ilman TYKY-toimintaa)

Henkilöstömenot
Muut menot EI 

sis. ALV
ALV Yhteensä

Haapajärven ammattiopisto 56114 13 052 643 69810
Haapaveden ammattiopisto 57500 24 144 2 265 83909
Kalajoen ammattiopisto 125158 23 323 1 418 149899
Nivalan ammattiopisto 128139 25 374 2 076 155589
Oulaisten ammattiopisto 90185 37 712 2 008 129904
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 90984 26 134 1 237 118355
Ylivieskan ammattiopisto 47100 13 654 1 337 62091
Työelämäpalvelut 21262 5 761 290 27312
Yhtymäpalvelut 34097 57 422 8 872 100391
Yhteiset (9.9.2013, 4h/hlö) 49013 8 216 655 57884

Yhteensä 699553 234 793 20 801 955146
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3.4 Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus

Tavoitteet: Keinot: Arviointi:
Kuntayhtymän 
henkilöstö on 
työkykyistä ja 
eläkkeelle jäämisikää 
saadaan siirrettyä 
eteenpäin

Toimiva työterveyshuolto  
Työnohjauksen lisääminen
Omaehtoisen liikkumisen 
tukeminen
Säännölliset 
terveystarkastukset
Kuntoutustoiminta
Kuntayhtymän yhteiset 
kuntoremonttikurssit 
Esimiesten 
ihmissuhdetaidot
Yhteisiä tilaisuuksia 
henkilökunnalle
Henkilökunnan riittävyys

Sairauspoissaolot 
(pvä/hlö, kpl/yli 20 pvä)
Keskimääräinen eläkeikä
Työnohjauksen määrä
Virkistystoiminnan määrä 
/ rahat
Osa-aikaeläkkeiden määrä
Terveystarkastusten ”burn 
out” –indeksi  
Kuntoremontteihin 
osallistuneiden palautteet

Tyytyväinen ja 
henkisesti 
hyvinvoiva 
henkilöstö

Kehityskeskustelut
Mahdollisuus kehittyä 
työssä
Henkilöstön 
osallistumismahdollisuudet 
päätöksenteon 
valmistelussa

Henkilöstöpalaute(kysely)
Henkilöstökertomus ja 
osavuosikatsaukset
Kehityskeskustelut 

Henkilöstökyselyssä työoloihin liittyvinä vahvuuksina 
useilla tulosalueilla nähtiin mm. työilmapiiri, työtilat ja 
laitteet sekä liikunta- ja kuntoutustoiminnan tukemi-
nen. Kehitettävinä kohteina nähtiin useammissa vas-
tauksissa ergonomia, yhteistyö ja työrauha, tiedotta-

minen sekä työtilat ja sisäilma. Samoin kuin edellisenä 
vuonna, nytkin mahdollisuudet kuntoutukseen ja kun-
toremontteihin nähtiin myönteisenä kannustimena ja 
niiden toivottiin jatkuvan.

3,78

3,47

3,91

3,58

0 1 2 3 4

Työssäni esiintyy ergonomisia ongelmia
työmenetelmissä, nostamisissa, jne.

Työssäni esiintyy ergonomisia ongelmia
työvälineissä, tiloissa, jne.

Ergonomia

2012 2013
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3.4.1 Yhteistoiminnan ja työsuojelun toteutuminen

Vuoden 2013 aikana OAJ ja Jokilaaksojen koulutus-
kuntayhtymän paikallisyhdistys KAMPA ry järjestivät 
yhden keskustelutilaisuuden Ylivieskan ammattiopis-
ton tiloissa 29.10.2013. Tilaisuudessa käsiteltiin koulu-
tuskuntayhtymän yleistilannetta, eri ammattiopistojen 
näkymiä ja tapahtuneita sekä tapahtuvia muutoksia. 
Lisäksi keskusteltiin mahdollisista haasteista, henkilös-
tövaikutuksista ja JEDUn tulevaisuudesta sekä koulu-
tuskuntayhtymän toimintaan vaikuttavista kuntalain 
muutoksista.

Yhteistyökomitea käsittelee yhteistoimintaa koskevan 
sopimuksen asiat ja työsuojelutoimintaa koskevan 
yleissopimuksen työsuojeluyhteistoiminta-asiat. Se 
toimii myös kuntayhtymän työsuojelutoimikuntana. 
Kuntayhtymän työsuojelupäällikkönä toimi hallinto- 
ja henkilöstöjohtaja Markku Rajaniemi. Työsuojeluval-
tuutettuina toimivat Juha Eskola ja Reijo Leppikangas 
ja keväästä 2013 lähtien Veijo Hietala Nivalan ammat-
tiopistosta sekä Helena Viitasalo ja Aino Mustapää 
Haapaveden ammattiopistosta ja Jarkko Isotalus Piip-
polan ammatti- ja kulttuuriopistosta.

Muissa opistoissa on sovittuna lisäksi kullekin työsuo-
jeluasiamies. Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut 
toimivat myös oman työskentelypaikkansa työsuo-
jeluasiamiehinä. Työsuojelun toimikauden päätyttyä 
suoritettiin joulukuussa työsuojeluvaalit. Työsuojelu-
valtuutetuksi opetushenkilöstölle tuli Helena Viitasalo 
ja muulle henkilöstölle Veijo Hietala.

Tarkastuskäyntejä tehtiin vuoden aikana Haapave-
delle, Haapajärvelle ja Oulaisiin. Kuntayhtymässä on 
sähköinen vaaratilanneilmoitusjärjestelmä intrane-
tissä. Ilmoituksia tuli noin kymmenen kappaletta.

Ns. suppea yhteistyökomitea kokoontui keväällä ja 
syksyllä lähinnä tiedotustilaisuuteen. Keväällä esillä oli 
vuoden 2012 tilinpäätös, ministeriön säästöpäätökset 
ja ammattikorkeakoulun tilanne. Syksyllä esillä oli vuo-
den 2014 talousarvio, toimintasuunnitelma vuosille 
2013–2016 ja tulevien vuosien rahoituksen supistus-
paineet. 

Suppeassa yhteistyökomiteassa on henkilöstön edus-
tajina Akavan pääluottamusmies Keijo Kivioja (OAJ), 
JHL:n pääluottamusmies Raija-Liisa Lahti ja kaksi luot-
tamusmiestä JYTY:stä Aino Mustapää ja Vesa Kumpu-
mäki sekä työsuojeluvaltuutetut. Työnantajan edusta-
jina ovat olleet yhtymäjohtaja ja henkilöstöjohtaja. 

Kokouksissa on käsitelty myös työsuojelun toiminta-
suunnitelmaa ja varhaisen tuen mallia, jotka yhtymä-
hallitus on hyväksynyt. Työsuojeluasioita on käsitelty 
myös JEDUn hyvinvointitiimin kokouksissa.

JEDUlle laadittiin kevään 2013 aikana Tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka hallitus hyväk-
syi 30.5.2013. Suunnitelmaa valmisteli pientyöryhmä, 
jonka muodistivat hallinto- ja henkilöstöjohtaja ja 
kehittämispäällikkö sekä kehittämispalveluiden suun-
nittelija. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman 
taustatietoina hyödynnettiin muun muassa helmi-
kuussa 2013 toteutetun tasa-arvokyselyn tuloksia sekä 
palkkahallinnon järjestelmästä saatuja raportteja. 

Tasa-arvokyselyyn JEDUn henkilökunnasta vastasi 
316 henkilöä, eli vastaus prosentiksi muodoistui 57,8 
%. Kyselyssä oli myös vapaasana -osuus, jonka vasta-
uksia voidaan hyödyntää myös tulosaluekohtaisesti 
henkilöstön tasa-arvon kehittämisessä. Vastaukset on 
käsitelty kuntayhtymätasolla ja tulosalueittain henki-

JEDUlaiset risteilyllä Kuopiossa kuntoremontin yhteydessä kesäkuussa 2013. Kuva Sirpa Korhonen
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löstökokouksissa. Keskeiset tulokset ovat henkilöstön 
nähtävissä myös Sillassa.

Tasa-arvokyselyn perusteella eniten eriarvoisuutta 
koettiin miesten ja naisten välillä ylitöiden jakautumi-
sessa, n. 20 % vastanneista koki ylitöiden jakautuvan 
epätasaisesti miehille ja naisille. Parhaiten tasa-arvon 
koettiin toteutuvan perhevapaiden kohdalla, 2,3 % 
vastanneista koki vanhempain vapaiden saatavuuden 
tasa-arvoiseksi sekä miehille että naisille.

Tapaturmariskikartoitus tehtiin kyselyllä Nivalan 
ammattiopistossa ja tehty raportti antoi parannuseh-
dotuksia, joita on pyritty toteuttamaan muun toimin-
nan ohessa.

Vakuutusyhtiön tapaturmatilaston mukaan yhtymässä 
oli 102 vahinkoa ja niistä sairaspäiviä yhteensä 110. 
Yhdeksän tapaturmaa aiheutti sairauspoissaoloa ja 
kahdesta tuli 55 pv. Tilastossa ovat opiskelijat ja hen-
kilökunta yhteensä. 

Kuntayhtymän eri tulosalueilla toimivat yhteistyöko-
mitean tulosaluekohtaiset jaostot. Tulosalueen johtaja 
vastaa yksikkönsä osalta myös työsuojeluun liittyvien 
asioiden tiedottamisesta ja parantamisesta. Opistot 
hankkivat työterveyshuollon laajat palvelut paikalli-
sesti palvelujen tarjoajilta.

3.4.2 Varhaisen tuen mallin käyttöönotto

Tammikuussa 2014 tehtiin kooste JEDUn työterveys-
huollon toiminnasta vuonna 2013. Koosteesta ilme-
nee, että palkkahallinnosta lähetetään säännöllisesti 
listat työntekijöiden sairauslomapäivistä työterveys-
huollon toimijoille. Työterveyshuoltojen selvitysten 
mukaan työterveyshoitajat ovat tarvittaessa olleet 
yhteydessä niihin esimiehiin, joiden alaisilla on ollut 
Varhaisen tuen -mallin määritysten mukaisesti tietty 
kertymä (Kelan ohjeen mukaisesti 30–60–90 päivän 
sääntö) sairaslomapäiviä. Työterveyshuollon näke-
myksen mukaan kaikilla esimiehillä ei ole vielä JEDUn 

Varhaisen tuen -malli hallinnassa. Vuoden 2013 koke-
musten perusteella päivitetyssä Työterveyshuollon 
suunnitelmassa painotetaan Varhaisen tuen -mallin jal-
kauttamista ammattiopistoissa.   
   
Kooste JEDUn työterveyshuollon toiminnasta vuo-
delta 2013, työterveyshuoltopalvelujen tarjoajien 
tilastoista. Taulukossa on listattuna työterveyshuol-
lossa JEDUn henkilöstön asiakaskäyntien määrät 
aihealueittain jaoteltuna sekä työterveyshuollon hen-
kilöstön käynnit ammattiopistoilla. 

JEDUn työterveyshuollon kooste 
vuodelta 2013

Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska
JEDU 

yhteensä
Työpaikkaselvityksiä 4 4 6 20 3 3 4 44
Terveystarkastuksia 9 46 14 125 24 28 14 260
Sairaanhoitokäyntejä 195 300 103 248 277 84 75 1282
Työkykyä ylläpitävää toimintaa 1 7 4 15 3 0 0 30
Kolmikantaneuvotteluja 2 0 0 1 1 1 0 5
Tietojen antamista ja ohjausta 38 73 22 203 35 14 33 418
Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet 1 6 3 3 3 4 0 20

Kesäkuussa 2013 kuntoremonttilaiset Kuopion Rauhalahdessa.
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Taulukossa näkyy poissaolot keston ja sukupuolen 
mukaan JEDUssa vuonna 2013. Yhteensä sairaspois-
saoloja oli 5454. Suurin osa henkilöistä sairasti alle 
kolme päivää. Keskimääräiseksi sairaspoissaolon kes-
toksi tulee 8,1 päivää. Sairaspoissaolojen määrä oli 

koko henkilöstön määrään suhteutettuna keskimäärin 
9,8 päivää henkilöä kohden vuoden 2013 aikana. Ver-
tailun vuoksi omassa taulukossaan on myös vuoden 
2012 tilasto.

2012

POISSAOLON 
KESTO

Henkilöt
Sairauspoissaolot 

yht.

% osuus 
kaikista 
luokista

Henkilöt
Sairauspoissaolot 

yht.

% osuus 
kaikista 
luokista

1-3 päivää 76 266 14,59 % 168 521 14,10 % 244 787
4-14 päivää 24 212 11,63 % 73 725 19,63 % 97 937
15-60 päivää 18 655 35,93 % 43 1301 35,22 % 61 1956
61-185 päivää 5 690 37,85 % 8 781 21,14 % 13 1471
yli 365 päivää 0,00 % 1 366 9,91 % 1 366
Kaikki 
yhteensä 123 1823 100,00 % 293 3694 100,00 % 416 5517

Mies Nainen
Henkilö määrä 

yht.
Sairauspoissaolot 

yht.

Liitteessä 2 olevaan taulukkoon on koottu henkilöstön 
poissaolot tyypeittäin. Taulukossa on jaoteltu tukihen-
kilöstön ja opetushenkilöstön poissaolot erikseen. 

Kaikkiaan poissaloja oli 13 327, joihin sisältyy palkat-
tomat virka-/työvapaat, palkalliset virkavapaat (muu 
kuin sairaus), vanhempainlomat, opintovapaat, hoito-
vapaat ja eläkelaitoksen kuntoutukset. 

Kaiken kaikkiaan poissaoloja kertyi 16 495 päivää, joi-
hin sisältyvät myös toisen vakanssin hoito JEDUssa tai 
toisen työnantajan palveluksessa.

JEDUn työterveyshuollon 
kustannukset tulosalueittain 2013

Korvausluokka I Korvausluokka II Yhteensä 2013 Yhteensä 2012

Haapajärven ammattiopisto 6 080,01 €                    11 453,82 €                  17 533,83 €                17 118,64 €             
Haapaveden ammattiopisto 11 115,63 €                  19 462,88 €                  30 578,51 €                37 003,02 €             
Kalajoen ammattiopisto 5 117,21 €                    6 765,56 €                    11 882,77 €                23 812,86 €             
Nivalan ammattiopisto 23 183,12 €                  19 328,65 €                  42 511,77 €                29 688,58 €             
Oulaisten ammattiopisto 8 648,31 €                    14 616,38 €                  23 264,69 €                25 086,38 €             
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 12 276,15 €                  10 763,24 €                  23 039,39 €                14 760,68 €             
Ylivieskan ammattiopisto 3 495,97 €                    4 792,55 €                    8 288,52 €                   10 395,65 €             
Autokoulu 31,00 €                          224,60 €                        255,60 €                       380,10 €                   
Yhtymäpalvelut 1 623,00 €                    1 492,00 €                    3 115,00 €                   2 879,15 €               
Työelämäpalvelut 701,50 €                        1 625,65 €                    2 327,15 €                   1 392,77 €               
yhteensä 72 271,90 €                90 525,33 €                162 797,23 €             162 517,83 €          

2013

Poissaolon 
kesto

Henkilöt
Sairauspoissaolot 

yht.

% osuus 
kaikista 
luokista

Henkilöt
Sairauspoissaolot 

yht.

% osuus 
kaikista 
luokista

1-3 päivää 132 229 15,66 % 298 499 12,50 % 430 728
4-14 päivää 42 314 21,48 % 104 766 19,19 % 146 1080
15-60 päivää 25 707 48,36 % 57 1540 38,58 % 82 2247
61-85 päivää 3 212 14,50 % 8 633 15,86 % 11 845
186-365 päivää 0,00 % 2 554 13,88 % 2 554
Kaikki 
yhteensä 202 1462 100,00 % 469 3992 100,00 % 671 5454

Mies Nainen
Henkilö määrä 

yht.
Sairauspoissaolot 

yht.
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3.4.3 Henkilöstön eläköityminen

Kuntayhtymän palveluksesta jäi eläkkeelle vuoden 
2013 aikana yhteensä 16 henkilöä.

JEDUn henkilöstöstä osa-aikaeläkkeellä 31.12.2013 
tilanteen mukaan on yhteensä 31 henkilöä, joista 3 
siirtyi osa-aikaeläkkeelle vuoden aikana. Haapajärven 

ammattiopistossa siirtyi osa-aikaeläkkeelle 2 henkilöä 
ja Nivalan ammattiopistossa yksi henkilö.

N M N M
Haapajärven ammattiopisto 2 2 4 1
Haapaveden ammattiopisto 1 1 2 3
Kalajoen ammattiopisto 2 2 2
Nivalan ammattiopisto 1 2 1 4 4
Oulaisten ammattiopisto 2 2 0
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 1 1 0
Ylivieskan ammattiopisto 1 1 1
Yhtymäpalvelut 1
Työelämäpalvelut 1
Kaikki yhteensä 4 8 2 2 16 13

Kaikki yhteensä 
2012

Kaikki yhteensä 
2013

JEDUsta eläköityneet 2013
Opetus Tukipalvelut

Mies Nainen Mies Nainen
Haapajärven ammattiopisto 1 1 2
Haapaveden ammattiopisto 1 3 4
Nivalan ammattiopisto 4 3 2 1 10
Oulaisten ammattiopisto 2 6 1 9
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 1 1
Yhtymäpalvelut 1 1
Ylivieskan ammattiopisto 1 1
Kaikki yhteensä 7 14 2 5 28

Osa-aikaeläkeellä JEDUssa 2013 TukipalvelutOpetus Yhteensä 
2013

JEDUlaiset Kuopiossa kuntoremontissa kesäkuussa 2013. Kuva Sirpa Korhonen
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3.4.4 Henkilöstön kannustaminen ja kuntoremontit

Kesän 2012 kuntoremontin seuranta viikonloppu, Ter-
veystreffit järjestettiin Kuopion Rauhalahdessa tammi-
kuussa 2013. Terveystreffeille osallistuneiden mielestä 
tapaaminen oli onnistunut niin viikonlopun järjestely-
jen kuin ohjelman sisällön puolesta. Kuntoremontti-
loman anti oli tartuttanut liikuntainnostusta ryhmän 
jäseniin ja viikonlopun aikana laadittu terveysprofiili 
antoi käsityksen reilussa puolessa vuodessa saavute-
tusta kuntotasosta.

Vuoden 2013 kuntoremontti järjestettiin 24.–29.6. 
Kuopion Rauhalahdessa. Kaikki kuntoremonttilomaan 
osallistuneet kokivat jakson myönteiseksi kokemuk-
seksi. Viikon ohjelmaan oltiin tyytyväisiä. Luennot 
antoivat paljon hyvää tietoa liittyen liikuntaan, ravin-
toon ja lepoon. Kuntotestien koettiin kertovan koko-
naiskuvan omasta kunnosta ja testin pohjalta selvisi 
mitä osa-alueita voi itsenäisesti liikunnalla vahvistaa. 
Kuntoremontin aikana myönteinen asenne liikuntaan 
lisääntyi ja kipinä itsestä huolehtimiseen sekä ymmär-
rys miten liikunta vaikuttaa työssäjaksamiseen ja elä-
mänlaatuun yleensäkin.

Kuntoremontin monipuoliseen liikuntaharjoitteluun 
oltiin tyytyväisiä ja sen uskottiin aktivoivan myös jat-
kossa omatoimiseen harjoitteluun. Kuntoremonttia 
pidettiin erittäin tarpeellisena ja se että työnantaja 
osallistuu kuntoremonttiloman kustannuksiin, nähtiin 
todella tärkeänä sijoituksena henkilöstön hyvinvointia 
ajatellen. 

Kuntoremontti antaa lisäpuhtia ja motivaatiota jaksaa 
omassa työssään. Lisäksi viikko koettiin hienona mah-
dollisuutena tutustua JEDUn muiden opistojen henki-
lökuntaan ja kohottaa JEDU henkeä.

Kuntoremontin ja terveystreffien kaltainen henkilös-
tön hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävä toiminta 
on mainio ponnahduslauta lähteä tarkastelemaan 
omia elämäntapoja ja hakemaan itselle mieluisia lii-
kuntamuotoja. Asiantunteva ohjaus ja tapaamisten 
porukkahenki kannustavat myös jatkossa omien ter-
veystottumusten huomiointiin ja liikuntaharrastusten 
pariin, sillä ”itse on liikuttava ja itsestä huolta pidet-
tävä”!

Ylempi kuva Kuopiosta kesäkuu 2013 ja alempi kuva tammi-
kuun 2013 treveystreffeiltä. Kuva Sirpa Korhonen
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Tiimitoiminnan koordinointi on hallintosäännössä 
vastuutettu kehittämispäällikön toimenkuvaan. Syk-
syllä 2013 kehittämispäällikön siirtyessä Oulaisten 
ammattiopiston rehtorin vuorotteluvapaan sijaiseksi, 
ei kehittämispäällikön tehtävään valittu sijaista. 

Kehittämispäällikön tehtävät jaettiin kehittämispalve-
luiden henkilökunnan kesken. Kehittämispalveluiden 
lähiesimiehen tehtäviä hoiti loppuvuoden 2013 otona 
Oulaisten ammattiopiston rehtori. 

Tiimien osalta rehtorijäsenille vastuutettiin oman tii-
min toiminnan koordinointi ja kehittäminen. Johto-
ryhmän kokouksissa on käsitelty tiimien ajankohtaiset 
asiat.

Kuntayhtymätasolla on toiminut aktiivisesti seitsemän 
tiimiä ja useita alajaoksia, joiden toimintaa kuvataan 
tarkemmin tässä luvussa. Jokaisessa kuntayhtymäta-
son tiimissä on mukana johtoryhmän edustaja, rehtori 
tai kehittämispäällikkö varmistamassa tiedonkulun tii-
mistä toiseen. 

Hyvinvointitiimin asioita käsitellään luvussa 5. Kaik-
kien tiimien ja jaosten kokousmuistiot on luettavissa 
Sillassa >tiimit ja toiminta.

JOHTORYHMÄ

Johtoryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana yhteensä 
14 kertaa. Kokouksista kaksi toteutettiin etäkoko-
uksena Sillan kautta. Johtoryhmään kuuluvat kun-
tayhtymän johtaja, ammattiopistojen rehtorit, aikuis-
koulutus- ja oppisopimusyksikön johtaja, hallinto- ja 
henkilöstöjohtaja, talousjohtaja, kehittämispäällikkö 
ja tietohallintopäällikkö. 

Kokouksiin osallistui tarpeen mukaan myös käsiteltä-
vien asioiden asiantuntijoita ammattiopistoista, hank-
keista ja ulkopuolisista asiantuntijaorganisaatioista. 
Johtoryhmän sihteerinä vuonna 2013 toimi kehittä-
mispalveluiden suunnittelija.

Alkuvuodesta johtoryhmä käsitteli tilinpäätöksen val-
misteluun liittyviä asioita. Vuoden alkupuolella seu-
rattiin myös tiiviisti aloituspaikkaleikkauksiin liittyvän 
selvityksen etenemistä ministeriössä. Kevään aikana 
Johtoryhmälle esiteltiin henkilöstökyselyn tuloksia ja 
yhtymän johto osallistui ammattiopistojen henkilös-
tökokouksiin tiedottaen henkilöstökyselystä, henki-
löstökertomuksesta ja aloituspaikkojen leikkauksista.

Keväällä johtoryhmälle toi terveisensä JEDUn oppilas-
kunnan uusi puheenjohtaja, joka kertoi oppilaskun-
nasta, sen toiminnasta ja tavoitteista. Johtoryhmässä 
keskusteltiin myös JEDUn suuresta hankekannasta, 
sen koordinoinnista ja vastuista. 

Laajennettu johtoryhmä JEDUn strategiapäivillä kesäkuun 2013 alussa Kalajoella. Kuva Sirpa Korhonen
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Samoin keskustelua herätti aikuiskoulutuksen osa-
keyhtiöittämisen tarve tulevaisuudessa. Asian taus-
talla on kuntalain muutos, jonka mukaan kaupallisilla 
markkinoilla tapahtuva toiminta tulee siirtää toteutet-
tavaksi yksityisoikeudelliseen organisaatioon.
 
Kevään kuluessa johtoryhmässä päätettiin, että 
JEDUlle tehdään yhteinen vuosikertomus, johon koo-
taan toiminnan toteutuminen ammattiopistoittain. 
Kansainvälisiä terveisiä saatiin Kiinasta, josta kävi 
ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen johtoa 
tutustumassa JEDUn koulutukseen 16. – 17.5. Kam’oon 
China -hankkeen puitteissa. 

Toukokuussa johtoryhmässä vieraili koulutustarkas-
tajia, jolloin keskusteltiin oppisopimuskoulutuksen 
tilanteesta ja resursseista sekä markkinoinnista. JEDUn 
tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksyttiin 
johtoryhmässä 22.5.

Keväällä ohjelmassa oli myös JEDU Strategian 2014 
– 2016 suunnittelua strategiapäiville. Strategian päi-
vittäminen aloitettiin kesäkuussa kaksipäiväisellä stra-
tegiakokouksella Kalajoella, jossa oli mukana laajen-
nettu johtoryhmä. Strategiapäivien aikana käydyssä 
rehtoriryhmän kokouksessa käytiin läpi ammattiopis-
toittain opetussuunnitelmiin tehtyjä päivityksiä.

Syksyn kokouksissa jatkettiin tiiviisti strategian päivit-
tämistä sekä talousarvion ja budjetin laatimista. Strate-
gia 2014 – 2016, toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 
– 2016 ja talousarvio vuodelle 2014 hyväksyttiin yhty-
mähallituksessa 18.11.2013 ja valtuustossa 9.12.2013. 

Loppuvuodesta koottiin valmiiksi osavuosikatsaus 
hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Syksyllä johtoryhmässä käsiteltiin ammatillisen kou-
lutuksen kehittämissuunnitelman laatimista ja koolle 
kutsuttiin Oulun Eteläisen ja Raahen seutukunnan 
ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. 

Vuoden loppupuolella aloitettiin suunnitelman laa-
timinen, jota tehtäessä tulee huomioida alueen kou-
lutuksenjärjestäjien kehittämiskohteet ja tavoitteet 
tuleville vuosille. Suunnitelman tarkoituksena on toi-
mia ministeriön tukena päätöksenteossa esimerkiksi 
rahoituksen kohdentamisessa. 

Syksyllä johtoryhmässä päätettiin JEDUn työsuojelu-
organisaation kokoonpanosta ja keskusteltiin työssä-
oppimisen laajentamisesta 24 opintoviikkoon jokai-
sen perustutkinnon osalta. 

Sillan toimintajärjestelmän rakennustyötä jatkettiin ja 
käsiteltiin säännöllisesti toimintakäsikirjan laatimiseen 
liittyviä asioita. 

Oulaisten ammattiopistossa toteutettiin laadunhallin-
taan ja toimintakäsikirjan rakentamiseen liittyvä semi-
naari 15.8. 

Loppuvuodesta johtoryhmän tietoon tuotiin velvoite 
laatia JEDUlle henkilöstö- ja koulutussuunnitelma ja 
muodostettiin työryhmä valmistelemaan koulutus-
suunnitelman laatimista.

Kiinalaisia yhteistyökumppaneita vieraili Ylivieskan ammattiopistolla 25.4.2013, heidän kanssaan ovat keskustelemassa Tuula Taskinen ja Päivi Kukkonen. 
Kuva Marko Kyrö.
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PEDAGOGINEN TIIMI

Pedagoginen tiimi tärkein tehtävä on pohtia ja kehit-
tää pedagogisia ja muita opetukseen liittyviä asioita 
kuntayhtymässä. Yksi merkittävä tehtävä on opetus-
menetelmien ja käytäntöiden yhdenmukaistaminen 
eri oppilaitosten välillä sellaisissa asioissa, joissa se 
katsotaan tarpeelliseksi. Tiimi koostuu johtoryhmän 
edustajasta ja tiimin vetäjästä Ari Sarpolasta sekä eri 
oppilaitosten edustajista, jotka vastaavat oppilai-
toksen pedagogisesta toiminnasta. Muut henkilöt 
ovat Nivalasta Jyrki Saarela ja Hannu Keto, Oulaisista 
Veikko Honkanen, Eija Toivanen ja Pirjo Kotilainen, 
Haapavedeltä Juhani Eilola ja Ritva Joki-Kolehmainen, 
Ylivieskasta Päivi Heinonen, Haapajärveltä Liisa Pieskä, 
Piippolasta Hannele Siekkinen ja Kalajoelta Pekka Tuo-
mainen. Lisäksi JEDUsta Juha Palosaari ja Ulla Mänty-
kangas. 

Tiimi on kokoontunut kuukausittain ja syksystä 2013 
lähtien jokaiselle kokoukselle on määritelty teema, 
mitä pääasiassa käsitellään muiden asioiden ohessa. 
Vuoden aikana tiimi on kokoontunut 8 kertaa eri oppi-
laitoksissa. Kevään aikana haettiin toimivaa työskente-
lymallia oppilaitosten hyvien toimintatapojen säilyt-
tämiseksi ja uusien toimintatapojen hyödyntämiseksi 
oppilaitosten toiminnassa.

Keväällä tiimi koostui jaoksista, jotka olivat määritelty 
AMKE ry:n pedagogisen toimintaohjeen mukaisesti. 
Jaoskokoonpano todettiin keväällä liian raskaaksi ja 
syksyllä tiimi päätti muuttaa organisaatiotaan työ-
ryhmä perustaiseksi eli tarvittaessa perustetaan mää-
räaikaisia työryhmiä, joihin voi liittyä myös muita 
kuin pedagogisen tiimien varsinaisia jäseniä. Syksyllä 
perustettiin Opinpolku-työryhmä, TOP/VOP-työ-
ryhmä, Valma-työryhmä, Opiskelijan e-palvelut-työ-
ryhmä, Yrittäjyys-työryhmä ja OPS-työryhmä. 

Työryhmät ovat kokoontuneet joitakin kertoja ja työ-
ryhmien esitykset käsitellään pedagogisessa tiimissä. 
Kokouskohtaiset esiin nostot kevään kokouksista: 
1/2013 Oula: PedaMIndMap-testaus, 2/2013 HAO: 
opiskelijamäärät, 3/2013: NAO: Pedagogisen tiimin 
itsearviointi ja opiskelijahaku, 4/2013 HAO: siirrytään 
dynaamisiin työryhmiin jaoksista. Syksyn kokouskoh-
taiset esiin nostot: 5/2013 HAO: työryhmien perus-
taminen, OPIX ja TOP-termi käyttöön, 6/2013 PIO: 
opiskelijamäärät ja strategiakirja, 7/2013 HAI: opin-
tojen tunnustaminen ja tunnistaminen, 8/2013 YSO: 
verkko-opetus, työssäoppiminen yrittäjänä (TOY) ja 
OPS-uudistus.

YRITTÄJYYS-työryhmä

Yrittäjyys-työryhmän muodostaa Ari Sarpola, Tiina Kivi-
ranta, Teuvo Vähäsarja, Mika Pajala, Jukka Haaranen ja 
Soili Juola. Työryhmän tavoitteena on yrittäjyyskasva-
tuksen ja –pedagogiikan tuominen ammattiopistojen 
käytäntöihin. Yrittäjyystyöryhmä ei ole kokoontunut 
varsinaisena työryhmänä, mutta osa henkilöistä on 

osallistunut yrittäjyyspedagogiikka koulutukseen ja 
osa on kokoontunut pedagogisen osuuskunnan voi-
min kuukausittain. Pedagoginen osuuskunta JOKKY 
osk on aloittanut kesällä toimintansa ja siinä on noin 
25 jäsentä. Lisäksi yrittäjyyskasvatuskoordinaattori 
Tiina Kiviranta on kiertänyt oppilaitoksia ja kertonut 
osuuskunnan ja Nuori Yrittäjyys (NY) toiminnasta sekä 
henkilökunnalle että 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoille.

JOKKY osk:n perustajajäsenet perustamiskokouksessa.
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Opinpolku jaos

Opinpolkujaos on jatkanut toimintaansa kuluneen 
vuoden ja kokoontunut 6 kertaa. Työryhmässä ovat 
toimineet Nivalan ammattiopiston, Haapaveden 
ammattiopiston Nora -yksikön ja Piippolan ammatti- 
ja kulttuuriopiston apulaisrehtorit sekä sihteerinä 
suunnittelija Juha Palosaari. 

Toiminnan tavoitteena on kehittää JEDUn opiskeli-
joille mahdollisuuksia erilaisiin opintopolkuihin sekä 
työkaluja niiden toteuttamiseen. Toimintasuunnitel-
mamme mukaan olemme jäsentäneet OPH:n määrä-
yksen mukaan HOPS -prosessia ja sähköisten kaavak-
keiden täyttämistä.

 
 
Juha Palosaari piti kaksi kertaa etäluennon ammatti-
opistoille työvuoden alussa, jotta JEDUn henkilöstö 
osaisi toimia määräysten mukaan opiskelijan henkilö-
kohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa. Raport-
tien mukaan HOPS -toiminta on käynnistynyt hyvin eri 
yksiköissä. 

Toinen tärkeä kehittämiskohde on ollut aikaisemman 
osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeis-
tuksen laatiminen. Kolmas kohde on ollut aikuiskou-
lutuksen sähköisen henkilökohtaistamisprosessin kor-
jaaminen saadun palautteen pohjalta. Uusi ohjeistus 
valmistuu kevään 2014 aikana.

MultiPrimusjaos ja Opiskelijan e-palvelut

MultiPrimusjaos kokoontui vuoden 2013 aikana kaksi 
kertaa perinteisen kokouksen merkeissä koko ryhmän 
voimin. MultiPrimusjaos haluaa omalta osaltaan olla 
luomassa joustavaa kokouskulttuuria, jolloin kokouk-
sia pidetään tarvelähtöisesti ja kustannustehokkaasti. 

Toiminnassa panostettiin ja tullaan edelleen panosta-
maan verkon välitykselle tehtävän koulutus-, tuki- ja 
opetustoiminnan kehittämiseen. Verkon kautta tapah-
tuvan toiminnan työvälineenä käytettiin Teamviewer 
ohjelmistoa. Suurimpana yksittäisen toimenpiteenä 
toteutettiin koko koulutuskuntayhtymän opetushen-
kilöstölle  yhteinen koulutus siten, että opettajat oli

vat opistoissaan samassa tilassa ja koulutus lähettiin 
Teamviewerin avulla Nivalasta. Palautekyselyn perus-
teella kokeilu oli onnistunut ja tulee varmasti tulevai-
suudessa saamaan jatkoa. 

MultiPrimus jaoksen tapaamisissa on keskitytty pää-
asiassa ohjelmapäivitysten myötä tulleiden uusien 
ominaisuuksien hyödyntämiseen sekä opistoissa esille 
nousseiden asioiden käsittelyyn. Lisäksi toteutettiin 
toista kertaa opintosihteereille suunnattu osaamiskar-
toitus, jonka perusteella suunnitellaan yhteisiä koulu-
tuspäiviä tarpeiden mukaan.

OPS jaos

Pedagogisen tiimin OPS jaos on kokoontunut vuonna 
2013 yhteensä 4 kertaa. OPS jaoksen jäsenet: Mauno 
Jussila (pj), Erkki Juola, Hannele Siekkinen, Ritva Joki-
Kolehmainen, Tytti Sydänmetsä, Virpi Niku, Ulla Män-
tykangas, Jenniina Lehtola siht.

Jaoksen keskeisimmät toiminnan tulokset ovat olleet 
mm. Pedagogisen toimintaohjeeseen liittyvien asia-
kirjojen käsittely ja valmistelun seuranta (mm. opinto-
ohjaussuunnitelma, opiskelun hyvinvointipalvelujen 
suunnitelma). 

OPS jaoksessa on seurattu Opetussuunnitelmaperus-
taisen ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunni-
telmien kehittämistä (mm. ops päivitykset, muutokset 
opseihin koulutusalojen välillä kulttuuri alalta teknii-
kan ja liikenteen alalle). OPS jaos on lisäksi käynnistä-
nyt näyttötutkintoihin valmistavien koulutuksien  kou-
lutussuunnitelmatyön kehittämistyön ja seurannan. 
OPS jaos seuraa myös VALMA koulutuksien kehittämis-
työtä tilannekatsauksien muodossa.

Lisäksi OPS jaos seuraa vuonna 2015 voimaan tulevia 
säädösmuutoksia ja tekee niihin liittyen toimenpidear-
vioita JEDUssa. Yhtenä keskeisenä toimintana OPS 
jaoksella on myös ollut opetus- ja koulutussuunnitel-
miin liittyvien koulutuspäivien suunnittelu ja tiedotus 
henkilökunnalle.

Opetusmenetelmäjaos

Pedagogisen tiimin opetusmenetelmäjaos kokoontui 
vuonna 2013 yhteensä 3 kertaa. Pedagoginen tiimi 
totesi kokouksessaan toukokuussa 5/2013, että jaok-
sien sijaan tiimillä on dynaamisempia työryhmiä, koska 
jaoksien toiminnassa todettiin osittain olevan päällek-
käisyyksiä pedagogisen tiimin toiminnan kanssa. 

Opetusmenetelmäjaoksen tilalle pedagogisen tiimin 
työryhmiksi ovat syksyn 2013 aikana muodostuneet 
VOP verkko-opetuksen työryhmä vetäjänä Hannu Hai-
kara ja TOP työssäoppimisen työryhmä vetäjänä Ritva 
Joki-Kolehmainen.  
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Valmatyöryhmä

Koulutuksen järjestäjän erityisinä koulutustehtävinä 
ovat seuraavat valmistavat ja valmentavat koulutuk-
set: ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja val-
mistava koulutus (ammattistartti), kotitalousopetus, 
vammaisille tarkoitettu valmentava ja kuntouttava 
opetus ja ohjaus, maahanmuuttajille ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmistava koulutus (ammatilli-
sesta koulutuksesta annetun lain 20 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu erityisopetus ja sen yhteydessä vammai-
sille annettavaa valmentavaa ja kuntouttava opetus ja 
ohjaus). 
 
Opiskelijoita näissä koulutuksissa on vuosittain kes-
kimäärin 150 opiskelijaa. Koulutusta toteutetaan vii-
dessä ammattiopistossa: Haapaveden ammattiopisto 
(kotitalousopetus, vammaisten valmentava ja kun-
touttava opetus- ja ohjaus), Oulaisten ammattiopisto 
(kotitalousopetus), Nivalan ammattiopisto (ammatilli-
seen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulu-
tus), Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto (ammatilli-
seen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava 

koulutus sekä vammaisten opiskelijoiden valmentava 
ja kuntouttava opetus- ja ohjaus ja vankilassa tapah-
tuva opetus) ja Ylivieskan ammattiopisto (maahan-
muuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava 
koulutus).
 
OKMn ja OPHn käynnissä olevissa uudistuksissa em. 
koulutukset yhdistyvät ns. VALMA -koulutuksiksi. 
Uudistukset tulevat voimaan 1.8.2015 alkaen.  JEDUssa 
tulevaan muutokseen on valmistauduttu perustamalla 
VALMA -työryhmä syksyllä 2014, jonka tavoitteena on 
valmistella ja laatia koulutuksenjärjestäjän, JEDUn val-
mistavien koulutusten opetussuunnitelma, joka sisäl-
tää kaikki VALMA -koulutukset. 

 Työryhmän tehtävänä on valmistella koulutuksen jär-
jestäjän opetussuunnitelma, joka mahdollistaa VALMA 
-koulutusten toteuttamisen JEDUssa, valmistella 
JEDUn VALMA -strategiaa, laatia selvitys koulutusten 
nykytilasta ja tarpeesta sekä tiedottaa ja kouluttaa 
koulutusten muutoksesta.

TOP -verkoston jäsenet Turussa 12.4.2013.

MultiPrimuksen osalta vuoden 2014 tavoitteena on 
automatisoida Työssäoppimisen ruokarahojen mak-
suun liittyviä asioita sekä tarjota verkkopohjaisesti 
selkeitä ja yksinkertaisia välineitä osaamisen arvioin-
nin määrällisen ja laadullisen tiedon tarkastelemiseen. 
Toinen keskeinen asia on opiskelijan e-palveluiden 
kehittäminen monella rintamalla. 

Vuoden 2013 aikana historian ensimmäistä Opinto-
polku.fi kautta tapahtunutta yhteishakua odottanut 
Opiskelija e-palvelut aktivoitunee opintopolun edel-
leen kehittyessä vuoden 2014 aikana. Palvelun on 
OPH:n tavoitteiden mukaisesti tarkoitus kehittyä kou-
lutuksen sähköiseksi hermokeskukseksi, joka pitää 
sisällään opetussuunnitelmat, tutkintojen perusteet, 
ryhmätyötiloja sekä tietolähteitä.
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LAATUTYÖRYHMÄ

JEDUn toiminnan kehittämistä varten laaditaan toi-
mintakäsikirjaa, jonka valmistelua ohjaa, kehittää ja 
koordinoi laatutyöryhmä. Laatujärjestelmän ja toimin-
takäsikirjan kehittämisen  taustalla on myös opetus 
ja kulttuuriministeriön velvoite, että kaikilla ammatil-
lisen koulutuksen järjestäjillä tulee olla vuoteen 2015 
mennessä toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa 
parantamista tukeva järjestelmä.

Laatutyöryhmän jäseniä ovat Erkki Juola (pj), Sirpa Kor-
honen, Ulla Mäntykangas, Matti Taipale, Keijo Kivioja 
sekä siihen kuuluvat  yksikkökohtaiset laatukordinaat-
torit Hannu Haikara, Laura Mettovaara, Tapio Leskelä, 
Susanna Hjulberg, Markku Moilanen, Arto Veikkola ja  
Hannu Simi.  Sauli Sarlin on vastannut toimintakäsikir-
jan teknisestä kehittämisestä. Sihteerin tehtäviä ovat 
hoitaneet Tuula Leskinen tai Tutta Koski. 

Kehittämispäällikön siirryttyä Oulaisten ammattiopis-
ton rehtoriksi on toimintakäsikirjan laadintaa koor-
dinoinut kuntayhtymätasolla Ulla Mäntykangas elo-
kuusta alkaen. Laatutyöyhmä on kokoontunut vuoden 
aikana seitsemän kertaa ja pelkästään koordinaattorit 
muutaman kerran.

Laatutyöryhmän jäsenet tutustuivat helmikuussa Poh-
jois-Karjalan koulutuskuntayhtymän laadunohjauk-
seen ja toimintaan. EFQM –pika-arviointi toteutettiin 
maaliskuussa 2013 ja tuloksia käsiteltiin sekä laatu- 
että johtoryhmässä. 

Lisäksi on osallistuttu OKM:n laatujärjestelmän arvi-
ointikeskusteluun Helsingissä toukokuussa ja Laa-
tua laivalla  seminaariin elokuussa. Laatukoulutus 
järjestettiin kuntayhtymän johdolle ja laaturyhmälle 
elokuussa. Kuntayhtymä on ollut mukana Lamppu 

hankkeessa, joka oli Opetushallituksen rahoittama 
seitsemän pohjoisen Suomen koulutuksen järjestäjän 
yhteinen ammatillisen koulutuksen laatustrategian 
toimeenpanoa tukeva kehittämishanke. Verkostoyh-
teistyötä ja laatustrategian toimeenpanoa jatketaan 
Opetushallituksen rahoittamassa Laatusampo hank-
keessa vuonna 2014.

Laatutyöryhmä päätti, että JEDUssa toiminnan laa-
tua arvioidaan EFQM-laatujärjestelmän viitekehyk-
sen avulla. EFQM:n viitekehyksen mukaiset toimin-
nankuvaukset on jo pääosin tehty eri oppilaitoksissa.  
Tavoitteena on, että  JEDU tason ja yksiköiden nykytoi-
minnan kuvaukset ovat valmiina tammikuussa 2014. 
Toimintakäsikirjan sisältö ja  kuvaukset yhtenäistyvät 
jatkossa itsearviointien kautta.

Laatujärjestelmän rinnalla on käynnistetty kokonais-
arkkitehtuurin rakentaminen, johon toimintakäsikirja 
nivoutuu yhtenä osana. Kokonaisarkkitehtuurissa, 
joka perustuu tietohallintolakiin ja valtionvarainminis-
teriön ohjeisiin, kuvataan kuinka JEDUn toimintapro-
sessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. 
Kokonaisarkkitehtuurin rakentamisesta vastaa JEDUn 
tietohallintopäällikkö Matti Taipale.

Laatutyöryhmä laati myös laatutoiminnan toimin-
tasuunnitelmann v. 2014, jossa on määritelty, että 
EFQM:n mukainen itsearviointi toteutetaan kevään 
aikana johtajuuden ja stategian osalta. Lisäksi laatujär-
jestelmää arvioidaan OKM:n määrittämien kriteerien 
pohjalta syksyllä 2014.

Toiminnan laatu ei muodostu valvomalla ja arvioin-
nilla vaan tekemällä.

JEDUn laatutyöryhmä Bench marking -matkalla PKKY:ssä 21.2.2013. Kuva Tuula Leskinen
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KANSAINVÄLISYYSTIIMI

Kansainvälisyystiimi kokoontui vuoden 2013 aikana 
yhteensä 10 kertaa. Tiimi koostuu JEDUn ammattiopis-
tojen kansainvälisyyskoordinaattoreista ja tiimin sih-
teerinä toimii kehittämispalveluiden toimistosihteeri. 
Kansainvälisyystiimissä rehtorijäsenenä toimii Ylivies-
kan ammattiopiston rehtori. Lisäksi tiimissä on ollut 
mukana JEDUn kehittämispäällikkö ja kehittämispal-
veluiden suunnittelija /kansainvälisyyskoordinaattori.  
Keväällä tiimin puheenjohtajana toimi kehittämispääl-
likkö ja hänen siirryttyä syksyllä Oulaisten ammatti-
opiston rehtorin viransijaiseksi tiimin puheenjohtajan 
tehtäviä hoiti rehtorijäsen.

Tiimin kokouksissa on seurattu säännöllisesti JEDUn 
yhteisten kansainvälisyyshankkeiden eli henkilöstön 
ja opiskelijoiden liikkuvuushankkeiden tilannetta sekä 
JEDUn yhteistyön avaamista Venäjälle. Kevään kokouk-
sissa käsiteltiin ammattiopistojen kansainvälisyyteen 
liittyvät hankehaut ja vietiin tiedoksi johtoryhmään. 
Lisäksi tiimissä valmisteltiin koulutuskuntayhtymän 
yhteisten kansainvälisyyshankkeiden hakemukset. 
Keväällä 2013 haettiin myös Comenius -rahoituksella 
apulaisopettajia JEDUlle, hakijoita oli paljon eikä JEDU 
saanut vuoden 2013 haussa rahoitusta.
 
Lisäksi ilmoittauduttiin vastaanottavaksi organisaa-
tioksi Grundtvig -ohjelman aikuiskoulutuksen apu-
laisopettajaharjoittelijoita varten, mutta hakijat eivät 
saaneet kansallisista toimistoistaan rahoitusta. Kuiten-
kin oma-aloitteisesti ruotsalainen opiskelija haki apu-
laisopettaja paikkaa Haapaveden ammattiopistolta ja 
toimi kevään Haapavedellä apulaisopettajana.

Tammikuun lopussa juhlistettiin pitkäaikaisen kan-
sainvälisyystoimijan ja tiimin jäsenen Soile Rahkolan 
eläkkeelle siirtymistä. Tiimin kokous järjestettiin Niva-
lan ammattiopiston Catrassa ja samalla nautittiin opis-
kelijoiden valmistama venäläinen menu, jonka jälkeen 
siirryttiin kosmetologiosastolle jalka-, kasvohoitoihin 
tai intialaiseen päähierontaan.

Kevään aikana käytiin myös läpi edellisen vuoden 
kansainvälisyystoimintaa JEDUssa ja päivitettiin myös 
JEDU-tason www-sivut kansainvälisyyden osalta. Vuo-
den 2012 kansainvälisen toiminnan pohjalta päivitet-
tiin johtoryhmälle hyväksyttäväksi kansainvälisen toi-
minnan tavoitteet vuodelle 2013.

Moodleen rakennetun kansainväliseen vaihtoon läh-
tevien valmennuskurssin kehitystyötä ja käyttöön 
ottoa jatkettiin vuoden 2013 aikana.

JEDU on jatkanut edelleen vuonna 2013 toimintaansa 
osana valtakunnallista Ammatillisten oppilaitosten 
Venäjä -verkostoa ja verkoston mukana on haettu ja 
saatu rahoitusta hankkeelle Joustavat opintopolut, 
työelämäjaksot ja sosiaalinen media Venäjä-osaami-
sen kehittäjinä. Hankkeen rahoituksella on osallistu-
nut Murmanskissa Artic Logistics -seminaariin JEDUn 
edustajia huhtikuussa 2014 sekä kaksi henkilöä Pie-
tarissa marraskuussa järjestetylle yhdistetylle kon-
taktimatkalle ja kielikurssille. Murmanskin ja Pietarin 
matkojen aikana luotiin uusia yhteistyösuhteita ja 
seuraavien vierailujen sekä opiskelijoiden työssäoppi-
misjaksojen että henkilöstön työelämäjaksojen suun-
nittelu Venäjälle aloitettiin.

Soile Rahkolan läksijäisjuhlat 22.1.2013 JEDUn kansainvälisyystiimin kokouksen yhteydessä, kuva Tuula Leskinen.
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Maaliskuun alussa JEDUn kehittämispäällikkö osallis-
tui yhdessä Soile Rahkolan kanssa European Studies 
-konferenssiin Irlannissa, Dublinissa 8.-10.3.2013. Osal-
listujia oli 19 eri maasta ja ohjelman tarkoituksena on 
luoda yhteistyötä koulujen välille ympäri Eurooppaa.
ELY-keskus järjesti keväällä kyselyn liittyen Pohjois-
Pohjanmaan maahanmuuttostrategian seuranta- ja 
päivitystyöhön. JEDU osallistui selvitykseen lähettä-
mällä JEDUn kansainvälisen toiminnan strategian ja 
toimintasuunnitelman 2012–2014 sekä kansainväli-
syysraportin vuodelta 2012 ELY-keskukselle.

Kevään päätteeksi tarkistettiin JEDUn yhteisten hank-
keiden apurahojen käyttö ja hankkeiden toteutumi-
nen suunnitelmien mukaan. Kehittämispalveluiden 
suunnittelija valmisteli sekä DEMOKAM 3, että MAME-
KAM 5 -hankkeiden toisen kauden rahoituksista lop-
puraportit, jotka tarkistettiin kansainvälisyystiimissä ja 
lähetettiin CIMOon kesäkuun aikana.

Syksyn ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi hanke-
hakemuksista saapuneet päätökset, joissa sekä opis-
kelijoiden (MAMEKAM 5 IV-kausi) että henkilökunnan 
(DEMOKAM 3 IV-kausi) liikkuvuushankkeisiin oli saatu 
myönteiset päätökset. Myös Let’s go international at 
home -hanke sai rahoituksen, Nivalan ammattiopisto 
on mukana hankkeessa ja Raahen koulutuskuntayh-
tymä koordinaattorina. Oulaisten ammattiopiston 
hankkeista ICT – Innovative Caregivers ja Ergocare-
bank -hankkeet saivat rahoituksen. Lisäksi Ylivieskan 
ammattiopiston koordinoima KAMoon China 6, sai 
valtionavustuksen. Myös Hyvä olo -verkoston HYMY 2 
-hanke sai rahoituksen, josta Ylivieskan ammattiopisto 
saa 6-7 opiskelijavaihtoa.

Syksyn aikana päivitettiin myös JEDUn englanninkie-
linen esite koulutuskuntayhtymästä ja ammattiopis-
toista. Lisäksi tehtiin kokonaan uusi JEDUn opiskeli-
joille ja henkilökunnalle tarkoitettu KV-opas, jossa on 
koottu tarpeellista tietoa ulkomaille lähtijöille.
Syksyllä aloitettiin valmistelutyö JEDUn yhteisen kan-
sainvälisyysstrategian päivittämiseksi. Strategian taus-
talla olevat asiakirjat käytiin listauksena läpi ja lisät-
tiin uusia huomioitavia asiakirjoja listaan, josta sitten 
jokaiselle jäsenelle jaettiin osuus luettavaksi ja pereh-
dyttäväksi.

Syksyn kuluessa seurattiin uuden ohjelmakauden 
alkua ja suunniteltiin kevään 2014 hankehakua nor-
maalien opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuuksien 
järjestelyjen ohella. Syksyn aikana järjestettiin myös 
Osaava -ohjelman rahoituksella JEDUn henkilöstölle 
ensimmäinen Venäjän kielen alkeiskurssi Haapaveden 
ammattiopistolla. 

Marraskuussa kansainvälisyystiimi osallistui 5.-6.11. 
järjestetyille KansainväliSYYSpäiville Jyväskylässä, 
jossa käytiin läpi ajankohtaisia asioita liittyen uuteen 
ohjelmakauteen, jaettiin hyviä käytänteitä ja verkos-
toiduttiin toisten toimijoiden kanssa.

Vuoden viimeinen kokous järjestettiin joulukuussa 
ja kokouksen aikana käsiteltiin mm. CIMOn laatimaa 
tilastoa ammatillisen koulutuksen kansainvälisestä 
liikkuvuudesta vuodelta 2012.

Kansainvälinen toiminta JEDUssa toteutui yli odotus-
ten sillä sekä lähteneiden opiskelijoiden, että henkilö-
kunnan määrä oli huomattavasti korkeampi kuin ase-
tetut tavoitteet.

Espanjalaiset vieraat Nivalassa 4.2.2013, kuva Tuula Leskinen.
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MARKKINOINTITIIMI

Markkinointitiimi kokoontui vuonna 2013 kuusi kertaa 
ja lisäksi yksi yhteinen kokous työelämäpalvelut-tiimin 
kanssa sekä opiskelijahuoltotiimin kanssa. Yhteisko-
kousten tarkoituksena oli käydä läpi edellä mainituissa 
tiimeissä esiin nousseita asioita, joita on hyvä ottaa 
huomioon markkinoinnissa. Markkinointitiimi on toi-
minnoissaan ottanut huomioon yhdessä esiin nous-
seita asioita.

Vuosi alkoi tiimin osalta kokouksella, jossa määriteltiin 
markkinoinnin tehtäväjako uudelleen JEDUn yhtei-
sen markkinointi- ja viestintäsuuunnittelijan tehtävän 
lakkautuessa vuoden 2012 lopussa. Tehtävät jaettiin 
uudelleen siten että osan tehtävistä hoitaa keskushal-
linto, osa siirretään tiimin vastuulle ja iso osa ammat-
tiopistojen markkinoinnista vastaaville. Tehtävien 
jaosta tehtiin suunnitelma, joka esiteltiin JEDUn joh-
toryhmälle. Vuoden aluksi käytiin läpi myös tuoreiden 
tulo-, olo- ja päättökyselyiden tuloksia ja tehtiin niistä 
linjauksia tulevaa toimintaa ajatellen.
 
Tammikuussa saatiin valmiiksi ja jakeluun loppuvuo-
desta 2012 alkanut JEDUn yhteisen esittelyvideon tuo-
tanto projekti. Videolla markkinoidaan JEDUn erilaisia 
koulutusaloja tarinan muotoon käsikirjoitettuna nos-
tamatta opistoja erityisesti erillisinä yksikköinä esille. 
Videon toteuttivat opettajien avustuksella Piippolan 
ja Ylivieskan opiskelijat yhteisproduktiona. Video sai 
erinomaiset arviot opiskelijaraadilta ja videota on 
käytetty paljon erilaisissa tapahtumissa JEDUn mark-
kinoinnissa. Video on myös näkyvissä JEDUn www-
sivuilla.

Yksiköiden ulkoista näkyvyyttä ja yhteistä JEDUilmettä 
kohennettiin hankkimalla yksiköiden ulkopuolelle 
yhdenmukaiset valopylonit. Myös yksiköiden muussa 
näkyvyydessä kuten opastetauluissa on pikkuhiljaa 
päästy pois vanhoista logoista ja yhteinen JEDUilme 
alkaa olla kattavasti näkyvissä jokaisessa ammattiopis-
tossa.

Helmikuussa järjestettiin JEDUn sisäisen lahjakilpailu, 
joka oli avoinna sekä opiskelijoille että henkilökun-
nalle. Kilpailussa haettiin sopivia lahjoja kahdessa eri 
kategoriassa käytettäväksi erilaisissa JEDUn markki-
nointi- ja yhteistyötilaisuuksissa. Ensimmäinen kate-
goria oli edullisten lahjojen, arvo alle 30€, kategoria, 
jonka voitti Haapaveden ammattiopiston opettajan 
Juha Tuomaalan tekemä hengari. Toisen katergorian, 
lahjanarvo 30€-50€ voitti Team Peltotien suunnitte-
lema suola- ja pippurimyllysetti.

Hakijaoppaan suunnittelussa pysyttiin aikaisemmassa 
rakenteessa, joten se toteutettiin markkinointitiimin 

koordinoimana vain päivittämällä tarpeelliset tiedot 
ja tarvittava kuvamateriaali. Lisäksi kevään aikana 
hankittiin yhteisesti aloittavien opiskelijoiden kansiot 
ja muistitikut sekä yhteistä jakomateriaalia. Erikoisuu-
tena vuoden 2013 aikana JEDUpinssit ja JEDUheijasti-
met.

Vuonna 2013 tehtiin selvitystä ammattiopistoissa säh-
köisen median käytön lisäämisestä markkinoinnissa. 
Selvitystyön jälkeen tiimissä jaettiin tietoa hyvien käy-
tänteiden muodossa toisille yksiköille kuinka kannat-
taa toimia ja miten saadaan yksiköille näkyvyyttä sosi-
aalisessa mediassa. 

Ammattiopistot ovat selvityksen jälkeen selvästi lisän-
neet näkyvyyttään sekä Facebookissa että Google 
-hakukoneen maksullisten palveluiden kautta. Sosiaa-
lisen median näkyvyyden on todettu nostavan JEDUn 
ja sen kaikkien yksiköiden näkyvyyttä ja tunnetta-
vuutta huomattavasti ja näin ollen onkin juurtunut 
tärkeäksi markkinointikanavaksi perinteisen printti-
median rinnalle.

Ammattiopistoissa suoritettiin myös markkinointi-
tiimin koordinoimana täydentäviä mainoskuvauksia 
aikaisemman kuvauskiertueen täydennykseksi. Kuva-
uksen suoritti sama ulkopuolinen ammattilainen ja 
kuvat jaettiin ammattiopistojen markkinointi käyt-
töön niiden valmistuttua loppukeväästä. Sovittiin, 
että mikäli joku haluaa käyttää kuvapankista toisen 
ammattiopiston kuvaa omassa materiaalissaan, kysy-
tään tähän käyttöön lupaa kyseisen ammattiopiston 
markkinointitiimin jäseneltä.

Eteenpäin messuilla syksyllä 2013 Oulussa, kuvannut Sinikka Ojala.
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Tiimi teki bench marking -matkan kesäkuun alussa. 
Matka suuntautui Savon koulutuskuntayhtymään 
(SAKKY) Kuopion yksikköön sekä Savonlinnan 
ammatti- ja aikuisopistoon SAMIin Savonlinnaan. 
Markkinointitiimin mukana oli myös tiimin opiskeli-
jajäsen, jonka JEDUn oppilaskunnasta on tehtävään 
valinnut. Matkan aikana muiden koulutuksenjärjes-
täjien kanssa käydyissä keskusteluissa aiheina olivat 
markkinointi ja sen organisoituminen sekä resursointi.
 
SAKKYn sekä SAMIn edustajille esiteltiin myös JEDUn 
sisäistä viestintää, Siltaa sekä uusia www-sivuja ja 
niiltä löytyviä oppaita. Molempien koulutuksenjär-
jestäjien edustajat pitivät Sillan rakennetta selkeänä 
sekä www-sivujen ilmettä raikkaana ja toimivana. Eri-
tyishuomiota he kiinnittävät Sillassa käytettävissä ole-
viin apuohjelmiin kuten videoneuvotteluun. Matkaan 
kuului myös Kuopion vankilaan ja vankilaopetukseen 
tutustuminen JEDUn vankilakoulutusjohtajan organi-
soimana.

Lokakuussa tehtiin yhteinen markkinointiponnistus 
Eteenpäin -messuilla Oulussa, jossa JEDU oli näyttä-
västi esillä omalla ständillään, joka erottui joukosta 
yhtenä näyttävimpänä. Kahden päivän aikana ständillä 

vieraili runsaasti opiskelijoita sekä muiden oppilaitos-
ten edustajia. Esittelijöinä toimi JEDUn henkilökuntaa 
ja opiskelijoita eri yksiköistä. Eteenpäin -messujen 
aikana JEDUsta oli artikkeli ja yhteinen mainos mes-
suilla jaossa olleessa Oulun YritysSanomat -lehdessä.

Lisäksi syksyn aikana JEDU on yhteisillä pienillä mai-
noksilla tukemassa mm. K-P Pesiksen toimintaa (juh-
lakalenteri), Liikunta-Pohjanmaan toimintaa (lehti), 
alueen Poliisien virkistystoimintaa (Rikospoliisi Ajaa 
-lehti) sekä Nivalan seudun lapsi- ja nuorisotyötä 
(Football News -lehti).

Loppuvuodesta markkinointitiimi ideoi sisältöä JEDUn 
Sillalla -henkilöstölehteen. Päätoimittajaksi valittiin 
Tuula Leskinen ja lehti saatiin painosta juuri ennen 
lukuvuoden päättymistä. Lehti oli sisällöltään moni-
puolinen ja hyvin taitettu. Palaute oli positiivista. Lop-
puvuoden aikana päivitettiin myös Rolluppeja muuta-
miin ammattiopistoihin.

Vuoden viimeisenä tehtävänään markkinointitiimi teki 
selvityksen henkilökunnan joululahjasta ja johtoryh-
män päätöksen jälkeen toteutti hankinta- ja jakelupro-
sessin yksiköihin.

JEDUn markkinointitiimin jäsenet Itä-Savon koulutuskuntayhtymässä vierailulla kesäkuussa 2013
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OPISKELIJAPALVELUT-TIIMI

Opiskelijapalveluttiimin jäsenten toimintaa ohjaavat 
keskeisesti elinikäisen ohjauksen periaatteet, joista 
JEDUn strategisiin linjauksiin kirjattiin ohjauspalvelu-
jen saatavuuden parantaminen ja sitä kautta opiskeli-
joiden osallisuuden vahvistaminen. 

JEDUn ohjausalan ammattilaisten työ on erittäin haas-
teellista ja monimuotoista verkostoyhteistyötä ja opis-
kelijapalveluttiiminä olemme pystyneet kehittämään 
omaa ammattitaitoamme ja yhteistoiminnallisuutta 
JEDUna.

Kuluneen vuoden aikana olemme kokoontuneet viisi 
kertaa. Kerran yhdessä markkinointitiimin kanssa ja 
kerran laajennetussa kokoonpanossa, johon opis-
kelijapalveluttiimin jäsenten lisäksi kuuluvat JEDUn 
kuraattorit ja asuntolanohjaajat. 

Toimintavuoden 2013 aikana opiskelijapalveluttiimiin 
ovat kuuluneet johtoryhmän rehtoriedustaja, opiskeli-
jahuollon edustaja sekä JEDUn oppilaitoksien opinto-
ohjaajia. 

Syksyn alueellinen koulutuspäivä yhteistyöverkos-
toille järjestettiin Piippolan ammatti- ja kulttuuriopis-
tolla 20.9.2013, johon osallistui peruskoulujen opinto-
ohjaajia, edustajia etsivästä nuorisotyöstä, työpajoilta 
ohjaajia ja JEDUn opinto-ohjaajia. Osallistujia oli 
yhteensä 42. Tutor-koulutus järjestettiin Honkamajalla 
Oulaisissa ja Hirvikosken kurssikeskuksessa Toholam-
milla. Osallistujia oli n. 100 ja kouluttajina toimivat 
Sakki ry:n kouluttajat.

Kuluneen toimintavuoden aikana olemme kommen-
toineet JEDUn hyvinvointisuunnitelmaa ja päivittä-
neet opinto-ohjaussuunnitelmaa. JEDUn opiskelijoille 
suunnatut tulo-, olo- ja päättökyselyt ovat omalta osal-
taan toimineet toiminnan kehittämisen lähtökohtina 
ja niitä on tarkoitus myös jatkossa kehittää osana laa-
dunvarmistamisjärjestelmää. Kuluvan vuoden aikana 
tiimiläiset ovat työstäneet JEDUn toimintakäsikirjaa 
tämän hetken käytänteistään. 

Tulevaisuudessa keskeinen haaste on se, miten pys-
tyisimme JEDUna parhaiten vastaamaan opiskeli-
joiden moninaisiin tarpeisiin kuten haasteellisiin 
elämäntilanteisiin, joustavien opintopolkuihin, laajen-
nettuihin työssäoppimisiin, verkko-opintoihin, jatko-
opintoihin valmentautumiseen, ammattiin valmistu-
miseen sekä työllistymisen parantamiseen.

Ohjausalan verkostoseminarri Piippolassa

Opinto-ohjaajien alueellinen koulutuspäivä Piippolassa 20.9.2013
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Työelämäpalvelut -tiimi (TEP) kokoontui vuoden 
aikana kolme kertaa, joista kerran Sillan kautta. Lisäksi 
pidettiin yksi aikuiskoulutuksen www-sivujen suunnit-
telukokous vähän pienemmällä kokoonpanolla. 

Loppuvuodesta oli myös palaveri henkilöille, jotka 
tulevat kirjaamaan vuoden 2013 alusta toteutuneet 
aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäivät sähköiseen 
järjestelmään. Aikuiskoulutuksen tilanteet vaihtuvat 
nopeasti ja aikuiskoulutusjohtaja on välittänyt ajan-
kohtaista tietoa sähköpostilla mm tarjouspyynnöistä 
ja muista nopeasti reagoitavista asioista.

Vuoden ensimmäisessä tiimin kokouksessa olivat 
mukana varsinaisten jäsenten lisäksi myös varajä-
senet. Kokouksessa käsiteltiin mm. opetussuunni-
telman yhteistä osaa sekä MultiPrimus-järjestelmän 
käyttämistä aikuiskoulutuksen opiskelijasuoritteiden 
ja muiden asiakirjojen kirjaamisessa. Lisäksi aiheina 
olivat opiskelijatyöpäivien kirjaaminen, valtionosuuk-
sien tilittäminen opistojen tulosalueille ja VOS-koulu-
tuksen periaatteet. 

Kaikissa kokoontumissa tarkasteltiin VOS-toteutuma-
tietoja ja lisäksi oli esillä opiskelijoiden maksuosuus 
VOS-koulutuksessa ja sen yhtenäistäminen JEDUssa.

Tiimissä sovittiin myös koulutustarjouksista, mitä tar-
jotaan, kuka tarjoaa mitäkin ja millaista yhteistyötä 
voidaan tehdä. Lisäksi TEP-tiimin pitäisi käydä periaa-
tekeskustelua oppisopimuskoulutuksen hankinnasta 
JEDUn sisällä.
 
Uutena aiheena oli osuuskuntatoiminta: voisiko JEDUn 
sisällä toimia osuuskunta, jossa opiskelijat/ valmistu-
neet voisivat harjoitella/harjoittaa yrittäjyyttä.  Jokai-
sessa ammattiopistossa voisi olla omat tilat, mutta 
osuuskunnan palvelut tarjottaisiin kuitenkin koko alu-
eelle.

Koulutuksista olivat esillä lähinnä NTM-koulutus, jota 
edellytetään nyt aina työvoimakoulutuksen pääopet-
tajalta, sekä arviointikoulutus, jolle olisi alueella jatku-
vaa tarvetta. Lisäksi suunniteltiin TEP-tiimin jäsenille ja 
oppisopimustoimijoille suunnattua koulutusta laadul-
lisen ennakoinnin haastattelujen tekemisestä.

JEDU:n strategiaa 2013 käsiteltiin sen verran, että sii-
hen sisältyy aikuiskoulutusstrategia, mutta muuten 
siinä on alakohtaisilla kohdilla omat vetäjänsä ja olisi 
hyvä huolehtia siitä, että niihin tulee myös aikuiskou-
lutusnäkemystä.

Tutkintokohtaisten OPS:n kehittämistyötä ohjaavaan 
valmistelutyöryhmään valittiin yksimielisesti työelä-
mäpalvelut-tiimin edustajaksi Tytti Sydänmetsä.

Aikuiskoulutuksen näkyvyys ja siitä annetut tiedot 
aiheuttivat paljon keskustelua. Yhtenä tärkeimmistä 
olivat aikuiskoulutuksen www-sivujen sisältö/ päivit-
täminen ja niistä saadut palautteet. Aikuiskoulutus ja 
TYKE-hankkeet olivat esillä JEDU:n osastolla Eteen-
päin-messuilla Oulussa. Elinikäisen oppimisen viikolla 
38 (=ent. aikuisopiskelijan viikko) ei ollut erityisiä omia 
tapahtumia, mutta muiden tapahtumiin osallistuttiin 
jonkin verran.
 
Kaikkien koulutuksen järjestäjien TYKE-lupa muuttuu 
määräaikaiseksi vuoden 2016 alusta niin, että ne, joilla 
on pysyvä lupa, saavat sen muutoksen jälkeen ensin 
automaattisesti viideksi vuodeksi ja sen jälkeen se 
pitää hakea uudelleen. TYKE-hankkeiden hakua val-
misteltiin ja sovittiin rahoittajan toivoman klusterimal-
lin klusterivastuista JEDU:n sisällä.

TYKE-hankkeista jatkuivat Sertifioidut kotityöpalve-
luyritykset alan kehittäjiksi ja Pohjois‐Pohjanmaan 
TYKE2011. Uusina saatiin Pohjois-Suomen TYKE 2012, 
Laatutyön tukeminen kotityöpalveluyrityksissä sekä 
Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE 2012.

TYÖELÄMÄPALVELUT-TIIMI

JEDUn Työelämäpalvelut olivat mukana syksyllä 2013 järjesteltyillä Eteenpäin messuilla Oulussa, yhdessä muun JEDUn väen kanssa.
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HANKETOIMINTA

JEDUn hankeryhmä kokoontui vuoden aikana yhden 
kerran, muuten yhteyttä pidettiin lähinnä sähköpos-
titse. JEDUssa oli vuoden 2013 aikana käynnissä 80 
hanketta ja hankesalkun arvo oli koko vuoden osalta 
noin 10 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa haussa ole-
vien hankkeiden yhteissumma oli reilut 900 000 euroa.

Hanketoiminta on nyt murrosvaiheessa, kun suurim-
man hankerahoittajan, rakennerahastojen (ESR, EAKR), 
ohjelmakausi vaihtui vuoden vaihteessa. Uusia hank-
keita voidaan hakea tämänhetkisen arvion mukaan 
toukokuun alkupuolella.

JEDUn hankesalkussa on monen eri rahoittajan ja 
rahaston hankkeita. Avustuksia ja erityisavustuksia on 
saatu mm. Opetushallitukselta, Opetus- ja kulttuuri-
ministeriöltä sekä Pohjois-Suomen AVI:lta, apurahoja 
puolestaan CIMOlta (Leonardo da Vinci) ja mukana on 
ollut myös Sisäasiainministeriön kotouttamisrahaa. 
EAKR-rahoituksesta on vastannut pääasiassa Pohjois-
Pohjanmaan liitto ja ESR-rahoituksesta Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskus. 

Uusina on mukana myös kertakorvausrahoitteisia 
Lump sum -hankkeita (HYMAKE, Country Hospitality). 
Lump sum -kertakorvaus on yksi Euroopan komission 
hyväksymistä kolmesta ns. yksinkertaistetusta kus-
tannusmallista. Lump sum -kertakorvausmenettelyllä 
rahoitettavan hankkeen julkisen rahoituksen enim-
mäismäärä voi olla korkeintaan 50 000 euroa (tällä 
hetkellä), määrä vahvistetaan päätöksessä yksityiskoh-
taisen kustannusarvion perusteella. Näissä hankkeissa 

tuensaajan ei tarvitse esittää tositteita todellisista kus-
tannuksista, vaan maksatus perustuu hankkeessa syn-
tyneen tuloksen tai toimenpiteiden todentamiseen.

Ensimmäinen yksinkertaistetusta kustannusmal-
lista oli flat rate eli prosenttiperusteinen kustan-
nusmalli, joka on jo tuttua monesta JEDUn ESR- ja 
EAKR-hankkeessa. Flat ratessa käytetään kiinteää pro-
senttiosuutta, jolla osa hankkeen kustannuksista eli 
ns. välilliset kustannukset, mm. matkat ja majoitukset 
korvataan hankkeen palkkakustannuksista. Flat rate 
on EAKR-hankkeissa 20 % ja ESR-hankkeissa 17 % palk-
kakustannuksista.

Hankesalkkua, joka sisältää voimassa olevat hankkeet, 
haetut hankkeet ja ei rahoitusta/perutut hankkeet, 
ylläpidettiin edelleen excel-taulukoilla, koska siihen ei 
löydetty muuta sopivaa vaihtoehtoa.  Siltaan tehtiin 
omat hankesivut, jotka ovat vielä kesken, mutta han-
keideoita voi jo syöttää sitä kautta. 

Edellisvuonna laadittua prosessikaaviota, yhteisiä 
ohjeita ja pelisääntöjä hankkeen eri vaiheiden toimin-
noista, testattiin käytännössä, mutta sen toimiminen/
sisäistäminen vaatii edelleen kehittämistä. 

Vuoden 2013 aikana JEDU oli kumppanina monissa 
verkostohankkeissa. Lisäksi JEDU koordinoi monia 
lähialueille rajoittuvia verkostohankkeita ja valtakun-
nallista Opetushallituksen rahoittamaa Teräsrakenta-
misen TYKE 2013 -hanketta.

Kansainvälisen ERGOCAREBANK -verkostohankkeen aloituskokous Oulaisten ammattiopistolla 7.11.2013.
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JEDUN ARVIOINTITOIMIKUNTA JA SORA-TOIMIKUNTA

Arviointitoimikunta

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallituksen 
nimeämään toimielimeen (=JEDU arviointitoimikunta) 
kuuluvat työelämänedustajat: johtaja Tapio Helan-
der, Ylivieskatalo Akustiikka (vpj), Kauppias Sari Les-
kelä, K-Market Mustikka, konekunnossapitomestari 
Päivö Paavola, Kanteleen Voima, tehtaanjohtaja Ville 
Vähäsöyrinki, Nivaelement Oy, palveluvastaava Krista 
Paakki, kotihoito Kallioppy, keittiömestari Harri Jurve-
lin, Hotelli-Ravintola Puustelli, maatalousyrittäjä Mika 
Niku sekä ammattiopistojen edustajat Tomi Huovari, 
Nivalan ammattiopisto, Päivi Heinonen, Ylivieskan 
ammattiopisto, Sisko Juola, Haapaveden ammat-
tiopisto, Hannele Siekkinen, Piippolan ammatti- ja 
kulttuuriopisto, Tapio Leskelä Haapajärven ammatti-
opisto, Hannele Latvakoski, Oulaisten ammattiopisto, 
opiskelijajäsen Seija Pramila; JEDUn oppilaskunnan pj, 
puheenjohtaja Mauno Jussila Nivalan ammattiopisto, 
JEDUn edustaja, Ulla Mäntykangas JEDU esittelijä, 
Maria Rautionaho JEDU sihteeri. Jäsenillä on lisäksi 
henkilökohtaiset varajäsenet.

Toimielin hyväksyy koulutuksen järjestäjän opetus-
suunnitelman osana olevat suunnitelmat ammat-
tiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, 
valvoo näyttötoimintaa sekä päättää ammattiosaami-
sen näyttöjen arvioijista. Lisäksi toimielin käsittelee 
opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset.

Arviointitoimikunta on kokoontunut v 2013 aikana 
5 kertaa. Kokouksia on pidetty kuntayhtymän eri 
ammattiopistoissa. Näin on ollut mahdollista tutustua 
myös eri ammattiopistojen toimintaan. Kokouksien 
yhteydessä on perehdytetty jäseniä arviointitoimikun-
nan lakisääteisiin tehtäviin.

Arviointitoimikunta on kokouksissaan käsitellyt seu-
raavien perustutkintojen ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmia: logistiikan 
pt, sosiaali- ja terveysalan pt, käsi- ja taideteollisuus-
alan pt, hiusalan pt, kauneudenhoitoalan pt, maata-
lousalan pt. Toimikunta on käsitellyt OPHlta saadut 
JEDUn oppimistulostietojen raportit hiusalan pt:sta, 
maatalousalan pt:sta sekä sähkö ja automaatiotek-
niikan pt:sta kyseessä olevan tutkinnon asiantuntijan 
johdolla sekä hyväksynyt toimintamallin kuntayhty-
män oppimistulostietojen käsittelemisestä. 

Arviointitoimikunnalle on esitelty kuntayhtymän työ-
paikkareksiterin kehittämistä sekä muuttuvaa amma-
tillisen koulutuksen lainsäädäntöä.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän arviointitoimi-
kunta ja Raahen ammattiopiston toimielin toteut-
tavat toimielinten välisen vertaisarvioinnin. Raahen 
edustajat Jaana Hautamäki, kehittämispäällikkö, Kari 
Koskela, päätoiminen tuntiopettaja ja Tuija Nurkkala, 
ammatillisten aineiden lehtori toteuttivat arvioinnin 
JEDUn arviointitoimikunnan kokouksen yhteydessä 
joulukuussa 2013.

Vertaisarvioinnin tavoitteena on vastavuoroinen tois-
ten toiminnasta oppiminen, mahdollisten ongelmien 
ratkaiseminen sekä oman ja arvioitavan toiminnan 
kehittäminen. Vertaisarviointi toteutettiin kriteeripe-
rusteisesti ja se on kehittävää arviointia. Saatua palau-
tetta hyödynnetään JEDUn arviointitoimikunnan toi-
minnan kehittämisessä.

Tietoa arviointitoimikunnan toiminnasta saa osoit-
teesta https://kamsps.kam.fi/arviointitmk

SORA-toimikunta

JEDUNn SORA-toimikuntaan, joka lainsäädännön 
mukaisesti käsittelee mm. opiskeluoikeuden peruutta-
mista ja palauttamista, opiskelijaksi ottamisen esteitä 
sekä huumausainetestausta ja kurinpitoa koskevia 
asioita kuuluvat puheenjohtaja Mauno Jussila; Niva-
lan ammattiopisto, JEDUn edustaja, Päivi Heinonen, 
Ylivieskan ammattiopisto (vpj), Krista Paakki, kotihoito 
Kallio ppy, Hannle Siekkinen Piippolan ammatti ja kult-
tuuriopisto, opiskelijajäsen Seija Pramila, JEDUn oppi-
laskunnan pj. SORA-toimikunta kokoontui 5 kertaa 
vuonna 2013.

Kokouksissa on käsitelty yhteenvedot ammattiopisto-
jen oppilaitosneuvostojen työstä edelliseltä vuodelta, 

 
perehdytty SORA-lakiin, joka lisää koulutuksen järjes-
täjän mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät 
opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turval-
lisuuskysymyksiin. Lailla pyritään parantamaan poti-
las- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, 
alaikäisten turvallisuutta, opiskelu- ja työyhteisön tur-
vallisuutta sekä yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa.

Lisäksi toimikunta on käsitellyt ammattiopistojen 
oppilaitosneuvostoilta tulleita kurinpidollisia toimen-
pide esityksiä.

SORA-toimikunta on osaltaan ollut valmistelemassa 
kuntayhtymässä pidettävää SORA lainsäädännön kou-
lutustilaisuutta helmikuussa 2014. 
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5. HENKILÖSTÖKOULUTUS

5.1 Henkilöstökoulutuksen suunnittelu ja arviointi

Tavoitteet: Keinot: Arviointi:
Henkilöstökoulutus vastaa 
kuntayhtymän toiminnan 
kehittämisen tarpeisiin

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

Koulutuksiin osallistuneiden 
palautteet

Keväällä 2013 järjestettiin ammattiopistoissa koulu-
tuspäivä 18.2., jokaisella ammattiopistolla oli oma tee-
mansa henkilöstönsä koulutustarpeiden mukaan.

Arvioinnista arkea -koulutuksen viimeinen lähipäivä 
toteutui 12.2.2013 Ylivieskan ammattiopistolla. Kou-
lutukseen osallistui JEDUn Johtoryhmän, Arviointi-
toimikunnan ja Pegagogisen tiimin jäseniä. Aiemmin 
luvussa 3 on mainittu JEDUssa järjestetyt Onnistumi-
sen kulttuurilla kehityskeskusteluihin -koulutukset.

Syksyllä 15.8.2013 järjestettiin Laatukoulutus JEDUn 
johtoryhmän ja laatutyöryhmän jäsenille Oulaisten 
ammattiopistolla. Päivän aikana kuultiin kokemuksia 
Kainuun ammattiopiston ja Keski-Pohjanmaan koulu-
tusyhtymän edustajilta.

Henkilöstölle järjestettiin myös Venäjänkielen alkeis-
kurssi Haapaveden ammattiopistolla iltaopintoina. 
Kurssin kouluttajan kustannukset katettiin Osaavat 
opistot -hankkeesta.

JEDUn henkilöstölle toteutettiin henkilöstökysely hel-
mikuussa 2014 koskien vuotta 2013. Kyselyssä kysyt-
tiin muun muassa: Viimeisen vuoden aikana olen 
saanut ammattitaitoani kehittävää koulutusta. Tämän 
kysymyksen vastausten keskiarvo on 3,49. Vaustaus-
vaihtoehdoista; 1 tarkoitti täysin eri mieltä, 2 erimieltä, 
3 tarkoitti ei samaa, eikä eri mieltä, 4 tarkoitti samaa 
mieltä, ja numero 5 tarkoitti täysin samaa mieltä. 
Tämän perusteella JEDUn henkilöstö on kokenut kou-
lutukset keskimäärin ammattitaitoaan kehittäväksi.

5.2 Henkilöstökoulutukseen osallistuminen

Henkilöstön ammatillisen osaamisen uudistaminen:

Tavoite Tavoitetaso Mittari

Henkilöstökoulutuksessa 
noudatetaan kuntayhtymän 
vahvistettua strategiaa. 
Koulutuksen painopisteet 
määräytyvät strategisten 
painopistealueiden mukaisesti.

Henkilöstöllä on keskimäärin 5 
koulutuspäivää / v henkilöä 
kohden.

Tilasto

Koulutuspäivät on koottu omiin taulukoihin Travellista 
ja Essistä. Hankkeisiin toteutuneet koulutusmatkat 
siirretään JEDU yhteisten kustannusten alle kehittä-
mismittarissa.

JEDUn yhteistä koulutusta oli virkistyspäivänä 9.9.2013 
neljä tuntia aamupäivällä, eli täysiksi koulutuspäiviksi 
muutettuna päiviä kertyi yhteensä 231. Myös nämä 
päivät on huomioitu henkilöstön kehittämismittarissa.
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Haapajärven ammattiopisto 79 29 8 116
Haapaveden ammattiopisto 75 39 8 122
Kalajoen ammattiopisto 85 27 20 117
Nivalan ammattiopisto 208 14 3 220
Oulaisten ammattiopisto 143 10 8 161
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 138 10 14 156
Ylivieskan ammattiopisto 93 10 2 105
Työelämäpalvelut 20 54 19 93
Yhtymäpalvelut 1 118 38 157
yhteensä 842 311 120 1273

Tuki Hallinto
Kaikki 

yhteensä
JEDUn koulutuspäivät Travel 2013 Opetus

JEDUn koulutuspäivät ESS 2013 Opetus Tuki Hallinto Kaikki yhteensä

Kalajoen ammattiopisto 47 57 6 109
Haapajärven ammattiopisto 54 24 0 78
Haapaveden ammattiopisto 263 142 11 416
Nivalan ammattiopisto 238 10 8 256
Oulaisten ammattiopisto 190 22 0 213
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 180 27 2 209
Ylivieskan ammattiopisto 82 5 2 90
Työelämäpalvelut 0 23 0 23
Yhtymäpalvelut 0 35 5 41
Kaikki yhteensä 1054 345 35 1434

Haapajärven ammattiopisto 56 56
Haapaveden ammattiopisto 55 55
Kalajoen ammattiopisto 34 34
Nivalan ammattiopisto 41 41
Oulaisten ammattiopisto 0
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 0
Ylivieskan ammattiopisto 0
Työelämäpalvelut 0
Yhtymäpalvelut 0
yhteensä 96 90 0 186

JEDUn henkilöstön suorittamat 
työelämäjaksot 2013 (päivinä)

Opetus Tuki Hallinto Yhteensä

Virkistyspäivänä 9.9.2013 oli yhteistä koulutusta ja koulutuksen lomassa myös taukojumppaa! Kuva Sinikka Ojala.
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Tutkintotavoitteinen koulutus:
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Perusaste Keskiaste Alin korkea‐aste Alempi
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korkeakouluaste

Tutkijakoulutusaste Koulutusaste
tuntematon

JEDUn henkilöstön koulutusaste miehet/naiset 2013

JEDUn henkilöstön 
koulutusaste 
miehet/naiset 2013

Kaikki 
yhteensä

Tulosalue M N M N M N M N M N M N
Haapajärvi 1 8 11 5 5 10 6 6 9 61
Haapavesi 1 15 19 4 12 19 11 3 12 1 97
Kalajoki 1 8 7 4 2 8 8 6 4 48
Nivala 1 23 21 7 10 41 16 5 10 1 135
Oulainen 4 2 3 18 1 16 8 27 79
Piippola 2 1 8 5 4 5 6 12 3 14 60
Ylivieska 1 3 5 11 2 5 5 10 42
Työelämäpalvelut 1 1 1 5 2 1 11
Yhtymäpalvelut 3 1 7 3 1 2 5 22
Nivalan autokoulu 3 3
Kaikki yhteensä 6 2 73 73 29 70 91 80 40 92 0 2 558
% -osuus koko 
henkilöstöstä

1,1 % 0,4 % 13,1 % 13,1 % 5,2 % 12,5 % 16,3 % 14,3 % 7,2 % 16,5 % 0,0 % 0,4 % 100,0 %

Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste
Alempi 

korkeakouluaste
Ylempi 

korkeakouluaste
Tutkijakoulutus- 

aste

Tavoite Tavoitetaso Mittari
Henkilöstö osallistuu oman 
ammattialan 
tutkintotavoitteiseen 
omaehtoiseen koulutukseen 
vuosittain.

5 % henkilöstöstä Tilasto

Tavoitteiden toteutuminen:

Tutkintotavoitteisesta koulutuksesta ei ole koottu järjestelmällisesti tietoa vuoden 2013 aikana. 
Nykyiset tietokantaohjelmat mahdollistavat tietojenkeruun, mutta määrittelyt, mitä koulutuksia 
ja mihin tiedot syötetään, ovat avoimina. Kuntayhtymässä on otettu käyttöön nopeassa tahdissa 
useita ohjelmistosovelluksia, joiden rakentaminen kuntayhtymän tarpeisiin soveltuviksi ovat 
osittain kesken. HR – tietojen keräämiseen, ylläpitämiseen ja seuraamiseen liittyvät vastuut ja 
aikataulutukset pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2014 aikana.
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Henkilöstön koulutusrakenteen kuvauksissa on käy-
tetty Tilastokeskuksen koulutusrakennejaottelua. 
Keskiasteen koulutuksiksi luetaan esimerkiksi ylioppi-
lastutkinnot ja ammatilliset perustutkinnot. Mm. tek-
nikon, merkonomin ja sairaanhoitajan tutkinnot, jotka 
eivät ole ammattikorkeakoulututkintoja, luetaan alim-
paan korkea-asteeseen. Alempi korkeakouluaste sisäl-

tää mm. insinöörit, ammattikorkeakoulututkinnot ja 
alemmat korkeakoulututkinnot. Ylemmät korkeakou-
lututkinnot, ylemmät AMK -tutkinnot ja lääkäreiden 
erikoistumistutkinnot luetaan ylempään korkeakou-
luasteeseen. Tutkijakoulutusasteeseen luetaan lisensi-
aatin- ja tohtorintutkinnot.

Koulutusaste vaikuttaa suoraan opetushenkilöstön 
palkkaukseen ja on yksi motiivi jatko-opiskeluihin. 
Henkilöstön osaamista ja kehittymistä seuraamalla 
pystytään suunnittelemaan henkilöstön jatkuvaa kou-

lutusta ja työn kehittymistä.  Koulutustaso on yksi kes-
keisistä mittareista arvioitaessa henkilöstövoimavaro-
jen laadullista tasoa.
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korkeakouluaste
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JEDUn henkilöstön koulutusaste opetus/tuki 2013

JEDUn henkilöstön 
koulutusaste 
henkilöstöryhmittäin 
2013
Tulosalue Opetus Tuki Opetus Tuki Opetus Tuki Opetus Tuki Opetus Tuki Opetus Tuki
Haapajärvi 1 1 18 7 3 9 7 12 3 61
Haapavesi 1 4 30 9 7 25 5 13 2 1 97
Kalajoki 1 1 14 4 2 13 3 7 3 48
Nivala 1 12 32 12 5 53 4 13 2 1 135
Oulainen 6 14 7 16 1 32 3 79
Piippola 3 3 10 6 3 15 3 16 1 60
Ylivieska 1 3 5 9 2 7 14 1 42
Työelämäpalvelut 1 1 6 3 11
Yhtymäpalvelut 3 8 4 7 22
Nivalan autokoulu 3 3
Kaikki yhteensä 1 7 24 122 61 38 138 33 107 25 1 1 558
% -osuus koko 
henkilöstöstä

0,2 % 1,3 % 4,3 % 21,9 % 10,9 % 6,8 % 24,7 % 5,9 % 19,2 % 4,5 % 0,2 % 0,2 % 100,0 %

Kaikki 
yhteensä 

2013

Perusaste Keskiaste
Alin korkea-

aste
Alempi 

korkeakouluaste
Ylempi 

korkeakouluaste
Tutkijakoulutus-

aste
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5.3 Opetushenkilöstön asetuksen mukainen kelpoisuus

Tavoite Tavoitetaso Mittari
Päätoimisilla opettajilla on 
asetuksen 14.12.1998/986 
mukainen opetustoimen 
henkilöstön 
kelpoisuusvaatimus.

80 % Tilasto

Koko opetushenkilöstön määrästä (332 henkilöä) 
asetuksen mukainen kelpoisuus on 251 henkilöllä. 
Mukana ovat sekä ammatillisen peruskoulutuksen 

että aikuiskoulutuksen opettajat. Kuntayhtymän aset-
tamasta tavoitetasosta jäätiin hiukan alle, toteutu-
maksi tuli 75,6 %.
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Opetushenkilöstön asetuksen mukainen kelpoisuus 
yhteensä 2013 ammattiopistoittain

Ei kelpoisuutta Kelpoisuus

Haapajärven ammattiopisto 6 23 79,3 %
Haapaveden ammattiopisto 10 41 80,4 %
Kalajoen ammattiopisto 5 20 80,0 %
Nivalan ammattiopisto 23 68 74,7 %
Oulaisten ammattiopisto 13 49 79,0 %
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 11 29 72,5 %
Ylivieskan ammattiopisto 13 21 61,8 %
Kaikki yhteensä 81 251 75,6 %

JEDUn koko opetushenkilöstön 
asetuksen mukainen kelpoisuus 2013

Ei kelpoisuutta Kelpoisuus
Kelpoisten 

%-osuus
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Ammatillisen perustutkinnon osalta opetushenkilös-
tön asetuksen mukainen kelpoisuus jäi myös hieman 

alle tavoitteen. Kaikkiaan 299 opettajasta asetuksen 
mukainen kelpoisuus on 77,6 %:lla.
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Ei kelpoisuutta Kelpoisuus

Opetushenkilöstöllä näyttötutkintomestarin tutkinto:

Tavoite Tavoitetaso Mittari
Päätoimisilla opetustoimen 
henkilöillä 
näyttötutkintomestarin 
koulutus

50 % JEDU kysely

Vuoden 2013 lopussa 162 henkilöllä oli näyttötutkintomestarin koulutus ja 23 henkilöllä 
työelämäosaamisen diplomi (25 op). Näyttötutkintomestarin koulutus on 48,5 % JEDUn 
opetushenkilökunnasta.

Tavoitteiden toteutuminen:

Haapajärven ammattiopisto 5 22 81,5 %
Haapaveden ammattiopisto 10 41 80,4 %
Kalajoen ammattiopisto 5 18 78,3 %
Nivalan ammattiopisto 14 59 80,8 %
Oulaisten ammattiopisto 12 47 79,7 %
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 9 24 72,7 %
Ylivieskan ammattiopisto 11 17 60,7 %
Kaikki yhteensä 66 228 77,6 %

JEDUn ammatillisen peruskoulutuksen 
osalta opetushenkilöstön asetuksen 
mukainen kelpoisuus 2013

Ei kelpoisuutta Kelpoisuus
Kelpoisten 

%-osuus
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6.1 JEDUn hyvinvointitiimin toiminta

Hyvinvointitiimi kokoontui vuonna 2013 yhdeksän 
kertaa; viisi kertaa kevätlukukaudella ja neljä ker-
taa syyslukukauden aikana. Hyvinvointitiimissä on 
mukana jäseniä jokaisesta ammattiopistosta, keskus-
hallinnosta sekä lisäksi työterveyshuollon edustajia. 

Alkuvuoden aikana hyvinvointitiimissä päivitettiin 
työterveyshuollon suunnitelmaa yhteistyössä työter-
veyshuollon palveluntuottajien kanssa. Maaliskuussa 
päivitetty versio toimitettiin kaikille työterveyshuollon 
toimijoille. 

Keväällä 2013 tehtiin työtä JEDUn tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelman laatimisen parissa. Pienryhmä 
(hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kehittämispäällikkö, 
suunnittelija) valmistelivat suunnitelmaa ja hyvinvoin-
titiimissä tarkennettiin sisältöä. 

Hyvinvointitiimin keskeisenä tehtävänä on laadittavan 
suunnitelman päivittäminen. Teemoja suunnitelmaan 
nostettiin muun muassa keväällä tehdyn tasa-arvoky-
selyn pohjalta. Tasa-arvokyselyn tuloksista tiedotet-
tiin myös ammattiopistojen henkilöstökokouksissa 
kevään aikana.
 
Henkilöstökysely toteutettiin 2012 ensimmäistä ker-
taa ISKUT-ryhmän kautta kyselynä, joka on käytössä 
useassa koulutuskuntayhtymässä. Kyselyn tuloksia esi-
teltiin kevään aikana henkilöstölle ja tulokset löytyvät 
myös Sillasta. 

Keskeisiä tuloksia on analysoitu henkilöstökertomuk-
sessa ja kehittämiskohteita on tuotu esille kesän stra-

tegiapäivillä. Lisäksi keskeiset kehittämiskohteet on 
kirjattu JEDU strategiaan 2014 – 2016. Travel ja ESS 
-ohjelmien käyttöönottokyselyn tulosten perusteella 
voitiin muun muassa parantaa ohjelmien käyttötukea. 

JEDUn ASLAK -kuntoutukseen saapui hakemuksia 
jokaisesta ammattiopistosta ja eri ammattialoilta. Kela 
valitsi kuntoutusryhmään yhdeksän henkilöä. Ryhmän 
ensimmäinen kuntoutusjakso oli maaliskuussa, toinen 
kesäkuussa ja kolmas lokakuussa, jolloin järjestettiin 
ryhmän yhteistyöpäivä Ylivieskan ammattiopistolla. 
Mukana yhteistyöpäivässä oli työnantajan edustajia, 
esimiehiä ja työterveyshuollon edustajia. 

Syksyn virkistyspäivän ohjelman suunnittelu aloitettiin 
maaliskuussa ja suunnittelutyö jatkui kevään ja kesän 
ajan. Virkistyspäivä järjestettiin Haapavedellä 9.9. ja 
Haapaveden ammattiopiston henkilökunta vastasi 
opiskelijoiden kanssa päivän käytännön järjestelyistä.

Syksyllä hyvinvointitiimissä käsiteltiin myös kehi-
tyskeskustelukäytäntöjä, muuttuvaa vuosilomalain-
säädäntöä sekä valmisteltiin JEDU strategian hen-
kilöstöön ja hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden ja 
toimenpiteiden strategiatekstejä. 

Syksyllä esiin nousi OPH:n velvoite laatia henkilös-
töpoliittisen tasa-arvosuunnitelman lisäksi oppilai-
toksen toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma sekä 
velvoite, jonka mukaan kaikkien koulutusorganisaati-
oiden tulee laatia vuosittain päivitettävä henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelma.

JEDUlaisten yhteinen virkistyspäivä 9.9.2013 Haapavedellä,. Kuva Sinikka Ojala.
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Haapajärven ammattiopisto: Henkilökunta vietti 
virkistyspäivän Runnilla toukokuun lopulla. Yhteistä 
virkistyspäivää vietettiin syksyllä koulun alettua Koti-
rannassa, jossa oli rehtorin tiedotus- ja infotilaisuus 
aamupäivällä ja iltapäivällä aktiviteettejä. Henkilökun-
nalla on mahdollisuus käydä kuntosalilla kaksi kertaa 
viikossa, jäähalli- ja sählyvuoro ovat kerran viikossa. 

Haapaveden ammattiopisto: Tammikuussa järjes-
tettiin henkilökunnalle teatterimatka Ouluun ja kesä-
kuun alussa vietettiin henkilökunnan virkistyspäivä 
Virpiniemessä. Liikuntahallin kuntosali on henkilökun-
nan vapaassa käytössä, kerran viikossa on myös sähly-
vuoro.

Kalajoen ammattiopisto: Helmikuussa vietettiin 
henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteistä laskiais- ja 
ulkoilupäivää. Ammattiopiston strategia ja – virkis-
tyspäivää vietettiin huhtikuun lopulla Kuerkievarissa. 
Joulukuussa henkilökunta kävi tutustumassa Oulussa 
Luovin toimintaan sekä Limingan luontokeskuksessa. 
Henkilökunnalla on vuoroja kunto- ja liikuntasalissa.

Nivalan ammattiopisto: KAMPA ry järjesti jäsenilleen 
teatterimatkan Ouluun huhtikuussa. Nivalan opet-
tajayhdistys järjesti virkistyspäivät Maasydänjärvelle 
touko-kesäkuun vaihteessa. Henkilökunnalla on lii-
kuntahallissa sulkapallo- ja sählyvuorot, kuntosalilla 
on vuoroja henkilökunnalle. 17.2.2014 henkilökun-
nan ryhmäytymiskoulutuksen yhteydessä oli iltapäi 

vän virkistymisosio Pyssymäen liikuntakeskuksessa 
erilaisten liikunta-aktiviteettien muodossa. Nivalan 
ammattiopiston 50-vuotisjuhlavuoteen liittyen järjes-
tettiin 11.4.2013 opiskelijakonsertti, jossa esiintyjänä 
oli Haloo Helsinki. Opiskelijoiden lisäksi myös henkilö-
kunta osallistui konserttitapahtumaan.

Oulaisten ammattiopisto: Oulaisten ammattiopisto 
järjesti henkilöstölleen koulutus- ja virkistyspäivän 
24.9.2013. Aamupäivällä oli koulutusta ja iltapäiväksi 
Taukokangas järjesti virkistysohjelmaa. Henkilökun-

Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston joukkue Piippolan pirteät hakivat vaellusretkellä ennen syyslomaa. Kuva Elisa Vääräniemi.

6.2 TYKY toiminta tulosalueittain

Haapajärvellä menoa riitti ammattiopiston omassa virkistyspäivässä,.
Kuva Hanna Ampula.
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nalla oli mahdollisuus käydä katsomassa loka-marras-
kuun vaihteessa yksi Oulaisten musiikkiviikkojen esi-
tys. Oulaisten liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan 
yksikössä on kuntosali henkilökunnan käytössä ja Tau-
kokankaalla on jumppavuoro kerran viikossa. Lisäksi 
Oulan henkilökunnalle hankittiin loppuvuodesta liu-
kuesteet kenkiin.

Piippolan kulttuuri- ja ammattiopisto: Liikuntasali, 
jousiammuntapaikka ja kanootit ovat henkilökun-
nan käytössä sopimuksen mukaan. Kahvakuulavuoro 
on yhteinen opiskelijoiden kanssa, myös kuntosali 
on henkilökunnan käytössä. Keväällä 5.4 toteutettiin 
henkilökunnan virkistysmatkan Vuokattiin. Yhteisenä 
ohjelmana kaikille oli ensin keilausta ja lounaan jäl-
keen vapaavalintainen liikuntaosuus sisäpalloiluissa, 
kylpylässä, hiihtoladuilla tai rinteessä. Ammatti- ja 
kulttuuriopistolta oli myös edustus Kokkolassa touko-
kuussa joustavassa City Run -tapahtumassa.

Ylivieskan ammattiopisto: Henkilökunnan ja opiske-
lijoiden yhteinen talvinen liikuntapäivä pidettiin maa-
liskuussa Vuokatissa. Kesäkuun alussa vietettiin hen-
kilökunnan virkistyspäiviä Lappajärven Kivitipussa ja 
Härmän PowerParkissa. Joulukuussa henkilökunnalla 
oli mahdollisuus iltapäivän mittaiseen virkistyshet-
keen tiimeittäin. Henkilökunnalle on tarjolla ohjattu 
kahvakuulajumppa kerran viikossa ja ammattiopiston 
kuntosali on vapaasti käytettävissä.

Yhtymäpalvelut: Henkilökunnalle tarjottiin mahdol-
lisuus kuunnella Oulaisten musiikkiviikoilla portuga-
lilainen fadokonsertti. Yhtymäpalveluiden henkilö-

kunta voi hyödyntää ammattiopistojen kuntosaleja ja 
liikuntavuoroja.

Useamman ammattiopiston yhteisiä tapahtumia:

Oulaisten ja Haapajärven ammattiopiston liiketa-
louden opettajista koostunut joukkue osallistui 
2-3.11.2013 viikonloppuna Suomen Kauppaopettajien 
lentopalloturnaukseen Varalan Urheiluopistossa Tam-
pereella. Joukkue saavutti turnauksessa kunniakkaan 
4. sijan ja ensi vuoden tavoitteeksi joukkue asetti mita-
lisijan. 

JEDUn henkilökunnalle tarjotut kunto- ja virkistys-
tapahtumat: 

Tammikuussa toteutettiin kesän 2012 kuntoremont-
tiin osallistuneille seurantajakso Terveystreffit Kuopion 
Rauhalahdessa. Kesän 2013 kuntoremontti toteutui 
myös Rauhalahdessa.
 
JEDUn virkistyspäivä järjestettiin 9.9.2013 Haapave-
dellä. Aamupäivällä ohjelmassa oli mm. muistikoulut-
taja Jarmo Luttisen luento ja iltapäivällä tarjolla eri-
laisia aktiviteetteja esim. musiikki – ja tanssiesityksiä, 
karaokea, maastoratsastusta, kirkkovenesoutua, allas-
jumppaa ja frisbeegolfia.

JEDUn pikkujoulut järjestettiin Oulaisten ammatti-
opistolla liiketalouden yksikössä 22.11.2013. Ohjel-
massa oli mm. ruokailu, tanssiesitys, Tiernapoikaesitys, 
karaokeklubi sekä livemusiikkia. 

JEDUn yhteiset pikkujoulut 2013 järjestettiin Oulaisten ammattiopistolla ja koristelusta vastasivat Liiketalousyksikön opiskelijat. Kuva Sirpa Korhonen



50

6. TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA JEDUSSA

6.3 Henkilöstön työkuntoisuus, työssä jaksaminen ja työtyytyväisyys

Tavoite Tavoitetaso Mittari
Sairaslomien määrä vähenee, 
työssä jaksetaan pitempään

Henkilöstöpalaute ja tilasto

Kuntayhtymässä työskenteli vuoden 2013 lopussa 75 
työntekijää, joiden ikä on vähintään 60.
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Piippolan ammatti‐ ja kulttuuriopisto

Yhtymäpalvelut

Ylivieskan ammattiopisto

Kaikki yhteensä

Yli 60 ‐vuotiaiden määrä JEDUssa tulosalueittain 
31.12.2013

JEDU oli jälleen mukana SAKU ry:n valtakunnallisessa 
liikuntakampanjassa ”Kunnon seitsenottelussa” 2.9–
27-10.2013. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymästä 
mukana oli 15 joukkuetta ja kokonaisuutena JEDU 
pärjäsi hienosti. Hanuri ratkaisee Haapaveden ammat-
tiopistolta oli kilpasarjan kolmas, neljäntenä oli Aika-
kone Oulaisten ammattiopistolta ja Piippolan pirteät 
– joukkue sijoittui viidenneksi. Lisäksi Piippolan Pirteät 
voittivat Rentosarjan, eli joukkue saavutti kaikki kah-
deksan viikkotavoitetta ensimmäisenä joukkueena. 
JEDUn muista joukkueista rentosarjassa Aikakone saa-
vutti seitsemän viikkotavoitetta ja Rapun poppoo viisi 
viikkotavoitetta.

JEDUn oma kuntokampanja käynnistettiin koulujen 
alettua elokuussa 2013. Käytössä on Excel-pohjainen 
kuntotaulukko, johon voi merkitä enintään yhden suo-
rituksen päivässä, vähintään 30 minuutin kuntoilusta. 
Kuntosuoritustietojen jättäneiden kesken arvottiin 
ammattiopistoissa lahjakortit. 

JEDUssa on käytössä SMARTUM – liikunta- ja kulttuu-
risetelit. Jokainen päätoiminen työntekijä voi hakea 
toimistolta yhden 50 € setelinipun vuosittain.
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Henkilöstökyselyn vastauksissa nousi esille, että hen-
kilöstölle ei ole aina selvää mitkä asiat ovat ammatti-
opiston hoidettavia ja mitkä ovat kuntayhtymätason 
asioita. Yhtymätason asioissa viitattiin usein työtuolei-

hin, matkapuhelimiin, kuntosaliin, omaan työhuonee-
seen jne. vaikka ennemmin nämä seikat liittyvät suo-
raan ammattiopiston omaan työnhyvinvointiin.
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Työkykyni työn fyysisiin vaatimuksiin nähden on

Työkykyni työn henkisiin vaatimuksiin nähden on

Työkyky

2012 2013

Tyky-toimintaan on laskettu ainoastaan kirjanpidon 
toteutuneet kustannukset. Henkilöstön palkkakus-
tannuksia ei ole huomioitu. Yhtymäpalveluiden alla 
on yhteisten tapahtumien, SMARTUM liikunta- ja kult-

tuuriseteleiden sekä askelmittareiden kustannukset. 
Yhteisenä tapahtumana mm. virkistyspäivä 9.9., josta 
koulutusta 4h.

TULOSALUE

Kirjanpito / 
toteutuneet 

kustannukset EI 
sis. ALV

ALV Yhteensä

Haapajärven ammattiopisto 3 621 522 4 144
Haapaveden ammattiopisto 136 30 166
Kalajoen ammattiopisto 1 737 0 1 737
Nivalan ammattiopisto 456 0 456
Oulaisten ammattiopisto 1 646 66 1 712
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto  -  -  -
Ylivieskan ammattiopisto 8 284 1 177 9 460
Työelämäpalvelut  -  -  -
Yhtymäpalvelut 113 704 6 228 119 931

JEDU yhteensä 129 584 8 023 137 606

Haapaveden ammattiopiston Palvelu- ja luontoalan yksikön Noran pihamaalla ruokailemaan menossa JEDUn virkistyspäivänä 9.9.2013. Kuva Sinikka Ojala.
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Tämä henkilöstökertomus on Jokilaaksojen koulutus-
kuntayhtymän toisen toimintavuoden yhteenvetoa 
erityisesti henkilöstöön liittyvistä keskeisistä tunnus-
luvuista, strategisten painopistealueiden toteutumi-
sesta, tiimien ja jaosten toiminnasta, henkilöstökou-
lutuksista sekä työkykyä ylläpitävästä toiminnasta 
vuoden 2013 aikana.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän henkilöstö-
määrä oli 31.12.2013 yhteensä 558 henkilöä. Koko 
henkilöstön määrästä vakinaisia kokoaikaisia henki-
löitä oli 63,6 %. Osa-aikatyössä oli yhteensä 82, joista 
osa-aikaeläkkeellä 28. Osa-aikatyössä olevista henki-
löistä naisia on 60 ja miehiä 22.

Henkilöstön keski-ikä vuoden lopulla oli 48,1 vuotta. 
Suurinta ikäryhmää edustaa 50 – 54 -vuotiaat, johon 
vuonna 2013 kuului 103 työntekijää. Yli 60 -vuotiaita 
oli 75 työntekijää. Kaikkiaan kuntayhtymässä yli 50 
-vuotiaita on 275 henkilöä eli heidän osuus on 49,3 % 
henkilöstöstä. Kuntayhtymän henkilöstön sukupuoli-
rakenne on lähes tasapainossa. Naisia on 319 (57 %) ja 
miehiä 239 (43 %). Tulosalueittain sukupuolijakauma 
vaihtelee jonkin verran.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ja 
työkyvyn ylläpitäminen ovat keskeisiä työhyvinvoin-
tiin ja sitä kautta toiminnan tulokseen vaikuttavia 
asioita. Kuntayhtymän strategiassa on asetettu tavoit-
teeksi, että vähintään 5 % henkilöstömenoista käyte-
tään henkilöstön osaamisen uudistamiseen liittyviin 
toimenpiteisiin. Kuntayhtymässä on meneillään kaksi 
työelämäjaksohanketta. Vuoden 2013 aikana Leo-
nardo da Vinci- rahoituksella toteutui 6 kokoaikaista ja 
yksi osa-aikainen ulkomaan työelämäjaksoa. 

Kuntayhtymä järjesti kuntoremonttiviikon kesällä 
2013, johon osallistui 16 henkilöä. Lisäksi kaikissa 
ammattiopistoissa on järjestetty liikunta- ja virkistys-
tapahtumia. 
Kuntayhtymän tiimit ovat olleet aktiivisesti mukana 
kuntayhtymän toimintaan liittyvissä valmistelutyössä. 
Tiimikokouksissa on suunniteltu ja valmisteltu JEDUn 
yhteisiä asioita opetuksen ja kehittämistyön tueksi. 
Henkilökunnan intran SILTA:n kehitystyötä on jatkettu 
eri foorumeissa, myös osana tiimien toimintaa.

Kuntayhtymä on mukana OPIX (koulutuksen järjestä-
jien verkosto/ entinen ISKUT -verkosto) -ryhmän hen-
kilöstökyselyssä. Vuoden 2013 kyselyyn vastasi 71,9 % 
henkilöstöstä.

Yhteenvetona vuoden 2013 henkilöstökyselyn vas-
tauksiin voisi todeta, että JEDU tasolla TOB- työolo-
barometrin timantin ulottuvuudet ovat keskitasolla. 
Työolobarometrin timantin ulottuvuuksia ovat työn 
kehittävyys, esimiestyö, ergonomia, optimaalinen 
kuormitus, työkyky ja tiedonkulku ja vuorovaikutus, 
joita on tarkasteltu tulosaluekohtaisesti ja vertailuna 
kuntayhtymätason vastauksiin. Vuoden takaiseen 
tilanteeseen verrattuna vastauksissa on tapahtunut 
vain pieniä muutoksia. Esimerkiksi ergonomia on vas-
tausten perusteella parantunut luvusta 3,63 lukuun 
3,74, muissa timantin ulottuvuuksissa ollaan suunnil-
leen samassa kuin edellisenä vuotena tai ero on häviä-
vän pieni +/- 0,01.

Kehityskeskustelujen toteutuminen jää selkeästi 
yhdeksi haastavaksi kehittämiskohteeksi myös jat-
kossa. Parannusta vuoden 2012 tuloksiin on huomat-
tavasti, sillä toteutuma on noussut vuoden 2012 40 
%:sta vuoden aikana 60 %:iin. Strategiaan asetettu 100 
% tavoite jäi kuitenkin vielä saavuttamatta.

Työyksiköiden vahvuuksina nousivat esille hyvät työ-
kaverit, hyvä työilmapiiri sekä mielekäs työ. 

Yhteistyössä on voimaa, soutamaan lähdössä 9.9.2013, kuva Sinikka Ojala.
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HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA 
1.1-31.12.2013

2013 2012

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 43 712 429 45 500 623
TOIMINTAMENOT
Henkilöstömenot
Palkat ja palkkiot
Opetushenkilöstön palkat      -14 426 102 -14 477 581
Muun henkilöstön palkat       -7 351 621 -7 505 226
Jaksotetut palkat ja palkkiot -126 071 -208 036
Kokouspalkkiot /ansionmenetyskorv.         -28 895 -24 801
Aktivoidut palkat ja palkkiot 123 930 109 794
Erilliskorvaukset             -200
Palkat ja palkkiot yhteensä -21 808 759 -22 106 050

Henkilöstökulujen korvaukset         
Sairausvakuutuskorvaukset     208 228 175 569
Tapaturmakorvaukset           8 763 19 646
Muut kansaneläkelait.korv. 4 011
Muut henkilöstömenojen korj.erät 19 994
Henkilöstökulujen korvaukset yhteensä 221 002 215 208

Henkilösivukulut        
KuEL-maksut                   -3 588 449 -3 607 453
Muut työeläkemaksut           -1 024 484 -902 435
Varhe-maksut                  -136 489 -161 425
Jaksotetut eläkekulut -20 802
Aktivoidut eläkekulut         18 203 18 039
Henkilösivukulut  yhteensä -4 752 020 -4 653 274

Muut henkilösivukulut        
Kansaneläke- ja sair.vak.maksut -439 872 -462 099
Työttömyysvakuutusmaksut -645 188 -653 254
Tapaturmavakuutusmaksut -145 952 -147 285
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -7 173 -46 163
Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut 6 852 6 324
Muut henkilösivukulut yhteensä      -1 231 333 -1 302 478

Henkilöstömenot yhteensä -27 571 109 -27 846 594
Muut toimintamenot 13 164 511 13 690 032
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 40 735 621 41 536 626
TOIMINTAKATE 2 976 808 3 963 997
Rahoitustuotot ja -kulut 4 506 8 391
VUOSIKATE 2 981 314 3 972 388
Poistot ja arvonalentumiset -2 867 807 -2 911 088
 TILIKAUDEN TULOS 113 506 1 061 300
Poistoeron lis. (-) tai väh.(+) -2 852 915 -47 907
Varausten lis. (-) tai väh. (+) 3 060 000 220 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 320 591 1 233 393
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Tämä henkilöstökertomus on Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän toinen ja pohjautuu JEDUn Strate-
giaan 2013-2015 sekä talousarvioon 2013.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän henkilöstömäärä 31.12.2013 oli yhteensä 558 henkilöä. Henkilöstön 
keski-ikä koko koulutuskuntayhtymässä oli 48,1 vuotta.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
PL 72
85501 Nivala

www.jedu.fi

Kansien kuvat Sinikka O
jala
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