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1. JOHDANTO

Tämä henkilöstökertomus on yhteenvetoa Jokilaaksojen 
koulutuskuntayhtymän (JEDU) kolmannen toiminta-
vuoden henkilöstön kehittämiseen ja osaamisen uudis-
tamiseen sekä henkilöstöpääomaan liittyvistä asioista. 
Henkilöstökertomus pohjautuu JEDUn henkilöstö- 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 kehittä-
minen
 3. Henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen
 4. Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus 

Henkilöstökertomuksen kolmas luku keskittyy yllä 
mainittujen painopistealueiden kuvaamiseen. Henkilös-
tökertomuksen tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän 
henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, henkilöraken-
teesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä kysymyk-
sistä. Henkilöstökertomus kuvaa toteutunutta kehitystä 
ja sen avulla voidaan varautua myös tulevaan.

Henkilöstökertomuksen avulla on mahdollista analy-
soida miten henkilöstövoimavarojen käyttö on onnis-
tunut ja kuinka henkilöstön laadullisesta ja määrällisestä 
riittävyydestä on huolehdittu. 

HR -osioon liittyvä henkilöstön perustietojen kokoa-
mistyö on ollut pysähdyksissä vuonna 2014. Siksi 
yhtymäpalveluiden palkanlaskijan virka muutettiin 
lokakuussa 2014 palvelussuhdevastaavan tehtäväksi. 
Palvelussuhdevastaava mm. päivittää ja yhdenmu-
kaistaa henkilökunnan tehtävänimikkeet eli muuttaa ne 
vastaamaan tehtävänkuvausta. Sen jälkeen henkilöstö-
tietojen kerääminen onnistuu helpommin HR -osiosta. 
Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä henkilöstön ja johdon 

välillä avoimesti ja luottamusta rakentaen. Prosessi vaatii 
huolellista pohjatyötä ja siksi se on aikaa vievää.

Kuntayhtymä on mukana valtakunnallisessa koulu-
tuksen järjestäjien OPIX -verkostossa, jonka kautta 
saadaan vertailutietoa henkilöstö- ja opiskelijakyselyjen 
tuloksiin. Verkostossa toimii aktiivisesti yli 20 koulu-
tuksen järjestäjää. Henkilöstökyselyn keskeisiä tuloksia 
on käsitelty tarkemmin luvuissa kolme ja viisi. 

JEDUn henkilöstökertomus on tarkoitettu johtamisen 
ja keskustelun välineeksi, jonka avulla luottamushenki-
löiden, johdon ja henkilöstön keskusteluiden tuloksena 
syntyy käsitys siitä, mihin suuntaan henkilöstöjohta-
minen ja henkilöstövoimavarat ovat kuntayhtymässä 
kehittymässä.  

Henkilöstöön liittyvien tavoitteiden toteutumista seura-
taan vuosittain mm. henkilöstökyselyllä ja henkilökoh-
taisella tasolla kehityskeskustelujen avulla. Henkilöstö-
kertomus on osa kuntayhtymän itsearviointia. Syksyllä 
2014 aloitettiin valmistelut ammatillisen koulutuksen 
laadunhallintajärjestelmän itsearviointiin.  Vuoden 2014 
aikana kuntayhtymä osallistui audiovisuaalisen vies-
tinnän oppimistulosten arviointeihin. Arviointiaineisto 
kootaan ammattiosaamisen näytöistä ja niiden järjestä-
mistä kuvaavista aineistoista. Arviointi kohdistuu myös 
erityisopiskelijoiden oppimistuloksiin. 

Joulukuussa kuntayhtymä osallistui Koulutuksen arvi-
ointikeskus KARVIn järjestämään ammatillisen koulu-
tuksen ja ammattikorkeakoulujen väliseen yhteistyöhön 
ja työelämäyhteistyöhön liittyvään teema-arviointiin.  

Henkilöstökertomus sisältää kuntayhtymätason tiimien 
ja jaosten toimintojen keskeiset toimenpiteet ja tulokset 
vuodelta 2014. 
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2. KESKEISET TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN

2.1 Henkilöstön määrä

Kuntayhtymän henkilöstömäärä oli 31.12.2014 yhteensä 
521 henkilöä. Määrään on laskettu päätoiminen henki-
löstö vuoden vaihteessa ja laskentaperusteena on ollut 
työpaikkojen määrä. Koko henkilöstön määrässä vaki-

Aikuiskoulutuksen osalta vuosipaikkoina laskettuna 
määrä oli 367 opiskelijaa, joka jakautuu seuraavasti: 
työvoimapoliittinen koulutus 160 otv, ammatillinen lisä-
koulutus 187 otv, oppisopimuskoulutus 14 otv ja muu 
rahoitus 6 otv (otv= opiskelijatyövuosi). 

naisia kokoaikaisia henkilöitä on 70,2 %. Vakinaisia 
henkilöitä on kaikkiaan 79,4 % henkilöstöstä. Osa-aikai-
sista henkilöistä naisia on 77,4 %.

Kaikkiaan oppisopimusopiskelijoita oli vuonna 2014 
JEDUssa yhteensä 500, joista JEDUn toteuttamaa oli 
8 %. Suurin osa (yli 90 %) oppisopimuskoulutuksesta 
toteutuu JEDUn ulkopuolella.

JEDUn henkilöstö Mies Nainen
Kaikki 

yhteensä 
2014

Kaikki 
yhteensä 

2013

Kaikki 
yhteensä 

2012
Vakinainen   175 239 414 408 414

Kokoaikainen 161 205 366 355 364
Osa-aikainen 14 34 48 53 50

Määräaikainen 41 66 107 150 144
Kokoaikainen 39 45 84 121 103
Osa-aikainen 2 21 23 29 41

Kaikki yhteensä 216 305 521 558 558

JEDUn opiskelijamäärä 
ammatillisessa 

peruskoulutuksessa

Järjestämisluvan 
mukainen 

opiskelijamäärä

Toteutuma 
(painotettu 
keskiarvo)

2012 3176 3141
2013 3176 3085
2014 3144 2982

Työvoimapoliittinen koulutus 138 135 160
Ammatillinen lisäkoulutus 173 163 187
Oppisopimuskoulutus 28,7 21 14
muu rahoitus 6,8 8,4 6
yhteensä 346 327 367
Yli 25-v perustutkinto-
opiskelijat 701 707
* otv= opiskelijatyövuosi

Toteutuma 
2014 OTV

Aikuiskoulutuksen toteutuma 
opiskelijatyövuosina (OTV*)

Toteutuma 
2012 OTV

Toteutuma 
2013 OTV

Tunnusluku 2012 2013 2014
Opiskelijamäärä 3487 3412 3349
Päätoiminen 558 558 521
opiskelijaa/päätoiminen 
henkilökunta 6,2 6,1 6,4
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Nivalan autokoulussa opiskeli vuoden 2014 aikana 
308 opiskelijaa, joista mopo- ja moottoripyöräopiskeli-
joita oli 136. Määrä sisältää kaikki tutkinnossa käyneet 
Nivalan autokoulun opiskelijat. Lisäksi tutkinnossa on 
käynyt Nivalan ammattiopiston kuljettajalinjan opiske-
lijat, poliisin määräämät ja joitakin muita käyttäjiä.

Vuosityöntekijöiden määrä tarkoittaa JEDUssa vuoden 
aikana työskennelleiden henkilöiden määrää ja sisältää 
siis myös sijaiset ja muut lyhytaikaiset työntekijät.
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Haapajärven ammattiopisto

Haapaveden ammattiopisto

Kalajoen ammattiopisto

Nivalan ammattiopisto

Oulaisten ammattiopisto

Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto

Ylivieskan ammattiopisto

Nivalan autokoulu

Työelämäpalvelut

Yhtymäpalvelut

Vakinainen ja määräaikainen henkilöstötulosalueittain 
31.12.2014

Vakinainen Määräaikainen

TULOSALUEITTAIN VAKINAISET JA 
MÄÄRÄAIKAISET

Vakinainen   Määräaikainen
Kaikki 

yhteensä

Vakituiset % 
kokonais-
määrästä

Vuosityön-
tekijöiden 

määrä 2014

Vuosityön-
tekijöiden 

määrä 2013
Haapajärven ammattiopisto 50 9 59 85 % 87 92
Haapaveden ammattiopisto 75 13 88 85 % 135 160
Kalajoen ammattiopisto 34 11 45 76 % 89 97
Nivalan ammattiopisto 99 22 121 82 % 179 194
Oulaisten ammattiopisto 50 23 73 68 % 121 138
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 49 7 56 88 % 89 92
Ylivieskan ammattiopisto 27 14 41 66 % 65 74
Nivalan autokoulu 3 0 3 100 % 4 4
Työelämäpalvelut 9 2 11 82 % 16 11
Yhtymäpalvelut 18 6 24 75 % 32 24
Kaikki yhteensä 414 107 521 79 % 817 886
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2.2 Henkilöstö tulosalueittain ja tehtäväalueittain

Alla olevassa kuvassa henkilöstö on jaettu tehtäväalueit-
tain ja raportin pohjana olevat tiedot on siirretty palkan-
laskentaohjelmasta HR – ohjelmaan. Hallintohenkilös-
töön on jaoteltu kuuluvan ammattiopistojen rehtorit 
sekä keskushallinnosta talousjohtaja ja yhtymäjohtaja. 

OPH:lle koottavaan tilastotietokantaan henkilöstö rapor-
toidaan erilailla tehtäväalueittain, eli hallintoon kuuluvat 
mm. opinto-ohjaajat ja muut oppilaitoksen hallinnossa 
työskentelevät. Projektihenkilöitä ei ole jaoteltu erikseen 
tähän tilastoon.

Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen
Haapajärven ammattiopisto 1 0 17 12 10 19 28 31 59 47 % 53 %
Haapaveden ammattiopisto 1 0 21 27 14 25 36 52 88 41 % 59 %
Kalajoen ammattiopisto 1 0 13 12 8 11 22 23 45 49 % 51 %
Nivalan ammattiopisto 1 0 53 26 13 28 67 54 121 55 % 45 %
Oulaisten ammattiopisto 1 0 10 50 3 9 14 59 73 19 % 81 %
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 1 0 14 22 7 12 22 34 56 39 % 61 %
Työelämäpalvelut 1 0 0 1 4 5 5 6 11 45 % 55 %
Yhtymäpalvelut 1 1 0 0 7 14 8 15 24 33 % 63 %
Ylivieskan ammattiopisto 0 1 9 23 2 6 11 30 41 27 % 73 %
Nivalan autokoulu 0 0 0 0 3 0 3 0 3 100 % 0 %
Kaikki yhteensä 8 2 137 173 71 129 216 304 521 41 % 58 %

Kaikki yhteensä
%-osuus koko 
henkilöstöstä

HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN JA 
TEHTÄVÄALUEITTAIN

Hallinto Opetus Tukipalvelut Kaikki 
yhteensä
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2.3 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma tulosalueittain

Henkilöstön keski-ikä koko kuntayhtymässä on 48,8 
vuotta. Yli 60 -vuotiaita on 79 henkilöä, joista osa on 
osa-aikaeläkkeellä. Ikäjakauma ja keski-ikä vaihtelivat 
jonkin verran tulosalueittain. Ylivieskan ammattiopiston 
keski-ikä on korkein ja Työelämäpalveluissa alhaisin. 

Suurin ikäryhmä on 50 – 54 -vuotiaat, johon kuuluu 95 
työntekijää. Vertailuun on otettu vakinaisen ja määräai-
kaisen henkilöstön ikäjakaumat miehet / naiset vertai-
luna ja lisäksi opetus -tuki henkilöstön ikäjakaumat 
miehet / naiset vertailuna.

Kaikkiaan yli 50 -vuotiaita kuntayhtymässä on 267 
henkilöä eli heidän osuus on 51,2 % henkilöstöstä. Vaki-

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
2014 0 0 2 3 4 9 11 20 28 24 31 35 39 48 28 67 39 54 34 45

IKÄRYHMÄT
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-

Haapajärven ammattiopisto 47,1 49,1 48,1 47,1 47,7
Haapaveden ammattiopisto 48,4 48,8 48,6 48,2 48,3
Kalajoen ammattiopisto 44,8 48,9 46,9 45,5 45,9
Nivalan ammattiopisto 50,0 49,0 49,6 49,0 48,7
Nivalan autokoulu 49,7 49,7 48,7 49,0
Oulaisten ammattiopisto 52,7 48,1 49,0 49,6 47,3
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 48,5 49,6 49,2 47,5 46,5
Työelämäpalvelut 46,6 47,0 46,8 47,0 43,3
Yhtymäpalvelut 47,9 47,4 47,5 46,5 46,9
Ylivieskan ammattiopisto 46,4 51,2 49,9 48,9 47,7
Kaikki yhteensä 48,5 48,9 48,8 48,1 47,1

Kaikki 
yhteensä 

2013

Kaikki 
yhteensä 

2012
KESKI-IKÄ TULOSALUEITTAIN Mies Nainen

Kaikki 
yhteensä 

2014

naisesta henkilökunnasta 232 henkilöä kuuluu yli 50 
-vuotiaisiin (56 %, vakinaisia 414).
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Määräaikaisten osalta ikäjakauma painottuu alle 49 
-vuotiaisiin ja määräaikaisia työntekijöitä on kaikissa 
ikäryhmissä. 

Koko henkilökunnan osalta naisten osuus on 58 %. Yksi-
köittäin sukupuolijakauma vaihtelee jonkin verran.
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Opetushenkilöstön osalta sukupuolijakauman vaihtelu 
on jakautunut koulutusalojen mukaisesti. Oulaisten ja 
Ylivieskan ammattiopistoissa on muuhun opetukseen 
nähden enemmän sosiaali- ja terveysalan koulutusta, 

Haapajärven ammattiopisto 28 31 59
Haapaveden ammattiopisto 36 52 88
Kalajoen ammattiopisto 22 23 45
Nivalan ammattiopisto 67 54 121
Nivalan autokoulu 3 0 3
Oulaisten ammattiopisto 14 59 73
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 22 34 56
Työelämäpalvelut 5 6 11
Yhtymäpalvelut 8 16 24
Ylivieskan ammattiopisto 11 30 41
Kaikki yhteensä 216 305 521

HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA 
TULOSALUEITTAIN 2014

Mies Nainen
Kaikki 

yhteensä

joka noudattelee perinteistä naisvaltaista alaa. Nivalan 
ammattiopistossa tekniikan ja liikenteen ala on suurin 
koulutusala ja ammattiopistossa onkin 2/3 osaa opetta-
jista miehiä.

Haapajärven ammattiopisto 17 12 29
Haapaveden ammattiopisto 21 27 48
Kalajoen ammattiopisto 13 12 25
Nivalan ammattiopisto 53 26 79
Oulaisten ammattiopisto 10 50 60
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 14 22 36
Työelämäpalvelut 0 1 1
Ylivieskan ammattiopisto 9 23 32
Kaikki yhteensä 137 173 310

Mies Nainen
Kaikki 

yhteensä
OPETUSHENKILÖSTÖN 
SUKUPUOLIJAKAUMA 2014

Huippuosaamisen pedagogiiikkaa -koulutuksen ensimmäinen lähipäivä Nivalassa 9.9.2014
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3. STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014

HENKILÖSTÖSTRATEGIAN NÄKÖKULMASTA

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

uudistamiseen ja kehittämiseen, henkilöstön rekrytoin-
tiin ja perehdyttämiseen sekä henkilöstön työhyvinvoin-
tiin 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 
esimiehet ja toimivat johtoryhmät.

Kuntayhtymän johdossa tapahtui merkittäviä henkilö-
muutoksia vuoden 2014 aikana. Kuntayhtymän johtaja 
on ollut vuorotteluvapaalla lokakuun loppuun 2014 ja 
siirtyi sen jälkeen eläkkeelle. Uusi johtaja aloitti huhti-
kuun lopussa 2014. Hallinto- ja henkilöstöjohtaja jäi 
eläkkeelle maaliskuun lopussa 2014 ja virkaa ei täytetty. 
Hallitus perusti elokuussa hallinto- ja talousjohtajan 
viran, joka täytettiin lokakuun lopussa.

Käydyt kehityskeskustelut dokumentoidaan henkilös-
töjohtamisen HR -ohjelmaan. Lisäksi henkilöstökyse-
lyyn vastanneiden (346 henkilöä) osalta vastauksista on 
koottu henkilökunnan näkemys kehityskeskustelujen 
käymisestä. Yhtymäpalveluiden ja työelämäpalveluiden 
henkilökunnan vastaukset on koottu yhteen, sillä alle 10 
vastaajan tuloksia ei saada OPX- verkoston sopimuksen 
mukaan julkistaa. 

Tavoitteet: Keinot: Arviointi: 
Toimiva työyhteisö Työyhteisön kehittäminen 

Onnistuneet kehityskeskustelut 
Alaisten huomioiminen ja 
molemminpuolinen 
palautteenanto 
Eri tasoilla olevien tiimien 
yhteistyön lisääminen 
Työnohjaus 

Kehityskeskustelut 
Työtyytyväisyyskysely 

Koulutetut esimiehet Yhteiset johtamiskoulutukset 
Kohdennetut 
johtamisvalmennukset esimiehille  
Henkilökohtaisten 
johtamisominaisuuksien 
kehittäminen 

Koulutustilasto  

Toimivat johtoryhmät Tiedottaminen 
Jäsenten kouluttaminen 

Tiedotuksen onnistuminen 
Palautteet henkilökunnalta 
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HR -ohjelman listauksesta on poistettu henkilöt, jotka 
ovat esimiehen ilmoituksen mukaan sivutoimisia, 
pitkällä poissaololla esim. sairaslomalla tai vuorotte-
luvapaalla sekä henkilöt, jotka ovat vuorotteluvapaan 
sijaisiksi ilmoitettuja tai tuntityöntekijöitä vähäisellä/
epäsäännöllisellä tuntimäärällä. 

Aiempina vuosina kehityskeskustelujen määriin on 
sisällytetty käsitellyn vuoden lisäksi seuraavan vuoden 
tammikuun luvut. HR – ohjelma on ollut käytössä kaksi 
vuotta, joten tässä tilastoinnissa on huomioitu vain 1.1- 
31.12.2014 välisenä aikana käydyt kehityskeskustelut.

JEDUn kehittämispalvelut pitivät palaverin Keijo Makkosen kanssa Haapavedellä Norassa 13.6.2014

Kehityskeskustelujen toteutuminen 
tulosalueittain vuonna 2014 HR -ohjelman 
tilastopäivä 25.2.2015

KYLLÄ
%-osuus 
kaikista

EI
%-osuus 
kaikista

YHTEENSÄ 
henkilöitä

Haapajärven ammattiopisto 19 35 % 36 65 % 55
Haapaveden ammattiopisto 55 64 % 31 36 % 86
Kalajoen ammattiopisto 25 58 % 18 42 % 43
Nivalan ammattiopisto 69 57 % 52 43 % 121
Oulaisten ammattiopisto 2 3 % 75 97 % 77
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 32 56 % 25 44 % 57
Ylivieskan ammattiopisto 18 49 % 19 51 % 37
Yhtymäpalvelut (sis. ATK-henkilöt) 7 23 % 24 77 % 31
Työelämäpalvelut 10 100 % 0 0 % 10
Kaikki yhteensä 237 46 % 280 54 % 517
* tilastosta on poistettu virkavapaalla olevat, sivutoimiset ja y-tunnuksella töitä tekevät opettajat rehtoreiden 
ilmoituksen perusteella, eli henkilömäärä on 25.2.2015 päivän tilanne.

Kehityskeskustelujen toteutuminen 
tulosalueittain vuonna 2014 TOB -
henkilöstökysely

KYLLÄ
%-osuus 
kaikista

EI
%-osuus 
kaikista

YHTEENSÄ 
vastaajia

Haapajärven ammattiopisto 26 63 % 15 37 % 41
Haapaveden ammattiopisto 35 57 % 26 43 % 61
Kalajoen ammattiopisto 30 77 % 9 23 % 39
Nivalan ammattiopisto 62 78 % 18 23 % 80
Oulaisten ammattiopisto 28 61 % 18 39 % 46
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 27 84 % 5 16 % 32
Ylivieskan ammattiopisto 21 95 % 1 5 % 22
Yhtymäpalvelut ja Työelämäpalvelut 16 64 % 9 36 % 25
Kaikki yhteensä 245 71 % 101 29 % 346
*TOB- henkilöstökysely lähetettiin yhteensä 515 vastaanottajalle ja vastaajia oli yhteensä 346.
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Kehityskeskustelujen toteutuma koko henkilökunnan 
määrästä on laskenut vuodesta 2013 (60 %) 46 %:iin. 
Kuntayhtymän johtoryhmässä on käyty ryhmäkehitys-
keskustelu joulukuussa 2014, jota ei ole huomioitu HR –
tilastossa. Lisäksi ainakin Kalajoen ammattiopistossa osa 
kehityskeskusteluista on toteutettu ryhmäkeskusteluna, 
joita ei myöskään ole tilastoitu tietokantaan.

Kuntayhtymän henkilöstökyselyt on toteutettu kahtena 
aiempana vuotena OPIX – verkoston kautta. Viimeisin 
kysely toteutettiin Savon koulutuskuntayhtymästä 
keskitetysti tammikuun lopussa 2015 kohdennettuna 
vuoden 2014 tilanteeseen ja kyselyn raakaversiot saatiin 
helmikuun lopussa käyttöön. 

Kyselyn etuna on, että kyselyn tuloksista saadaan vertai-
lutietoa miten JEDUssa on työyhteisöön liittyvät asiat 
verrattuna muihin koulutuksen järjestäjiin. TOB 2015 
kysely lähetettiin 515 henkilölle, vastaajamäärä oli 346 ja 
näin vastausprosentiksi tuli 67,2 % (vuonna 2014/71,9 % 
ja vuonna 2013 / 69,6 %).

Kyselyn tulosaluekohtaiset tulokset käsitellään jokai-
sella tulosalueella kevään 2015 aikana. Yksikkökoh-
taiset raportit sisältävät vertailun kuntayhtymätasolle. 
TOB – työolobarometrin timantin ulottuvuuksia ovat 
työn kehittävyys, esimiestyö, ergonomia, optimaalinen 
kuormitus, työkyky sekä tiedonkulku ja vuorovaikutus. 
Näistä osa-alueista on koottu JEDU – tasolle muutoksen 
suuntaa väittämäkohtaisesti kuvaavat palkit. 
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Tiedonkulkuun ja vuorovaikutukseen liittyvien väittä-
mien osalta muutokset näkyvät seuraavassa taulukossa. 
Avoimissa vastauksissa nousi esille mm. tiedottaminen 
tulevaisuuden suuntaviivoista ja päämääristä.
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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 
yhteenvedot JEDUn Henkilöstö- ja hyvinvointistrategian 
neljän osa-alueen perusteella. Osa-alueita ovat henki-
löstön johtaminen ja esimiestyö, henkilöstön osaamisen 
uudistamisen kehittäminen, henkilöstön rekrytointi ja 
perehdyttäminen sekä henkilöstön työhyvinvointi ja 
työturvallisuus.

Henkilöstökyselyssä oman yksikön johtamiseen ja 
esimiestyöhön liittyviä vastauksia annettiin eniten 
Oulaisissa ja Haapavedellä. Tarkasteltaessa hyviin keskit-
tyvien vastausten määrää kehittämisehdotuksia sisältä-
viin vastauksiin, voidaan todeta, että kehitettäviä asioita 
tuotiin aiempaa enemmän esille. Ylivieskassa johtami-
seen liittyviä vastauksia oli vähiten. Yleisesti vastauk-
sissa nousi esille ammattitaitoinen henkilökunta, työka-
vereiden tuki ja motivaatio omaan työhön huolimatta 
tulossa olevista muutoksista. Vastaajat kiittelivät myös 
asianmukaisia tiloja, toimivaa työnjakoa ja yhteistyötä. 
Toisaalta samoja asioita oli nostettu esille myös kehittä-
mistä kaipaavissa vastauksissa.

Eniten kuntayhtymätason johtamiseen liittyviä kehittä-
misehdotuksia sisältäviä vastauksia annettiin Nivalan, 
Oulaisten ja Kalajoen ammattiopistoista. Eniten 

vastauksia, joissa nostettiin esiin kuntayhtymässä hyvin 
toimivia asioita, annettiin Nivalasta, Haapavedeltä ja 
Kalajoelta.
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Johtamiseen ja esimiestyöhön liittyen vastauksissa 
nousivat hyvinä asioina esille JEDU-tasolla itsenäinen 
työ, mahdollisuudet itsensä kehittämiseen, lähiesi-

miehen toiminta ja yhteiset kokoontumiset. Toisaalta 
nämä samat asiat nousivat esille myös kehittämistar-
peita käsittelevissä vastauksissa.
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Keijo Makkonen aloitti JEDUn yhtymäjohtajana 28.4.2014 ja kuvassa hän kirjoittaa ensimmäistä kertaa allekirjoitusta JEDUssa.
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3.2 Henkilöstön osaamisen uudistaminen ja kehittäminen

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

Erilaiset kehittämishankkeet  
Eri alojen täsmäkoulutukset 
Kehityskeskusteluissa 
kartoitettava osaamistarve 

Koulutuspäivien määrä 
Työelämäjaksojen määrä 
Koulutussuunnitelmien 
toteutuminen 
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 

Henkilökunnan ammattitaito: 
Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Systemaattinen henkilöstön tietämyksen ja 
osaamisen kehittäminen JEDUn strategisten 
painopisteiden mukaan 

 Koulutustilasto, 
henkilöstökysely 

Työelämäjaksolle osallistuminen kerran viidessä 
vuodessa 

Tilasto (Multiprimus) 

Vuoden 2014 aikana kuntayhtymässä toteutui Leon-
ardo da Vinci – rahoituksella neljä kuukauden mittaista 
työelämäjaksoa Espanjaan, Kyprokselle ja Saksaan ja 
kaksi kahden viikon jaksoa Viroon. Lisäksi yksi kahden 

viikon työelämäjakso toteutui Venäjä- verkoston rahoi-
tuksella Venäjälle, Pietariin. Kotimaan työelämäjaksolla 
oli yksi opettaja kolme kuukautta.
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Oman yksikön osaamisen uudistamisen kehittämiseen 
liittyen vastauksia annettiin yhteensä 7, joista neljä koski 
kehitettäviä asioita ja kolmessa nostettiin esiin oman 
yksikön hyviä puolia. 

JEDUn henkilöstökyselyn avoimissa vastauksissa osaa-
misen uudistamisen kehittäminen kuntayhtymän tasolla 
nostettiin esiin 10 vastauksessa. Hyviä asioita tuotiin 
esiin 7 vastauksessa ja kehitettävää nähtiin 3 vastauk-
sessa. Vastauksissa mainittiin samat asiat kuin yksikköta-
solla, eli mahdollisuuksia koulutuksiin ja itsensä kehittä-
miseen on tarjolla paljon. 
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3.2.1 Henkilöstötuloslaskelma

Henkilöstötuloslaskelma (liite 1) on suoraan koulutus-
kuntayhtymän tuloslaskelman tilien mukaan muokattu 
malli, jossa henkilöstökulut on jaoteltu niin tarkasti 
kuin se on ollut kirjanpitoaineiston pohjalta mahdol-
lista. Henkilöstötuloslaskelma pohjautuu kuntayhtymän 

ulkoiseen tuloslaskelmaan. Henkilöstökulut kokonaisuu-
tena olivat 26 962 281 euroa.

Henkilöstön osaamisen uudistamiseen käytettiin vuonna 
2014 kaikkiaan 985 904 euroa. Kehittämismittarin tavoi-
tetta 5 % ei saavutettu vaan toteutuma jäi 3,7 %:iin. 

3.2.2 Henkilöstön osaamisen uudistaminen vuonna 2014

Henkilöstön ammatillisen osaamisen uudistaminen:

Henkilöstön ammatillisen osaamisen uudistamiseen liit-
tyviä palkkakustannuksia on koottu kahdesta eri ohjel-
masta. 

ESS – ohjelmasta lasketaan sisäiset koulutukset (joista ei 
ole aiheutunut koulutukseen osallistuneelle lisäkustan-
nuksia esim. matkoista) ja Travel- matkalaskuohjelma, 
jonne on laitettu ulkoiset koulutukset (joista on aiheu-
tunut koulutukseen osallistujalle lisäkustannuksia). 

Molempiin ohjelmiin ilmoitettujen koulutuspäivien 
palkkakustannukset on laskettu laskennallisten kustan-
nuksien mukaisesti. Kuntayhtymässä on järjestetty 
paljon erimittaisia koulutuksia henkilökunnalle vuoden 
2014 aikana. Jokaisen koulutukseen osallistuvan tulee 
itse ilmoittaa koulutuspäivät tietokantaohjelmaan, josta 
ne vuoden vaihteessa lasketaan yhteen. 

Taulukossa näkyy kuntayhtymän koko henkilökunnan 
osaamisen uudistamiseen liittyvät kustannukset. 
Opetushallituksen tulosrahoituslaskentaan ilmoitetaan 
vain ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuksen 

osalta tiedot. Ulkomaan ja kotimaan työelämäjaksoista 
aiheutuneet kustannukset on laskettu tulosalueittain 
toteutuman mukaan.

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

5 % Talouden seuranta (henkilöstön 
kokonaismenoista)  

Henkilöstön osaamisen uudistaminen 
2014 (ilman TYKY-toimintaa)

Henkilöstömenot
Muut menot EI 

sis. ALV
ALV Yhteensä

Haapajärven ammattiopisto 47 879 11 675 956 60 509
Haapaveden ammattiopisto 123 257 18 001 2 973 144 231
Kalajoen ammattiopisto 55 586 17 147 1 493 74 226
Nivalan ammattiopisto 149 771 23 827 2 191 175 789
Oulaisten ammattiopisto 156 857 22 899 1 634 181 390
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 109 486 25 903 1 089 136 477
Työelämäpalvelut 15 221 4 823 273 20 317
Yhtymäpalvelut 58 443 38 757 4 204 101 404
Ylivieskan ammattiopisto 32 471 9 705 544 42 720
JEDU yhteiset koulutukset ilman 
henkilöstömenoja 18 573 1 442 20 015
Hankkeille merkityt osaamisen 
uudistamisen kustannukset 27 264 1 561 28 825
Kaikki yhteensä 748 971 218 572 18 360 985 904
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3.3 Henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen

Sivutoimilupiin liittyen JEDUssa jokaisen työntekijän 
tulee tehdä sivutoimi-ilmoitus, mikäli tekee töitä oman 
työnsä ohella toiselle työnantajalle tai toimii itsenäisenä 
yrittäjänä ja tarvittaessa myös pyydettävä sivutoimi-
lupaa. JEDUssa on laadittu sivutoimiin liittyvä ohjeistus, 
joka löytyy Sillasta. 

Vuosien 2012–2014 aikana JEDUssa on myönnetty 
yhteensä 14 sivutoimilupaa, joista osa on sivutoimi-il-
moituksia.

3.4 Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus

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 

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  
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Henkilöstökyselyssä työoloihin liittyvinä vahvuuksina 
useilla tulosalueilla nähtiin mm. työilmapiiri, toimiva 
työterveyshuolto, työtilat ja laitteet sekä liikunta- ja 
kuntoutustoiminnan tukeminen. Kehitettävinä kohteina 
nähtiin useammissa vastauksissa ergonomia, läpinä-
kyvyyttä toimintaan, tiedottaminen sekä työtilat ja 

sisäilma. Samoin kuin aiempina vuosina, nytkin mahdol-
lisuudet kuntoutukseen ja kuntoremontteihin nähtiin 
myönteisenä kannustimena ja niiden toivottiin jatkuvan. 
Kulttuurisetelit koetaan hyvänä virkistysmuotona ja 
myös muut työhyvinvointiin liittyvät toimenpiteet edes-
auttavat työssäjaksamista.
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3.4.1 Yhteistoiminnan ja työsuojelun toteutuminen vuonna 2014

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän edustuksellinen 
yhteistoiminta toteutetaan yhteistyötoimikunnan 
peruskokoonpanolla ja laajennetulla kokoonpanolla. 
Yhteistyötoimikunnan peruskokoonpano koostuu Jukon 
pääluottamusmies Keijo Kiviojasta, JHL:n pääluottamus-
mies Sinikka Ohtamaasta ja kahdesta JYTY:n luotta-
musmiehestä Aino Mustapäästä ja Vesa Kumpumäestä. 
Työnantajan edustajina toimivat kuntayhtymän johtaja, 
talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja 31.3.2014 asti. Laajen-
nettu yhteistyötoimikunta käsittää peruskokoonpanon 
lisäksi työsuojelutoimikunnan ja työntekijäjärjestöjen 
edustuksen ammattiopistoista.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän laajennettu 
yhteistyötoimikunta kokoontui kaksi kertaa vuonna 
2014.  Aiheina olivat tiedottaminen taloudellisesta tilan-
teesta ja henkilöstövalinnoista sekä työsuojeluorgani-
saation järjestäytyminen. Lisäksi yhteistyötoimikunta 
kokoontui peruskokoonpanolla sopimusten ja suunni-
telmien laadintaa sekä allekirjoitusta varten. Vuoden 
aikana laadittiin ja hyväksyttiin luottamusmiessopimus, 
koulutussuunnitelma, työterveyshuollon suunnitelma 
ja päivitettiin työsuojelusuunnitelma. Yhteistoimintaa 
sävyttivät talouden sopeuttamistarpeet sekä kuluneella 
että tulevina taloussuunnitelmavuosina.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen osaamista 
ja terveyttä vahvistamalla on olennainen osa yhteistoi-
mintaa ja johtamista. Työsuojelun yhteistoimintaorgani-
saatio yhdessä työterveyshuollon kanssa ovat asiantun-
tijaroolissa linjaorganisaation tukena kehittämistyössä.   
Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset 
työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän keskeisimmät 
työsuojeluasiakirjat ovat Työsuojelun toimintaohjelma, 
Varhaisen tuen malli, Palo- ja pelastussuunnitelmat ja 
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma.

Kuntayhtymän työsuojelupäällikkönä toimi hallinto- ja 
henkilöstöjohtaja Markku Rajaniemi 31.3. saakka, jonka 

jälkeen työsuojelupäällikkönä on toiminut rehtori Erkki 
Juola. Työsuojeluvaltuutettuina toimivat opetushenki-
löstön edustajana Helena Viitasalo (1. vara Juha Eskola, 
2. vara Simo Hautala) ja tukihenkilöstön edustajana Veijo 
Hietala (vara Jari Vääräniemi). Työsuojeluasiamiehinä 
toimivat Kari Sakko (Ylivieska), Jari Fors (Kalajoki), Eija 
Heikkilä (Oulainen), Jukka Eronkoski (Haapajärvi), Terho 
Virtanen (Piippola), Juha Salomaa (Pyhäjärvi).

Työsuojelutoimikunta kokoontui neljä kertaa. Kokoukset 
olivat aina eri opistoissa.  Pohjois-Suomen Avin 
työsuojelun vastuualueen tarkastaja Jyrki Tervo teki 
yhden tarkastuksen, jossa varsinaisena aiheena oli yleis-
kartoitus Jedun työsuojelutoiminnasta. Korjauskeho-
tuksia ei tullut, mutta huomautettiin riskien arvioinnista, 
läheltä piti tapahtumien kirjaamisesta ja koulutustar-
peista sekä työterveyshuollon tarkastuksista. Jatkossa 
Avi tulee tutustumaan Jedun jokaiseen yksikköön. Jedu 
sai Halmeri indeksiksi 60,3. Vertailujoukon keskiarvo oli 
86,3. Loppuvuoden toimenpiteillä Halmeri-indeksi on 
Jedussa huomattavasti kohentunut. Pohjolan vakuu-
tusten tilaston mukaan työtapaturmia v. 2014 sattui 43 
ja työmatkatapaturmia 5. 

Vuoden aikana on laadittu työsuojelun toimintaohjelma, 
jossa määritellään seuraavien vuosien keskeiset toimen-
piteet. Läheltä piti tilanteissa eli turvallisuushavainnon 
kirjaamisessa otettiin käyttöön Pohjola Yhtiöiden tieto-
järjestelmä. Henkilöstön EA-koulutuksien ajantasai-
suuden kartoitus käynnistettiin ja tulokset saadaan 
kevään aikana. Riskien kartoituskysely toteutettiin myös 
syksyn aikana. Tulosten analysointi on vielä kesken ja 
toteutetaan kevään aikana. 

Riskien arvioinnin tavoitteena on löytää toimenpiteitä 
työturvallisuuden parantamiseksi, vahinkojen ennalta-
ehkäisemiseksi ja vahinkokustannusten minimoimiseksi. 
Työsuojelutoimikunta esittää, että ns. turvallisuuskävelyt 
toteutetaan jokaisessa opistossa kerran vuodessa.

JEDUssa järjestetään vuosittain henkilökunnalle mahdol-
lisuus hakeutua kuntoremontteihin, joihin sisältyvät myös 
seuraavana vuonna järjestettävä terveystreffit, täss reippaita 
jedulaisia tammikuussa 2014 Kuopiossa.
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3.4.2 Varhaisen tuen mallin käyttöönotto

Helmikuussa 2015 tehtiin kooste JEDUn työterveys-
huollon toiminnasta vuonna 2014. Koosteesta ilmenee, 
että palkkahallinnosta lähetetään säännöllisesti listat 
työntekijöiden sairauslomapäivistä työterveyshuollon 
toimijoille. Työterveyshuoltoon toivotaan myös kopioita 
muualta kirjoitetuista sairaslomatodistuksista. Työterve-
yshuoltojen 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. Työterveys-
lääkäri ja työterveyshoitaja osallistuvat palaveriin, jossa 
johdon kanssa läpikäydään JEDUn omaa varhaisen tuen 
mallia. 

Syksyllä 2014 järjestettiin esimiehille koulutusta 
varhaisen tuen mallista. Kouluttajana toimi Kallion 
työterveyslääkäri Mika Kesomaa. Työterveyshuollon 
näkemyksen mukaan osa lähiesimiehistä tarvitsee vielä 
ohjausta JEDUn Varhaisen tuen –mallin käyttöönottoon.

Alla olevassa taulukossa on kooste JEDUn työterveys-
huollon toiminnasta vuodelta 2014, työterveyshuolto-
palvelujen tarjoajien tilastoista. Taulukossa on listattuna 
työterveyshuollossa JEDUn henkilöstön asiakaskäyntien 
määrät aihealueittain jaoteltuna sekä työterveyshuollon 
henkilöstön käynnit ammattiopistoilla. 

Työterveyshuolto järjesti päättyneelle ASLAK-kuntou-
tusryhmälle jatkoseurantapäivän Kalajoella elokuussa 
2014. Kallion työterveyshuollon edustajat ovat osallistu-
neet työhyvinvointitiimin kokouksiin. Työterveyshuollon 
edustajat ovat osallistuneet uusien rakenteilla olevien 
toimistotilojen suunnitteluun. Työssäjaksamiseen on 
kiinnitetty huomiota yksilökohtaisesti terveystarkas-
tuksissa. Ryhmäkohtaisia ohjauksia/toimenpiteitä ei 
vuonna 2014 ole järjestetty.

Alla olevissa taulukoissa näkyy poissaolot keston ja suku-
puolen mukaan JEDUssa vuosina 2012 - 2014. Vuonna 
2014 sairaspoissaoloja oli yhteensä 5951. Suurin osa 
henkilöistä sairasti alle kolme päivää. Keskimääräiseksi 
sairaspoissaolon kestoksi tulee 16 päivää. Sairaspoissa-
olojen määrä oli koko henkilöstön määrään suhteutet-
tuna keskimäärin 11,4 päivää henkilöä kohden vuoden 
2014 aikana. Vuonna 2013 keskimääräinen poissaolon 
kesto oli 9,8 päivää henkilöä kohden. Poissaolojen kestot 
ovat pidentyneet, mutta henkilöiden määrä on vähen-
tynyt 300 henkilöllä.

Työterveyshuollon 
asiakaskäynnit 2014  Kalajoki Haapajärvi Haapavesi Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDU 

2014 
JEDU 
2013 

Työpaikkakäyntejä 1 3 3 15 4 1 7 34 41 
Terveystarkastuksia 18 40 36 139 39 7 15 294 260 
Sairaanhoitokäyntejä 105 144 92 298 163 99 96 997 1282 
Työkykyä ylläpitävää 
toimintaa 13 20 13 14 24 10 2 96 30 
Kolmikantaneuvotteluja 1 2 0 4 1 0   8 5 
Tietojen antamista ja 
ohjausta 16 111 40 194 45 23 37 466 418 
Ammatillisen kuntoutuksen 
toimenpiteet 1 1 5 1 3 1   12 20 

ASLAK -ryhmäläiset ODL:n edessä lokakuussa 2013 ja osa porukasta osallistui vielä kesällä 
2014 Kalajoella järjestettyyn Nice Run -tapahtumaan joukkueena - JEDUn joutsenet -.
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Liitteessä 2 olevaan taulukkoon on koottu henkilöstön 
poissaolot tyypeittäin. Taulukossa on jaoteltu tukihen-
kilöstön ja opetushenkilöstön poissaolot erikseen. Kaik-
kiaan poissaloja oli 12 538, joihin sisältyy palkattomat 
virka-/työvapaat, palkalliset virkavapaat (muu kuin 
sairaus), vanhempainlomat, opintovapaat, hoitovapaat 

ja eläkelaitoksen kuntoutukset. Vuonna 2013 poissaoloja 
oli 13 327 päivää. Kaiken kaikkiaan vuoden 2014 aikana 
poissaoloja kertyi 15 561 päivää, joihin sisältyvät myös 
toisen vakanssin hoito JEDUssa tai toisen työnantajan 
palveluksessa.

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.

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.

2014

Poissaolon 
kesto

Henkilöt Sairauspoissaolot 
yht.

% osuus 
kaikista 
luokista

Henkilöt Sairauspoissaolot 
yht.

% osuus 
kaikista 
luokista

1-3 päivää 63 212 14,18 % 155 501 11,24 % 218 713
4-14 päivää 28 280 18,73 % 66 757 16,99 % 94 1037
15-60 päivää 14 631 42,21 % 30 1533 34,40 % 44 2164
61-85 päivää 4 372 24,88 % 8 1019 22,87 % 12 1391
186-365 päivää 0,00 % 3 646 14,50 % 3 646

Kaikki yhteensä 80 1495 100,00 % 187 4456 100,00 % 267 5951

Mies Nainen

Henkilömäärä yht.
Sairauspoissaolot 

yht.

JEDUn työterveyshuollon kustannukset 
tulosalueittain 2014

Korvausluokka I Korvausluokka II Yhteensä 2014 Yhteensä 2013

Haapajärven ammattiopisto 13 707,03 €                13 734,62 €                27 441,65 €                17 533,83 €                
Haapaveden ammattiopisto 8 531,60 €                  25 081,11 €                33 612,71 €                30 578,51 €                
Kalajoen ammattiopisto 8 099,42 €                  6 102,11 €                  14 201,53 €                11 882,77 €                
Nivalan ammattiopisto 22 482,35 €                19 177,53 €                41 659,88 €                42 511,77 €                
Oulaisten ammattiopisto 16 031,42 €                16 004,29 €                32 035,71 €                23 264,69 €                
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 4 516,73 €                  12 222,94 €                16 739,67 €                23 039,39 €                
Ylivieskan ammattiopisto 3 742,76 €                  6 735,00 €                  10 477,76 €                8 288,52 €                  
Autokoulu 149,40 €                     314,50 €                     463,90 €                     255,60 €                     
Yhtymäpalvelut 1 928,78 €                  3 750,01 €                  5 678,79 €                  3 115,00 €                  
Työelämäpalvelut 685,49 €                     1 289,54 €                  1 975,03 €                  2 327,15 €                  
yhteensä 79 874,98 €                104 411,65 €              184 286,63 €              162 797,23 €              
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3.4.3 Henkilöstön eläköityminen

Kuntayhtymän palveluksesta jäi eläkkeelle vuoden 2014 
aikana yhteensä 15 henkilöä.

JEDUn henkilöstöstä osa-aikaeläkkeellä 31.12.2014 
tilanteen mukaan on yhteensä 26 henkilöä.

JEDUsta eläköityneet 2014 Hallinto Opetus Tuki
Kaikki 

yhteensä 
2014

Kaikki 
yhteensä 

2013

Kaikki 
yhteensä 

2012
Haapajärven ammattiopisto 4 1
Haapaveden ammattiopisto 2 1 3 2 3
Kalajoen ammattiopisto 2 2
Nivalan ammattiopisto 4 1 5 4 4
Oulaisten ammattiopisto 2 2 4 2
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 1
Ylivieskan ammattiopisto 1 1
Yhtymäpalvelut 2 1 3 1
Työelämäpalvelut 1
Kaikki yhteensä 2 8 5 15 16 13

Mies Nainen Mies Nainen
Haapajärven ammattiopisto 1 2 3
Haapaveden ammattiopisto 1 3 1 5
Nivalan ammattiopisto 4 2 1 1 8
Oulaisten ammattiopisto 2 4 1 7
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 1 1
Yhtymäpalvelut 1 1
Ylivieskan ammattiopisto 1 1
Kaikki yhteensä 7 11 3 5 26

Kaikki 
yhteensä

Osa-aikaeläkkeellä JEDUssa 2014 
31.12.2014 tilasto

Opetus Tukipalvelut

Henkilöstö- ja hallintojohtajan Markku Rajaniemen eläkejuhlia vietettiin 27.3.2014 Nivalan ammattiopistolla, kuvassa JEDUn johtoryhmän 
jäsenet muistivat Markun työvuosia runoin ja pienin puhein.
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3.4.4 Henkilöstön kannustaminen ja kuntoremontit

Kesän 2013 kuntoremontin seuranta viikonloppu(-
terveystreffit), järjestettiin Kuopion Rauhalahdessa 
tammikuussa 2014. Jokainen seurantaviikonloppuun 
osallistunut osallistunut antoi positiivista palautetta 
Rauhalahden viikonlopusta. 

Heidän mielestään tapaaminen oli onnistunut niin 
viikonlopun järjestelyjen kuin ohjelman sisällön puolesta. 
Kuntoremonttiloman anti oli tartuttanut liikuntainnos-
tusta ryhmän jäseniin. 

Terveystreffit koettiin erittäin tärkeänä ja hyödyllisenä 
sekä motivoivana asiana. Ne tehostavat ja tukevat 
kunnonkohotusta kuntoremontin jälkeen ja näin pystyy 
myös vertaamaan kunnon kehitystä puolen vuoden 
takaisesta kuntoremontista.

Vuoden 2014 kuntoremontti järjestettiin 23–28.6. 
Kuopion Rauhalahdessa. Kaikki kuntoremonttilomaan 
osallistuneet kokivat kuntoremontin mukavaksi ja innos-
tavaksi kokemukseksi. Viikon ohjelmaa pidettiin moni-
puolisena, oli mukava kokeilla uusia kuntoilumuotoja. 
Luennot antoivat hyvää tietoa liittyen liikuntaan, ravin-
toon ja lepoon. 

Kuntotestien koettiin kertovan kokonaiskuvan omasta 
kunnosta ja testin pohjalta selvisi mitä osa-alueita voi 
itsenäisesti liikunnalla vahvistaa. Kuntoremontin moni-
puoliseen liikuntaharjoitteluun oltiin tyytyväisiä ja 
sen uskottiin aktivoivan myös jatkossa omatoimiseen 
harjoitteluun. 

Kuntoremonttia pidettiin erittäin tarpeellisena ja se että 
työnantaja osallistuu kuntoremonttiloman kustannuk-
siin, nähtiin todella tärkeänä satsauksena henkilöstön 
hyvinvointia ja työkykyä ajatellen. 

Moni totesi, ettei omilla kustannuksia henkilökuntaan. 
Toivottiin kuitenkin yhdenmukaista korvausjärjestelmää 
tukihenkilöille ja opettajille. 

Tukihenkilöiden loma-ajat ovat lyhyemmät ja moni 
ottaa kuntoremontin ajalle palkatonta lomaa, opettajat 
pystyvät käymään kuntoremonttilomilla kesäloman 
aikana. 

Kuvia kesäkuun 2014 kuntoremontista, kuvat Sirpa Korhonen. Kuntoremontin 
aikana ohjelmassa on kuntokartoitusta, teoriaa ja paljon liikuntaa.
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4. TIIMIEN, TYÖRYHMIEN JA JAOSTEN TOIMINTA

Tiimitoiminnan koordinointi on hallintosäännössä 
vastuutettu kehittämispäällikön toimenkuvaan. Syksyllä 
2013 kehittämispäällikön siirtyi Oulaisten ammat-
tiopiston rehtorin vuorotteluvapaan sijaiseksi hoitaen 
tehtäviä heinäkuun loppuun 2014. Tiimien osalta rehto-
rijäsenille vastuutettiin oman tiimin toiminnan koordi-
nointi ja kehittämistehtävä. Johtoryhmän kokouksissa 
on käsitelty tiimien ajankohtaisia asioita.

Kuntayhtymätasolla on toiminut aktiivisesti seitsemän 
tiimiä ja useita alajaoksia, joiden toimintaa kuvataan 
tarkemmin tässä luvussa. Jokaisessa kuntayhtymätason 
tiimissä on mukana johtoryhmän edustaja, rehtori tai 
kehittämispäällikkö varmistamassa tiedonkulun tiimistä 
toiseen. Hyvinvointitiimin asioita käsitellään luvussa 5. 
Kaikkien tiimien ja jaosten kokousmuistiot on luettavissa 
Sillassa >tiimit ja toiminta.

Johtoryhmään kuuluivat kuntayhtymän johtaja, talous-
johtaja, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, ammattiopistojen 
rehtorit, aikuiskoulutus- ja oppisopimusjohtaja, kehittä-
mispäällikkö, tietohallintopäällikkö, suunnittelupäällikkö 
ja autokoulun johtaja. Johtoryhmän kokouksiin voidaan 
kutsua myös käsiteltävien asioiden asiantuntijoita hank-
keista, ulkopuolisista organisaatioista ja eri ammattiopis-
toista. Johtoryhmän sihteerinä toimi marraskuun alkuun 
saakka kehittämispalveluiden suunnittelija ja loppu-
vuoden johdon sihteeri.

Johtoryhmä kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä 13 
kertaa. Johtoryhmän kesäkuun strategiapäivä järjestet-
tiin Haapaveden ammattiopistolla. Elokuussa Kalajoella 
loma-asunto Raikkaassa järjestettyyn strategiapäivään 
osallistui laajennettu johtoryhmä.

Alkuvuodesta johtoryhmä käsitteli kuntayhtymän 
toimintakäsikirjan rakentamista, tilinpäätöksen valmis-
teluun liittyviä asioita ja rekrytointeja. Kevään mittaan 
keskityttiin uuteen oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin, 
järjestyssääntöihin, kuntayhtymän koulutussuunnitel-
maan ja yhteishaun tuloksiin. Lisäksi paneuduttiin Oulun 
Eteläisen osaamisstrategiaan sekä Oulun Eteläisen ja 
Raahen seutukunnan Ammatillisen koulutuksen kehittä-
missuunnitelmaan (AMKESU). 

Kesäkuussa Haapaveden ammattiopiston palvelu- ja 
luontoalan yksikkö Norassa järjestetyssä strategiapäi-
vässä aiheena olivat ammattitaitokilpailutoiminnan 
kehittäminen, kuntayhtymän talous, hanketoiminta ja 
opiskelun hyvinvointisuunnitelma. Lisäksi kartoitettiin 
kuntayhtymän kuraattori- ja psykologipalveluiden nyky-
tila.

Elokuun strategiapäivässä aiheena olivat strategian 
valmistelun lisäksi opetussuunnitelmatyö ja ammatil-
lisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen 
(Tutke2). Lisäksi informoitiin osallistujia kuntayhtymän ja 

JOHTORYHMÄ

ammattiopistojen rakenteellisesta uudistamisesta. Stra-
tegiasta tarkastelun kohteena olivat erityisesti toimin-
taympäristö, perustehtävä, toimintaa ohjaavat arvot ja 
strategiset painopisteet. Osastrategioiden päivitykseen 
nimettiin vastuuhenkilöt. Johtoryhmä perehtyi myös 
laatujärjestelmän itsearviointiin.

Syksyn kokouksissa johtoryhmä jatkoi strategiatyötä 
sekä talousarvion laadintaa. Jedu-strategia 2015 – 2017, 
toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 – 2017 ja talous-
arvio vuodelle 2015 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 
8.12.2014. Loppuvuodesta johtoryhmässä käsiteltiin 
toimintakäsikirjan jalkauttamista ja itsearviontiin valmis-
tautumista.

Toimintavuoden aikana johtoryhmä kokosi osavuo-
sikatsaukset yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston 
hyväksyttäviksi, perehtyi kuntayhtymän hankkeisiin ja 
perusti neuvottelevan työryhmän selvittämään uuden 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia. Myös 
uusien koulutuksen järjestämislupien haun valmistelu ja 
kuntayhtymän johdossa tapahtuneet henkilömuutokset 
antoivat oman haasteensa kuluneelle vuodelle.

Johtoryhmän strategiapäivillä kesäkuussa 2014 vietettiin myös Tuula Taskisen 
syntymäpäiviä.
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Pedagoginen tiimi tärkein tehtävä on pohtia ja kehittää 
pedagogisia ja muita opetukseen liittyviä asioita 
kuntayhtymässä. Yksi merkittävä tehtävä on opetus-
menetelmien ja käytänteiden yhdenmukaistaminen eri 
oppilaitosten välillä sellaisissa asioissa, joissa se katso-
taan tarpeelliseksi. 

Tiimi koostuu johtoryhmän edustajasta ja tiimin vetä-
jästä Ari Sarpolasta sekä eri oppilaitosten edustajista, 
jotka vastaavat oppilaitoksen pedagogisesta toimin-
nasta. Muut henkilöt ovat Nivalasta Jyrki Saarela ja Hannu 
Keto, Oulaisista Veikko Honkanen, Eija Toivanen ja Pirjo 
Kotilainen, Haapavedeltä Arto Veikkola ja Ritva Joki-Ko-
lehmainen, Ylivieskasta Päivi Heinonen, Haapajärveltä 
Liisa Pieskä, Piippolasta Hannele Siekkinen ja Kalajoelta 
Pekka Tuomainen. Lisäksi JEDUsta Sirpa Korhonen, Juha 
Palosaari ja Ulla Mäntykangas. Tiimi on kokoontunut eri 
oppilaitoksissa vuoden aikana kuukausittain. 

Kevään aikana haettiin toimivaa työskentelymallia oppi-
laitosten hyvien toimin-
tatapojen säilyttämiseksi 
ja uusien toimintatapojen 
hyödyntämiseksi oppi-
laitosten toiminnassa. 
Syksyllä tiimi on keskittynyt 
1.8.2015 tulevien uusien 
o p e t u s s u u n n i t e l m i e n 
käytännöiden suunnitte-
luun.

Pedagoginen tiimi on 
järjestänyt JEDUn kilpailu-
toimintaa. Syksyllä kahden 
viikon aikana järjestettiin 
melkein joka oppilaitok-
sessa jokin osa Taitaja-kil-
pailuista JEDU-Skillseinä. 
JEDU maksoi palkinnot 
kolmelle parhaalle ja jois-
sakin lajeissa JEDUskillsit 
toimivat myös karsintoina 
semifinaaleihin. 

Taitaja -kisoihin liittyen 
Pedagoginen tiimi on järjes-
tänyt Huippuosaamisen 
pedagogiikka koulutuksen 
Skills Academya ja HAMKin 
kanssa. Mukana on kolmisen 
kymmentä opettajaa JEDUn 
oppilaitoksista. 

PEDAGOGINEN TIIMI

Pedagogisen tiimin alaryhminä ovat toimineet OPS 
työryhmä, rehtorityöryhmä, Opinpolkujaos, Multiprimus 
–työryhmä ja VALMA – työryhmä.

OPS työryhmä
Pedagogisen tiimin OPS jaos on kokoontunut vuonna 
2014 yhteensä 3 kertaa. OPS jaoksen jäsenet: Mauno 
Jussila (pj), Erkki Juola, Hannele Siekkinen, Ritva Joki-Ko-
lehmainen, Tytti Sydänmetsä, Virpi Niku ja Ulla Mänty-
kangas. Jaoksen keskeisimmät toiminnan tulokset ovat 
olleet TUTKE 2 toimeenpanon suunnittelu ja toiminta-
ohjeiden päivityksen koordinointi säädösmuutosten 
mukaiseksi. OPS jaoksessa on seurattu opetussuunnitel-
maperustaisen ammatillisen peruskoulutuksen opetus-
suunnitelmien kehittämistä (mm. ops päivitykset, ops 
työpajat). OPS jaos on lisäksi jatkanut näyttötutkintoihin 
valmistavien koulutuksien koulutussuunnitelmatyön 

Ylempi kuva Huippuosaamisen pedagogiikkaa koulutuksesta, syyskuulta Nivalasta.
Alempi kuva on samoin syyskuulta Pedagogisen tiimin strategiapäiviltä.
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kehittämistyön koordinointia sekä VALMA koulutuksiin 
liittyvää kehittämistyötä tilannekatsauksien muodossa.
Yhtenä keskeisenä toimintana OPS jaoksella on myös 
ollut opetus- ja koulutussuunnitelmiin liittyvien koulu-
tuspäivien suunnittelu ja tiedotus henkilökunnalle. Ops 
kehittämispäiviä ja työpajoja on järjestetty yhteisten 
tutkinnon osien opettajille sekä koulutusaloittain ops 
vastaaville sekä koulutussuunnitelmavastaaville.

Rehtorityöryhmä
Rehtorityöryhmä, johon kuuluvat yksikköjen rehtorit, pj 
Mauno Jussila, esittelijä Ulla Mäntykangas sekä suun-
nittelija Juha Palosaari on kokoontunut v 2014 3 kertaa. 
Työryhmä on käsitellyt näyttötutkintoon valmistavien 
koulutuksien koulutussuunnitelmia, henkilökohtaista-
miseen liittyvää kehittämistyötä, työpaikkarekisterin 
kehittämistä sekä tutkintokohtaisten opetussuunnitel-
mien kehittämistyön tilannekatsausta ja ammattiopis-
toissa hoidettavia opetussuunnitelmiin liittyviä tehtäviä. 
Rehtorityöryhmä on saanut tehtäväkseen kokoontua 
v. 2015 säännöllisesti päättämään TUTKE2 toimeenpa-
nosta JEDUssa. Työryhmään tuli mukaan vuoden 2014 
lopussa myös kehittämispäällikkö.

Opinpolku jaos
Opinpolkujaos on jatkanut toimintaansa kuluneen 
vuoden ja kokoontunut 4 kertaa. Työryhmässä ovat 
toimineet Nivalan, Haapaveden Noran yksikön ja Piip-
polan apulaisrehtorit, opetussuunnitelmavastaava 
sekä sihteerinä Juha Palosaari.  Kevään 2014 aikana 
työryhmää laajennettiin aikuiskoulutuksen edustuksella. 

Toiminnan tavoitteena on kehittää JEDUN opiskelijoille 
mahdollisuuksia erilaisiin opinpolkuihin sekä työka-
luja niiden toteuttamiseen. Toimintasuunnitelmamme 
mukaan olemme jäsentäneet OPH:n määräyksen 
mukaan HOPS -prosessia ja sähköistä kaavakkeiden 
täyttämistä. Toinen kohde on ollut aikuiskoulutuksen 
sähköisen henkilökohtaistamisprosessin ohjeiden 
laatiminen ja korjaaminen saadun palautteen pohjalta 
Wilma-järjestelmään sekä aikuiskoulutuksen hakupro-
sessin laatiminen www-sivuille.  Työryhmä koulutti opin-
tosihteereitä 2 kertaa kevään 2014 aikana Nivalassa. Juha 
Palosaari  ja Sirpa Katajalaakso pitivät syksyllä 2 kertaa 
etäluennon aikuisten sähköisen henkilökohtaistamisen 
laatimisesta.

MultiPrimus -työryhmä

MultiPrimus työryhmä on kokoontunut vuoden aikana 
2 kertaa perinteiseen kokoukseen. Lisäksi on järjes-
tetty yksi iso yhteinen koulutustilaisuus kaikille JEDUn 

opettajille verkon välityksellä elokuussa 2014. Verkkoa 
on hyödynnetty myös kahdessa henkilökohtaistamis-
koulutuksessa, jotka järjestettiin vuoden 2014 lopulla. 
Työryhmän toiminta on JEDUn aikana kehittynyt posi-
tiivisesti ryhmäläisten osaamisen ja yhteistyön suhteen. 
Ryhmän henki ja ammatillinen osaaminen ovat huippu-
luokkaa jatkettaessa kohti vuoden 2015 suuria opetus-
suunnitelmauudistuksia.

 
Valma-työryhmä

Koulutuksen järjestäjä nimitti marraskuussa 2013 VALMA- 
työryhmän, jonka tehtävänä on tiedottaa valmentavien 
koulutusten muutoksista ja valmistella uusien opetus-
suunnitelmien perusteiden käyttöönottoa. VALMA 
-työryhmä on laatinut vuoden 2014 tiedotus- ja koulu-
tusmateriaalia, järjestänyt tiedotustilaisuuksia, laatinut 
JEDUn VALMA -strategian, valmistellut koulutuksen 
järjestämislupahakemusta, toteuttanut arviointialueen 
itsearvioinnin osana laatutyötä ja käynnistänyt opetus-
suunnitelmatyön koulutusten perusteiden käyttöönot-
tamiseksi 1.8.2015 alkavissa koulutuksissa. Työn tavoit-
teena on valmistella ja laatia koulutuksen järjestäjän 
valmistavien koulutusten opetussuunnitelma, joka 
mahdollistaa opiskelijalle yksilölliset opintopolut. 

OKMn ja OPHn käynnissä olevissa uudistuksissa yhdis-
tyvät seuraavat koulutukset: 

• kotitalousopetus (talouskoulu), Haapavesi, Oulainen
• ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava 
koulutus (ammattistartti), Nivala, Piippola
• vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus- ja 
ohjaus, Haapavesi, Piippola
• maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmis-
tava koulutus (mava), Ylivieska
• oppisopimuskoulutukseen valmentava ennakkojakso 
(Opsostartti), Ylivieska 

Uudistukset tulevat voimaan 1.8.2015 alkaen, jolloin 
koulutukset ovat: 

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, 
Valma. 
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille 
valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumi-
seen sekä vahvistaa opiskeluvalmiuksia ammatillisen 
tutkinnon suorittamiseen. Koulutuksen laajuus on 60 
osaamispistettä. 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, 
Telma 
Aikaisempi vammaisten opiskelijoiden valmentava ja 
kuntouttava opetus ja ohjaus. Koulutuksen tavoitteena 
on antaa sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea 
tarvitseville opiskelijoille yksilöllisten tavoitteiden ja 
valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta.

Ylempi kuva Huippuosaamisen pedagogiikkaa koulutuksesta, syyskuulta Nivalasta.
Alempi kuva on samoin syyskuulta Pedagogisen tiimin strategiapäiviltä.
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Laatutyöryhmä kokoontui puheenjohtaja Erkki Juolan 
johdolla vuoden 2014 aikana 11 kertaa. Vuoden 2014 
toiminta keskittyi suurelta osin toimintajärjestelmän 
rakentamiseen ja laadunhallinnan itsearviointiin valmis-
tautumiseen. Kevään ajan toimintajärjestelmän kehit-
tämisen vastuuhenkilönä toimi Ulla Mäntykangas, 
kokonaisarkkitehtuurin koordinointitehtävä oli Matti 
Taipaleella. Syksyllä toimintajärjestelmän kehittämisen 
vastuuhenkilö oli Sirpa Korhonen.   

JEDUn koulutuspäivässä 17.2.2014 esiteltiin toimintajär-
jestelmää koko henkilöstölle Socrative-ohjelman avulla. 
Koulutuspäivään osallistuneet pääsivät esittämään 
kysymyksiä ja kommentteja laatujärjestelmästä reaali-
ajassa esittelijöinä toimineille laatutyöryhmän jäsenille.  
Palautteet käytiin läpi laatutiimissä ja johtoryhmässä. 

Helmikuussa Seppo Mattila QL Laatutoiminta Oy:stä 
luennoi ja piti workshop-päivän laatujärjestelmän 
rakentamisesta laatutyöryhmälle, myös johtoryhmä oli 
kutsuttu tilaisuuteen. Koulutus antoi eväitä jatkaa toimin-
tajärjestelmän muokkausta JEDUn tarpeita vastaavaksi. 
Toimintakäsikirjan ulkoasua ja sisältöä päätettiin yhte-
näistää niin, että ammattiopistokohtaisista kuvauksista 
siirryttiin kohti JEDUn yhtenäisen toiminnan kuvausta. 
Osa laatutyöryhmän jäsenistä teki maaliskuussa vierailun 
Raahen Porvari- ja Kauppakouluun, jossa tutustuttiin 
Raahen käyttämään toimintajärjestelmään. Vierailun 
avulla haettiin edelleen suuntaviivoja JEDUn toiminta-
järjestelmän rakennustyöhön ja vierailu antoikin uusia 
ajatuksia järjestelmän kehittämiseen. 

Toukokuussa saatiin vieraaksi ja asiantuntijaksi Raahen 
Porvari- ja Kauppakoulusta Eveliina Noponen, jolta saatiin 
ulkopuolista näkemystä tehtyyn työhön sekä käytännön 
vinkkejä prosessikuvausten tekemiseen. Kevään aikana 
JEDUn toimintajärjestelmä alkoi muotoutua nykyiseen 
muotoonsa. 

Syksyllä toimintajärjestelmän kehittämistyö jatkui ja 
pientyöryhmät kokoontuivat lukuisia kertoja kokoa-
maan sisältöjä ja tuottamaan prosessikuvauksia toimin-
takäsikirjaan. Lokakuussa OPH järjesti Oulussa perehdy-
tystilaisuuden, jossa ohjeistettiin tulevaan kansalliseen 
itsearviointiin ja kuultiin mahdollisesta ulkoisesta audi-
toinnista keväällä 2015.

Loppuvuodesta valittiin JEDUn toimintajärjestelmän 
arviointiin osallistuvat henkilöt ja suunniteltiin järjes-
telmän esittelyä ja jalkauttamista henkilökunnalle. Orga-
nisoitiin myös JEDUn toimintajärjestelmän arviointiin 
liittyvä työnjako ja aikataulutus. Arviointiin tammi-maa-
liskuussa 2015 osallistuu kaikkiaan noin 90 jedulaista ja 
yhteistyötahojen edustajaa eri sidosryhmistä sekä opis-
kelijoita. 

Osa laatutiimin jäsenistä toimii Laatusampo-hankkeessa 
(Laatusampo – laatua ammatilliseen koulutukseen 
pohjoisessa). Hankkeessa mukana olevat jäsenet osallis-
tuivat Kansalliseen laatuseminaariin Jyväskylässä syys-
kuussa 2014 sekä joulukuussa laatustrategian toimeen-
panon tukihankkeiden loppuseminaariin Joensuussa. 

Laatusampo hankkeen yhtenä tavoitteena on kuntayh-
tymän henkilöstön osallistaminen laatutyöhön. Henki-
löstölle on esitelty toimintajärjestelmää mm. rastiratojen 
muodossa sekä ammattiopistojen ja yhtymäpalveluiden 
henkilöstöinfoissa on käyty läpi toimintakäsikirjan eri 
osa-alueita. 

Vuonna 2014 laatutyöryhmän kokouksissa käsiteltiin 
toimintajärjestelmän rakentamiseen liittyvien toimenpi-
teiden lisäksi säännöllisesti Sillan sisältöihin ja rakentee-
seen liittyviä kehittämistarpeita. Keväällä muun muassa 
tiimien sivurakenne ja muistioiden nimeämiskäytäntö 
Sillassa yhtenäistettiin.

LAATUTYÖRYHMÄ

Ulla Mäntykangas esittelemässä JEDUn toimintaa Laatua laineilla -tapahtumassa.
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JEDUn kansainvälisyystiimi kokoontui vuoden 2014 
aikana yhteensä yhdeksän kertaa. Tiimissä on edusta-
jana kansainvälisyyskoordinaattori jokaisesta ammat-
tiopistosta, puheenjohtajana toimii tiimin rehtorijäsen 
eli Ylivieskan ammattiopiston rehtori. Lisäksi tiimissä on 
mukana kehittämispalveluista toimistosihteeri ja suun-
nittelija, kv-koordinaattori, jotka yhdessä hoitavat JEDUn 
yhteisten opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushankkeiden 
hallinnoinnin. Kansainvälisyystiimin kautta jaetaan 
myös matkavakuutuskortit kaikille opintojen aikana tai 
työtehtävissä ulkomailla liikkuville JEDUn opiskelijoille 
ja henkilökunnalle.

Tammi- ja helmikuun aikana tiimin kokouksissa keski-
tyttiin CIMOn koordinoiman uuden Erasmus + ohjel-
makauden liikkuvuushankkeen hakemuksen tekoon. 
Lisäksi sovittiin ulkomaan työssäoppimisjaksolle lähte-
vien opiskelijoiden ja työelämäjaksolle lähtevien henki-
lökunnan jäsenten aikatauluista ja keskusteltiin kevään 
muista toiminnoista. Lisäksi tammikuussa laadittiin 
esitys johtoryhmälle ohjeistuksesta, jolla ohjattaisiin 
vaihtokohteiden valintaa, niin että työssäoppimisen 
kansainvälisyys ja laadukkuus säilyvät. Vuoden ensim-
mäisessä kokouksessa käsiteltiin myös edellisen vuoden 
liikkuvuustilastot ja tehtiin vuodesta 2013 toiminta-
raportti. Samalla päivitettiin raportointia vastaamaan 
enemmän CIMOn liikkuvuuskyselyjen lomakkeita, jotta 
tietojen raportointi eteenpäin helpottuisi.

Kansainvälisyystiimi järjesti JEDUn kansainvälisille 
vieraille ohjelmaa pitkin vuotta, esimerkiksi tammi-
kuussa vieraili Finpron Venäjän edustaja JEDUn oppilai-
toksissa ja syksyllä Unkarista pitkäaikaisten (vuodesta 
1995 lähtien) yhteistyökumppaneiden edustaja ammat-
tiopistoissa. Kansainvälisyystiimin kokouksissa käsitel-
tiin alueelle tulossa olevia kansainvälisiä seminaareja, 
tapahtumia ja kansainvälisyyskoordinaattorit tiedottivat 
tulevista tapahtumista ammattiopistoissaan. Toiminta-
käsikirjaa käsiteltiin tiimissä kansainvälisyyden näkökul-
masta ja päivitettiin kuvauksia tarvittaessa.

Kevään viimeisissä kokouksissa kansainvälisellä työelä-
mäjaksolla tai seurantamatkalla olleet opettajat kävivät 
kertomassa kokemuksiaan ja jakamassa ajatuksiaan. 
Lisäksi jokaisessa tiimikokouksessa jaettiin tietoa koko 
tiimille, mikäli joku tiimin jäsenistä oli osallistunut 
Opetushallituksen tai CIMOn järjestämiin koulutuksiin 
tai tiedotustilaisuuksiin. Tiimin jäsenistä osa osallistui 
Joensuussa 4.-5.11. järjestetyille ammatillisen koulu-
tuksen KansainväliSYYSpäiville, jossa kuultiin ajankoh-
taisia asioita uusista liikkuvuuden rahoitusmahdolli-
suuksista sekä innovatiivisista kansainvälisyyshankkeista 
ja kotikansainvälistymisestä.
Syksyllä kansainvälisyystiimin kokouksissa käytiin läpi 

JEDUn kansainvälisen toiminnan toiminta- ja kehittämis-
suunnitelmaa ja tiimin jäsenet perehtyivät Opetushalli-
tuksen, CIMOn ja muiden asiantuntijatahojen tekemiin 
julkaisuihin ammatillisen koulutuksen kansainvälistämi-
sestä ja kansainvälisyyden nykytilasta. 

Asiakirjojen läpikäynnin ja keskustelujen pohjalta päivi-
tettiin yhteistyössä JEDUn kansainvälisen toiminnan 
strategiaa ja kehittämissuunnitelmaa sekä päivitet-
tiin JEDUn strategiaan 2015–2017 kansainvälisen 
toiminnan osuus, samalla päivitettiin myös Kansainvä-
lisen toiminnan tavoitteet vuodelle 2015. Syksyn aikana 
päivitettiin myös JEDUn kansainvälisten yhteistyökump-
paneiden lista. 

Lisäksi syyskuussa Ylivieskan ammattiopiston rehtori 
Tuula Taskinen valittiin Oulun Eteläisen korkeakoulukes-
kuksen OE 2020 – osaamisstrategian arkipäivän kansain-
välistymisen toimeenpanon vastuuhenkilöksi.

Tiimin kokouksissa koottiin myös osavuosikatsaukset 
kansainvälisestä liikkuvuudesta neljännes vuosittain ja 
tuloksia käsiteltiin tiimikokouksissa. Syksyllä kansainvä-
lisyystiimi koosti palautteen JEDUn johtoryhmälle siitä, 
mitä kehitettävää JEDUn kansainvälisessä toiminnassa 
on ja mikä toimii tällä hetkellä hyvin. Samassa palaut-
teessa tiimi otti kantaa omaan toimintaansa ja mahdol-
liseen yhden ammattiopiston malliin ja sen kansainvä-
lisen toiminnan organisointiin.

KANSAINVÄLISYYSTIIMI

Ylemmässä kuvassa on Oulaisten ammattiopistolta osallistujia European Studies 
Konferenssissa Pohjois-Irlannissa New Castlessa.
Alemmassa kuvassa on kv-tiimin jäseniä osallistumassa Ammatillisen koulutuksen 
KansainväliSYYSpäiville Joensuussa.
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JEDUn yhteinen markkinointitiimi kokoontui vuoden 
2014 aikana yhteensä seitsemän kertaa, kolme kertaa 
kevään ja neljä kertaa syksyn aikana. Tiimissä on edus-
tajat jokaisesta ammattiopistosta ja puheenjohtajana 
keväällä toimi Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston 
rehtori, joka myös oli tiimin rehtorijäsen. Syksyllä tiimin 
puheenjohtajana toimi JEDUn kehittämispäällikkö. 
Tiimin sihteerinä toimi kehittämispalvelujen suunnitte-
lija.

Tiimin kokouksissa käsiteltiin asioita tiimin vuosikellon 
mukaisesti ja kokouksissa seurattiin JEDUn opiskeli-
jamäärää sekä tulo-, olo- ja päättökyselyt käsiteltiin 
tulosten julkaistun jälkeen tiimissä. Kaikissa kokouksissa 
ideoitiin myös uusia tapoja tavoittaa potentiaalisia asiak-
kaita. Tiimin kokouksissa oli mukana mahdollisuuksien 
mukaan myös JEDUn oppilaskunnan edustaja.

Ensimmäinen kokous vuonna 2014 järjestettiin helmi-
kuun alussa, jolloin kokouksessa suunniteltiin mm. 
JEDUn markkinointia Kalajoen Loma-asuntomessuilla 
23.6.–3.7.2014, jossa olikin messujen ajan JEDUn esitte-
lypiste Kalajoen ammattiopiston loma-asunnossa Raik-
kaassa. Lisäksi helmikuun kokouksissa sovittiin muistakin 
yhteisistä markkinointitilaisuuksista, kuten Hopeasompa 
hiihdot Kalajoella ja RatRace -tapahtuma Haapavedellä. 
Samalla sovittiin, että ammattiopistot hoitavat omalla 
alueellaan harkintansa mukaan paikallisten urheiluseu-
rojen tukemisen. Helmikuun lopun kokouksessa sovittiin 
myös markkinointiviikkojen aikataulutus lukuvuodelle 
2014–2015.

Uutena asiana markkinointitiimi selvitti alkuvuodesta 
huppareille- ja t-paidoille edullisen toimittajan, jonka 
kautta tuotteet voidaan jatkossa tilata keskitetysti, 
noudattaen yhteisiä ohjeita. Tarkemmat ohjeet löytyvät 
tiimin muistioista Sillasta ja markkinoinnin sivustolta. 
Samoin kevään aikana hankittiin keskitetysti karkit, 
kynät ja muistitikut JEDU-logolla. Kevään yhteishaun 
markkinoinnissa hyödynnettiin Facebookkia, Googlea ja 
lehtiä, ammattiopistot hoitivat itse markkinoinnin Face-
bookissa ja lehdissä, Google -mainonta hoidettiin keski-
tetysti.

Kevään aikana uudistettiin myös JEDUn hakijan opas 
vastaamaan paremmin tutkintojen uudistamisesta 
aiheutuvia muutoksia, eli oppaassa esitellään lyhyesti 
ammattiopistot ja tämän jälkeen kaikki perustutkinnot 
aloittain aakkosjärjestyksessä.

Markkinointitiimissä todettiin, että jatkossa JEDU Skillsit 
tulee hyödyntää paremmin markkinoinnissa, samoin 
kaikki muut tapahtumat ja JEDUn opiskelijoiden osallis-
tumiset erilaisiin kilpailuihin ja niissä menestyminen.

MARKKINOINTITIIMI

Kevään viimeisessä tiimikokouksessa keskusteltiin mark-
kinointitiimin roolista jatkossa ja tehtiin esitys johtoryh-
mälle. Samassa kokouksessa käsiteltiin myös yhteishaun 
tulokset ja suunniteltiin jatkotoimenpiteitä markki-
nointiin. Mietittiin Youtubea ja muita uusia mahdollisia 
markkinointikanavia nuorille oppilaskunnan edustajan 
johdolla.

Lisäksi markkinointitiimissä selvitettiin mahdollisuutta 
hankkia JEDUlle yhteistä korttikonetta henkilökorttien 
tekoa varten, jolloin kortteja ei tarvitsisi tilata ulkopuo-
lelta. Kevään aikana yksi kone oli testikäytössä, mutta 
vielä ei ole löydetty tarkoitukseen sopivaa konetta. Graa-
fisen ilmeen tarkasteluun perustettiin pientyöryhmä, 
tavoitteena ideoida www-sivuille ja muuhun käyttöön 
päivitettyä grafiikkaa.

Keväällä aloitettiin myös ensimmäisen JEDUn aikuiskou-
lutusoppaan suunnittelu yhteistyössä aikuiskoulutuksen 
markkinointia hoitavien henkilöiden kanssa.

Syksyn ensimmäisessä kokouksessa yhtymäjohtaja kävi 
kertomassa markkinoinnin ja viestinnän tulevista linjauk-
sista. Lehtimainonta on nähty yhtymähallituksen tasolla 
toimimattomaksi ja siihen toivottiin keskittämistä ja lisää 
koordinointia. Ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi 
markkinointiin käytetyt resurssit ammattiopistoittain ja 
erot olivat varsin suuret. Lisäksi kerättiin johtoryhmän 
työskentelyä varten markkinointitiimin näkökulmasta 
plussat ja miinukset yhden ammattiopiston mallista 
verrattuna nykyiseen organisaatiorakenteeseen.

Syksyn aikana markkinoinnin koordinointi on keski-
tetty entistä vahvemmin kehittämispalveluihin kehit-
tämispäällikön alaisuuteen mm. lehtimainonta sekä 
nuoriso- että aikuiskoulutuksissa hoidetaan keskite-
tysti kehittämispalveluissa. Lisäksi markkinointimateri-
aalin hankinnassa sovittiin käytettäväksi JEDU -logoa ja 
hankittiin keskitetysti joululahjat henkilöstölle. Lisäksi 
sovittiin, ettei ammattiopistokohtaisia esitteitä enää 
jatkossa käytetä, vaan hyödynnetään JEDUn hakijano-
pasta ja kehitetään tarvittaessa uutta esim. alakohtaista 
materiaalia.

Syksyn aikana koottiin myös Sillalla -henkilöstölehti 
1/2014. Syksyn merkittävimpinä markkinointitapah-
tumina toimivat Oulussa järjestetyt Eteenpäin -koulu-
tusmessut, joissa JEDU oli mukana omalla osastollaan. 
JEDUa markkinoitiin lisäksi syksyn aikana sekä Kajaanin 
että Sodankylän varuskunnissa järjestetyissä koulutu-
sinfoissa. Syksyllä saatiin valmiiksi myös JEDUn ensim-
mäinen yhteinen koulutusopas aikuisille.
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Markkinointitiimi osallistui myös omalta osaltaan JEDUn 
strategian päivitystyöhön päivittämällä imagoon ja 
vetovoimaan sekä markkinoinnin osastrategiaan liittyviä 
tekstejä. Lisäksi tarkasteltiin toimintakäsikirjaa mark-
kinoinnin näkökulmasta ja päivitettiin markkinoinnin 
kuvauksia.

Syksyn viimeisissä kokouksissa sovittiin panostettavan 
erityisesti kevään yhteishakuun tekemällä uudistuksia 
www-sivuille ja kokoamalla ensimmäisen sähköisen 
lehden työelämään ja jatko-opintoihin sijoittuneista 
JEDUn opiskelijoista. Markkinointitiimi esitti johtoryh-
mälle, että www-sivuissa siirrytään yhteen sivustoon, 
jolloin käytetään JEDU -tason sivuja, kuitenkin niin että 
ammattiopistojen etusivu säilyy niin sanottuna esittely-
sivuna, jossa näkyvät tärkeimmät tiedot ja linkit.

Lisäksi syksyllä tilattiin JEDUn yhteiseen markkinoin-
tiin 2 kpl PopUp -telttoja, jotka ovat kaikkien ammat-
tiopistojen hyödynnettävissä markkinointitilaisuuksissa. 
JEDUskunnalle tilattiin omat rollupit jokaiseen ammat-
tiopistoon. Viimeisimmissä kokouksissa käsiteltiin myös 
jakomateriaalien hankintaa keskitetysti ja sovittiin että 
jatkossa tilaukset tehdään kustannusten säästämiseksi 
keskitetysti ja käytetään JEDU -logoa sekä tilanteen 
mukaan www.jedu.fi -osoitetta.

Haapajärven ammattiopiston datanomiopiskelijat kehit-
telivät JEDUlle sisäistä verkkokauppaa ammattiopistojen 
valmistamien lahjatuotteiden tilausta varten, työ jatkuu 
edelleen.

Viimeisessä kokouksessa pohjustettiin kevään yhteis-
hakua ja todettiin, että kaikkien jedulaisten on tehtävä 
lujasti töitä opiskelijoiden hankkimiseksi, jokainen 
vaikuttaa omalla työllään JEDUn imagoon ja työ- sekä 
opiskeluilmapiiriin.

JEDU näyttävästi esillä Kalajoen Loma-asuntomessuilla kesällä 2014

JEDU oli tuttuun tapaan näyttävästi esillä myös Oulussa Eteenpäinkoulutus- ja rekrytointimessuilla lokakuussa 2014.
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JEDUn strategian mukaan opiskelijan oikeus riittävään 
ja laadukkaaseen ohjaukseen tulee toteutua kaikissa 
ympäristöissä. Ohjausalan ammattilaisten työ on erit-
täin haasteellista ja monimuotoista verkostoyhteistyötä, 
jota JEDUn opiskelijapalvelut-tiimi pyrkii kehittämään, 
tavoitteena saada yhtenäiset ja tasavertaiset ohjauspal-
velut JEDUn kaikille opiskelijoille. 

Opiskelijapalvelut−tiimiläisten toimintaa ohjaavat 
keskeisesti elinikäisen ohjauksen periaatteet, joista 
JEDUn strategisiin linjauksiin on kirjattu ohjauspalve-
lujen saatavuuden parantaminen ja sitä kautta opiskeli-
joiden osallisuuden vahvistaminen. JEDUn opiskelijoille 
suunnatut alku-, olo- ja päättökyselyt ovat omalta osal-
taan toimineet toiminnan kehittämisen lähtökohtina ja 
niitä on tarkoitus myös jatkossa kehittää osana laadun-
varmistamisjärjestelmää. 

Opiskelijapalvelut-tiimiin kuuluvat rehtori johtoryhmän 
edustajana, opiskelijahuollon edustaja sekä opinto-oh-
jaajia kaikista JEDUn yksiköistä. Vuoden 2014 aikana 
Opiskelijapalvelut-tiimi kokoontui viisi kertaa koko 
työryhmän kokoonpanolla. Aiheina ovat olleet muun 
muassa ohjauksen ajankohtaiset asiat, toiminnan kehit-
täminen, markkinointi, opinto-ohjauksen nykytila ja 
tavoitteet, lait ja asetukset. 

Syyskuussa järjestettiin Haapaveden ammattiopis-
tossa Ammatillisen koulutuksen alueellinen ohjaus-
päivä Jedussa -tapahtuma. Päivään osallistui noin 50 
eri ohjausalan ammattilaista; opinto-ohjaajia, etsivä 
nuorisotyöntekijöitä, kuraattoreita, työpajaohjaajia ja 
muita ohjausalan toimijoita.  Päivän teemana olivat 
Tutkintojen perusteet, VALMA-koulutus, OPSO-hank-
keen esittely, SKILLS –toiminta ja Markkinointiviikot/
yhteishaku. 

Keväällä 2014 yön yli kestänyt tutorkoulutus järjestettiin 
Tyrnävällä, Hannuksen Piilopirtissä. Tilaisuuden orga-
nisoi opinto-ohjaaja Pertti Kuosmanen ja kouluttajana 
toimi Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 

Opinto-ohjaajat kokoontuivat omaan verkostopalaveriin 
vuoden aikana kaksi kertaa. Keväällä päivitettiin Opin-
to-ohjaussuunnitelma 2013 – 2015 ja syksyllä kokoon-
tuminen käsitteli opinto-ohjaajien työnkuvaa JEDUssa, 
joka esiteltiin marraskuussa Opiskelijapalvelut-tiimissä 
kuntayhtymänjohtaja Keijo Makkoselle. Syksyn verkos-
totapaamisessa käytiin läpi toimintajärjestelmään liit-
tyviä asioita JEDUn kehittämispäällikkö Sirpa Korhosen 
johdolla. 

Verkostoitumista JEDUn ammattiopistossa on toteutettu 
eri ohjausalan toimijoden kanssa aktiivisesti. JEDUn 
kuraattoriverkosto ja asuntolanohjaajien verkosto 
kokoontuivat kolme kertaa vuoden 2014 aikana. Näille 
verkostoille järjestettiin koulutusta PONTEVA-hankkeen 
toimesta liittyen uuteen opiskelijahuoltolakiin. 

Ohjauksen kehittämisen haasteena JEDUSSa Opiskeli-
japalvelut-tiimi näkee 1.8.2015 voimaan astuvat uudis-
tetut ammatillisten tutkintojen perusteet sekä 1.8.2014 
voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain. Miten 
JEDUssa toteutetaan tasavertainen ohjauksen turvaa-
minen, ja miten vastaamme opiskelijoiden moninaisiin 
tarpeisiin kuten haasteellisiin elämäntilanteisiin, jous-
tavien opintopolkuihin, laajennettuihin työssäoppimi-
siin, verkko-opintoihin, jatko-opintoihin valmentautu-
miseen, ammattiin valmistumiseen sekä työllistymisen 
parantamiseen.

OPISKELIJAPALVELUT TIIMI

Ammatillisen koulutuksen alueellinen ohjaustapahtuma Haapaveden ammattiopistolla syyskuussa, kuva Marcella Puranen.
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Työelämäpalvelut-tiimi (TEP) kokoontui vuoden 2014 
aikana kolme kertaa, ja tapaamisissa oli aina paljon käsi-
teltäviä asioita. Tiimien välillä ajankohtaista tietoa välitet-
tiin ja käsiteltiin mm. sähköpostitse. Tiimeille ei sovittu 
ennalta kokousaikoja, vaan niitä järjestettiin esille tule-
vien asioiden mukaan. 

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa tammikuun 
lopussa käytiin läpi sähköisen henkilökohtaistamisen 
kehittämistä ja sen tarjoamia etuja, mm. nopea tiedon 
löytyminen. Lisäksi tutustuttiin Primuksen käyttöön 
hakeutumisvaiheen tutkintoon johtavien koulutusten 
henkilökohtaistamisessa. Koulutukseen hakeuduttaessa 
täytetään jo osa tiedoista ja niitä täydennetään koulu-
tuksen alettua, jolloin vältetään moninkertaista samojen 
tietojen syöttämistä. Lisäksi käsiteltiin mm. opintoneu-
vontaa, Nuorten aikuisten osaamisohjelmaa, lisäkoulu-
tuksen toteutumaa ja jatkoa, kartoitettiin koulutuskun-
tayhtymän ensiapukouluttajatilannetta ja suunniteltiin 
aikuiskoulutuksen markkinointiryhmän perustamista.

Toukokuun tiimin asiat painottuivat taloushallinnon 
puolelle. Talousjohtaja kertoi tarkemmin JEDUn vyöry-
tyksistä, toteutuneiden kustannusten siirrosta kustan-
nuspaikalta sisäisen laskennan tunnisteille (toiminnoille) 
sekä niiden merkityksestä ja periaatteista. Hankeasioissa 
käytiin läpi JEDUn hankesalkkua ja suunnitteilla olevia 
EU-hankkeita. Lisäksi tarkasteltiin aikuiskoulutuksen 
yhteismarkkinointia, eli tässä yhteydessä OpinTo-
ri-lehden etenemistä ja JEDUn aikuiskoulutusoppaan 
tekstien tilannetta. Edellisen kokouksen asioita jatkettiin 
sähköisen henkilökohtaistamisen tilannekatsauksella. 
Lisäksi aiheina olivat NTM-koulutus, Nuorten aikuisten 
osaamisohjelman toteutus (VAS), ENO-ohjelma, oppiso-
pimuksen tilin- ja toiminnan tarkastus sekä VOS-toteu-
tuma.

Vuoden viimeisessä kokouksessa olivat pääasioina 
JEDUn yhtiöittämisprosessi ja rakenteelliset uudistukset. 
Tiimissä käytiin läpi yhtiöittämisen sen hetkistä tilan-
netta ja keskusteltiin aikuiskoulutuksen, projektinhal-
linnan ja työelämäpalvelujen tilanteesta nykymallilla, 
nykymallin kehittämisestä sekä yhden opiston mallin 
kannalta. Esille tulleet asiat menivät edelleen tiedoksi 
johtoryhmälle. Edellisten lisäksi tiimi keskusteli JEDUn 
tiimien työn- ja vastuunjaosta sekä siitä, miten aikuis-
koulutusasiat huomioidaan niissä vai huomioidaanko 
eli selkiyttämistä kaivataan. Viimeisinä asioina käsiteltiin 
JEDUn järjestämissopimuksia ja uusia valmisteilla olevia 
sopimuksia.

Aikuiskoulutuksen markkinointia varten perustettiin 
kokeellisesti oma markkinointiryhmä, jossa on mukana 
edustaja jokaisesta ammattiopistosta ja työelämäpal-
veluista. Ryhmä toimii TEP-tiimin täydentäjänä yhteis-
työssä JEDUn markkinointitiimin kanssa. Ryhmä ehti 
kokoontua vuoden aikana 3 kertaa, ja kokoontumisissa 
käsiteltiin mm. aikuiskoulutuksen markkinointipro-
sessia, JEDUn aikuiskoulutusopasta, aikuiskoulutuksen 
yhteismarkkinointia, www-sivuja ja Elinikäisen oppi-
misen viikon tapahtumia. 

Aikuiskoulutusta esiteltiin JEDU:n osastolla Eteenpäin 
Koulutus, rekrytointi- ja työelämämessuilla Oulussa 
lokakuussa. Elinikäisen oppimisen viikolla 38 ilmestyi 
aikuiskoulutuksen OpinTori-lehti, koulutusta esiteltiin 
työvoimatoimistossa ja osa ammattiopistoista järjesti 
avoimien ovien tapahtumia.

TYKE-hankkeista jatkuivat vuoden aikana Prosessit ja 
virtuaalioppiminen Kotityöpalveluyrityksessä, Pohjois‐ 
Suomen TYKE 2013 ja valtakunnallinen Teräsrakenta-
misen TYKE 2013. Vuonna 2014 oli viimeinen TYKE-han-
kehaku, jossa oli tavoitteena ja tarkoituksena meneillään 
olevien TYKE-hankkeiden toimien loppuun saattaminen. 
Saimme rahoituksen Pohjois-Suomen TYKE 2014 ja Teräs-
rakentamisen TYKE 2013 (jatko 2014) -jatkohankkeille. 
TEP-tiimin tiedot ja muistiot löytyvät Sillasta Toiminta ja 
tiimit - kohdasta Työelämäpalvelut-linkin alta. 

TYÖELÄMÄPALVELUT TIIMI
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JEDUssa oli vuoden 2014 aikana käynnissä 75 hanketta, 
joista 19 JEDU Kehittämispalveluilla, 19 JEDU Työelämä-
palveluilla ja 37 ammattiopistoilla. Hankesalkun arvo oli 
koko vuoden osalta noin 9,5 miljoonaa euroa. 

Varsinaisten hankkeiden lisäksi JEDUlle myönnettiin 
erityisavustuksia. Aikuisten osaamisperustan vahvista-
miseen eli vuosina 2014 – 2015 käynnistettäviin näyttö-
tutkintoon valmistaviin koulutuksiin sekä tutkintotilai-
suuksien järjestämiseen saatiin 98 000 euroa. Avustuksen 
kohderyhmänä ovat 30 – 50 -vuotiaat ilman perusasteen 
jälkeistä tutkintoa olevat henkilöt. Toinen erityisavustus, 
61 100 euroa, on tarkoitettu oppisopimuskoulutuksen 
korotettuihin työnantajien koulutuskorvauksiin. 

Vuoden lopussa haussa olevien hankkeiden yhteis-
summa oli noin 1,8 miljoonaa euroa. Rakennerahastojen 
ohjelmakausi 2007 – 2013 päättyi ja uudelle kaudelle 
2014 – 2020 ehdittiin tehdä 9 hakemusta. Kaksi hake-
musta tehtiin vielä rahoittajan toivomuksesta vanhalle 
kaudelle, ja niille saatiin pikaisesti myös rahoitus.

Uuden ohjelmakauden 2014 – 2020 hankehakemukset 
tehtiin EURA 2014 -järjestelmään, joka on Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR) osarahoittamien hankkeiden hallinnointiin 
tarkoitettu sähköisen asioinnin palvelukokonaisuus ja 
korvaa aiemman EURA 2007:n. EURA 2014:n palveluilla 
hoidetaan mm. hankehakemusten, maksatushake-
musten ja seurantalomakkeiden sekä loppuraporttien 
toimittaminen ja käsittely, sekä hankehallinnointiin liit-
tyvien päätösten valmistelu ja vastaanotto.

Uuden EURAn tavoitteena on nopeampi, virheettö-
mämpi ja tehokkaampi käsittelyprosessi. Koska asiointi 
on täysin sähköinen, niin enää ei tarvitse postittaa alle-
kirjoitettuja papereita, mikä osaltaan nopeuttaa hake-
musten käsittelyä esim. täydennys- tai muutoksenha-
kutilanteessa. Uutena EURAssa on myös kirjautuminen 
henkilökohtaisella Katso-käyttäjätunnisteella (+kiin-
teällä ja kertakäyttösalasanalla) aikaisemman hanke-
kohtaisen tunnuksen ja salasanan sijaan. Katso-tunniste 
määräytyy tehtävän mukaan. Yleisin tunnus on TEM EURA 
2014 -asiointi/valmistelija, jolla voi täyttää ja tallentaa 
hakemuksia, mutta ei jättää niitä viranomaiskäsittelyyn. 
TEM EURA 2014 -asiointi/nimenkirjoittaja -tunnuksen 
haltija puolestaan voi täyttää ja tallentaa hakemuksia 
sekä jättää ne viranomaiskäsittelyyn (sähköinen allekir-
joitus), eli tunnus on henkilöllä, joka allekirjoittaisi hake-
mukset, jos ne toimitettaisiin paperilla.

JEDUn hankesalkussa 2014 on usean rahoittajan ja 
rahaston hankkeita. Avustuksia ja erityisavustuksia on 
saatu Opetushallitukselta, Opetus- ja kulttuuriministe-
riöltä, Pohjois-Suomen AVIlta ja Pohjois-Suomen ELYltä, 
apurahoja puolestaan CIMOlta (Leonardo da Vinci), ja 
yhtenä rahoittajana on ollut myös Maaseuturahasto. 
EAKR-rahoituksesta on vastannut aikaisempaan tapaan 
pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan liitto ja ESR-rahoituk-
sesta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 

Vuoden aikana JEDU oli mukana 33 verkostohankkeessa, 
joista koordinaattorina 8:ssa. Eniten yhteishankkeita on 
ollut Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän, Raahen 
koulutuskuntayhtymän, Kemi-Tornionlaakson koulutus-
kuntayhtymä Lappian ja Oulun Ammattikorkeakoulu 
Oy:n kanssa.

HANKETOIMINTA
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Arviointitoimikunta 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallituksen 
nimeämään toimielimeen (=JEDU arviointitoimikunta) 
ovat kuuluneet toimintakaudella 2012–2014 aikana 
työelämänedustajat: johtaja Tapio Helander, Ylivieska-
talo Akustiikka (vpj), Kauppias Sari Leskelä, K-Market 
Mustikka, konekunnossapitomestari Päivö Paavola, 
Kanteleen Voima, tehtaanjohtaja Ville Vähäsöyrinki, 
Nivaelement Oy, palveluvastaava Krista Paakki, kotihoito 
Kallioppy, keittiömestari Harri Jurvelin, Hotelli-Ravintola 
Puustelli, maatalousyrittäjä Mika Niku sekä ammattiopis-
tojen edustajat Tomi Huovari, Nivalan ammattiopisto, 
Päivi Heinonen, Ylivieskan ammattiopisto, Sisko Juola, 
Haapaveden ammattiopisto, Hannele Siekkinen, Piip-
polan ammatti- ja kulttuuriopisto, Tapio Leskelä Haapa-
järven ammattiopisto, Hannele Latvakoski, Oulaisten 
ammattiopisto, opiskelijajäsen Seija Pramila; JEDUn 
oppilaskunnan pj, puheenjohtaja Mauno Jussila JEDUn 
edustaja, Ulla Mäntykangas JEDU esittelijä, Maria Rauti-
onaho JEDU sihteeri.  Jokaisella varsinaisella jäsenellä on 
lisäksi henkilökohtainen varajäsen.

Toimielin hyväksyy koulutuksen järjestäjän opetussuun-
nitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen 
näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoo näyt-
tötoimintaa sekä päättää ammattiosaamisen näyttöjen 
arvioijista. Lisäksi toimielin käsittelee opiskelijan arvi-
ointia koskevat oikaisuvaatimukset.

Arviointitoimikunta on kokoontunut v 2014 aikana 6 
kertaa. Kokouksia on pidetty kuntayhtymän eri ammat-
tiopistoissa. Näin on ollut mahdollista tutustua myös eri 

ammattiopistojen toimintaan. Kokouksien yhteydessä 
on perehdytetty jäseniä arviointitoimikunnan lakisäätei-
siin tehtäviin. 

Arviointitoimikunta on kokouksissaan käsitellyt seuraa-
vien perustutkintojen ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamis- ja arviointisuunnitelmia: liiketalouden 
pt, rakennusalan pt, lisäksi on mm. käsitelty yleisesti 
mukautettuja arviointikriteerejä, näyttötodistuksiin 
liitettäviä näyttölauseita ja ammattiosaamisen tunnuslu-
kuja, kuten esimerkiksi saatuja arvosanoja ja näyttöjen 
toteutuspaikkoja. 

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

Toiminnan vertaisarviointia suoritettiin vuonna 2013, 
josta Raahen koulutuskuntayhtymältä saatua palautetta 
käsiteltiin toimintavuoden aikana.  Vertaisarvioinnin 
tavoitteena on vastavuoroinen toisten toiminnasta 
oppiminen, mahdollisten ongelmien ratkaiseminen sekä 
oman ja arvioitavan toiminnan kehittäminen. Vertais-
arviointi toteutettiin kriteeriperusteisesti ja se on kehit-
tävää arviointia. Saatua palautetta hyödynnetään JEDUn 
arviointitoimikunnan toiminnan kehittämisessä.

Arviointitoimikunta on tiedottanut toiminnastaan 
kuntayhtymän koulutuspäivillä ja ammattiopistojen 
henkilöstökokouksissa. Tietoa arviointitoimikunnan 
toiminnasta saa osoitteesta:
https://jedu.sharepoint.com/sites/arviointitmk

JEDUN ARVIOINTITOIMIKUNTA JA SORA-TOIMIKUNTA

Jedun arviointitoimikunta puheenjohtaja Mauno 
Jussilan ja esittelijä Ulla Mäntykankaan johdolla huomioi 
toimikautensa 2012-2014 viimeisessä kokouksessa 
kukkasin toimikunnan jäseniä.  Kuntayhtymä kiitti 
erityisesti koko arviointitoimikunnan toimiajan v. 2006 
jäsenenä ja varapuheenjohtajan ollut  Ylivieskatalo 
Akustiikan johtajaa Tapio Helanderia, joka jätti arvioin-
titoimikunnan tehtävät kauden jälkeen, ansiokkaasta 
työstä kuntayhtymän arviointitoimikunnassa  ammatil-
lisen koulutuksen kehittämiseksi.

Lisäksi kokous muisti ja kiitti  koko toimikauden arvioin-
titoimikunnan sihteerin tehtäviä hoitanutta Maria Rauti-
onahoa hänen tehtäviensä siirtyessä Kirsi Peltolalle.

Työelämänedustajista paikalla olivat Harri Jurvelin Hotelli-Ravintola Puustellista, 
Krista Paakki Ppky Kalliosta, Ville Vähäsöyrinki Nivalaelement Oy:stä  sekä Tapio 
Helander Ylivieskatalo Akustiikasta.
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”ENEMMÄN YHDESSÄ”

PEDAGOGINEN TOIMINTAOHJE

Hyväksytty hallituksessa 30.5.2012

ERITYISOPETUKSEN 

SUUNNITELMA

”ENEMMÄN YHDESSÄ”

www.jedu.fi 

Hyväksytty Hallitu
ksessa 21.6.2012

SORA-toimikunta

JEDUNn SORA-toimikuntaan, joka lainsäädännön mukai-
sesti käsittelee mm. opiskeluoikeuden peruuttamista 
ja palauttamista, opiskelijaksi ottamisen esteitä sekä 
huumausainetestausta ja kurinpitoa koskevia asioita 
kuuluvat puheenjohtaja Mauno Jussila; Jokilaaksojen 
koulutuskuntayhtymä, JEDUn edustaja, Paivi Heinonen, 
Ylivieskan ammattiopisto (vpj), Krista Paakki, kotihoito 
Kallio ppy, Hannle Siekkinen Piippolan ammatti ja kult-
tuuriopisto, opiskelijajäsen Seija Pramila, JEDUn oppilas-
kunnan pj. Asiantuntijajäsenenä toimi Ulla Mäntykangas 
ja sihteerinä Maria Rautionaho. SORA – toiminnasta 
järjestettiin koulutustilaisuus SORA-toimijoille, mutta 
varsinaisesti SORA-toimikunnan ei tarvinnut kokoontua 
vuoden 2014 aikana. 

Jedun arviointitoimikunta puheenjohtaja Mauno Jussilan ja esittelijä Ulla Mäntykankaan johdolla huomioi toimikautensa 
2012-2014 viimeisessä kokouksessa kukkasin toimikunnan jäseniä.  Oppilaitoksien edustajista olivat paikalla Sisko Juola, Hao, 
Hannele Latvakoski Oula, Päivi Heinonen, Yso, Tapio  Leskelä Hai sekä Tomi Huovari Nao

SORA-lailla (L 951/2011) pyritään parantamaan potilas- 
ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, 
alaikäisten turvallisuutta, opiskelu- ja työyhteisön turval-
lisuutta sekä yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa. Lisäksi 
toimikunta käsittelee ammattiopistojen oppilaitosneu-
vostoilta tulevia kurinpidollisia toimenpide-esityksiä.

SORA-toimikunta on osaltaan ollut valmistelemassa 
kuntayhtymässä pidettävää SORA lainsäädännön koulu-
tustilaisuutta 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  

Helmikuussa 2014 järjestettiin ammatillisen koulutuksen 
ajankohtaispäivä sora-säädöksistä, osuvasta opiskeli-
javalinnasta ja ammatillisen koulutuksen säädösmuu-
toksista. Päivän aikana osallistujia perehdytettiin SORA 
–säädösten toimeenpanoon ja tuleviin ammatillisen 
peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen 
säädösmuutoksiin. Päivän kouluttajana toimi opetus-
neuvos Aira Rajamäki Opetushallituksesta. 
 
JEDUn yhteinen koulutuspäivä järjestettiin 17.2.2014 
Akustiikassa, jossa aamupäivän aikana JEDUn tiimit 
esittäytyivät ja toimintakäsikirjaa tuotiin henkilökun-
nalle tutuksi. Itapäivän aikana Juha T.Hakala luennoi 
muutosten maailmasta ja haasteista työelämässä, 
millaisin keinoin selviämme muutoksen keskellä.

Helmikuussa järjestettiin laadunhallintaan ja prosessien 
johtamiseen liittyvä koulutuspäivä laatutyössä mukana 
oleville ja johtoryhmälle. Päivän kouluttajana toimi 
Seppo Mattila QL Toiminta Oy:sta.

Kolme henkilöä suoritti ammatillisen koulutuksen 
laadunarvioinnin ja kehittämisosaamisen koulutusoh-
jelman, Q-Master koulutuksen (25 op).

Opettajien pedagogisissa opinnoissa aloitti syksyllä 
2014 uusi alueryhmä, jossa on mukana useita JEDUn 
opettajia. JEDUn ja Jyväskylän ammatillisen opettaja-
korkeakoulun välillä solmittiin kumppanuussopimus 
vuoden 2014 lopussa. 

Huippuosaamisen pedagogiikka –koulutus (9 op) alkoi 
syyskuussa ja mukana on 28 opettajaa. Koulutuksen 
tavoitteena on vahvistaa kilpailutoimintaa osana perus-
opetusta ja mahdollistaa joustavien opintopolkujen 
kautta opiskelijoiden osallistumisen kilpailutoimintaan. 
Monikulttuuriseen ryhmänohjaajakoulutukseen (4 op) 
osallistui 25 opettajaa syksyllä 2014.

Näyttötutkintomestarikoulutus (25 op) alkoi syksyllä 
2014 ja mukana on 17 opettajaa ja 9 työelämä edustajaa. 
Kaikkiaan JEDUssa 193 henkilöä on suorittanut näyttö-
tutkintomestarikoulutuksen. 

Henkilöstölle järjestettiin venäjänkielen alkeiskurssi 
Haapaveden ammattiopistolla ja jatkokurssi Ylivieskan 
ammattiopistossa iltaopintoina. Kurssin kouluttajan 
kustannukset katettiin Osaavat opistot -hankkeesta.

JEDUn henkilöstölle tammikuussa 2015 toteutetussa 
henkilöstökyselyssä kysyttiin muun muassa: Viimeisen 
vuoden aikana olen saanut ammattitaitoani kehittävää 
koulutusta. Tämän kysymyksen vastausten keskiarvo on 
3,45. Vaustausvaihtoehdoista; 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 koulu-
tukset keskimäärin ammattitaitoaan kehittäväksi.
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Koulutuspäivät on koottu omiin taulukoihin Travellista 
ja Essistä. Hankkeisiin toteutuneet koulutusmatkat siir-
retään JEDU yhteisten kustannusten alle kehittämismit-
tarissa.

Työelämäjaksoja toteutui kotimaassa 78 päivää ja ulko-
mailla 148 päivää.

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

Henkilöstöllä on 
keskimäärin 5 
koulutuspäivää / v 
henkilöä kohden. 

Tilasto 

5.2 Henkilöstökoulutukseen osallistuminen

Henkilöstön koulutuspäivät Travel 
tilasto 2014

Hallinto Opetus Tukipalvelut Kaikki yhteensä

Haapajärven ammattiopisto 6 52 30 88
Haapaveden ammattiopisto 4 53 19 76
Kalajoen ammattiopisto 7 42 25 74
Nivalan ammattiopisto 0 139 12 151
Oulaisten ammattiopisto 0 116 4 120
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 0 111 16 127
Työelämäpalvelut 23 2 22 47
Yhtymäpalvelut 33 0 85 118
Ylivieskan ammattiopisto 5 16 5 26
Kaikki yhteensä 78 531 218 827

JEDU Koulutuspäivät ESS tilasto 2014 Hallinto Opetus Tukipalvelut
Kaikki 

yhteensä
Haapajärven ammattiopisto 4 80 53 137
Haapaveden ammattiopisto 7 311 163 482
Kalajoen ammattiopisto 2 108 29 140
Nivalan ammattiopisto 5 413 58 476
Nivalan autokoulu 0 0 2 2
Oulaisten ammattiopisto 1 409 47 457
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 3 213 81 297
Työelämäpalvelut 6 5 20 31
Yhtymäpalvelut 52 0 25 77
Ylivieskan ammattiopisto 5 96 8 109
Kaikki yhteensä 85 1635 487 2207
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Henkilöstön koulutusrakenteen kuvauksissa on käytetty 
Tilastokeskuksen koulutusrakennejaottelua. Keskiasteen 
koulutuksiksi luetaan esimerkiksi ylioppilastutkinnot ja 
ammatilliset perustutkinnot. Mm. teknikon, merkonomin 
ja sairaanhoitajan tutkinnot, jotka eivät ole ammattikor-
keakoulututkintoja, luetaan alimpaan korkea-asteeseen. 

Alempi korkeakouluaste sisältää mm. insinöörit, ammat-
tikorkeakoulututkinnot ja alemmat korkeakoulutut-
kinnot. Ylemmät korkeakoulututkinnot, ylemmät AMK 
-tutkinnot ja lääkäreiden erikoistumistutkinnot luetaan 
ylempään korkeakouluasteeseen. Tutkijakoulutusastee-
seen luetaan lisensiaatin- ja tohtorintutkinnot.

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

5 % henkilöstöstä  Tilasto 

Tavoitteiden toteutuminen: 
Tutkintotavoitteisesta koulutuksesta ei ole koottu järjestelmällisesti tietoa Jedun 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 aikataulutus on ollut pysähdyksissä vuoden 2014 aikana. 

Kaikki 
yhteensä

Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen
Haapajärvi 8 12 4 4 9 6 7 9 59
Haapavesi 1 14 17 2 11 15 10 4 13 1 88
Kalajoki 1 5 7 2 2 9 9 5 5 45
Nivala 1 21 21 7 9 34 14 5 9 121
Nivalan autokoulu 3 3
Oulainen 2 4 2 13 2 17 8 25 73
Piippola 1 1 7 6 4 5 6 10 4 12 56
Työelämäpalvelut 1 2 6 2 11
Yhtymäpalvelut 2 1 6 4 1 3 7 24
Ylivieska 1 3 5 9 2 6 5 10 41
Kaikki yhteensä 4 2 64 74 22 59 83 79 43 90 0 1 521
%-osuus koko henkilöstöstä 0,8 % 0,4 % 12,3 % 14,2 % 4,2 % 11,3 % 15,9 % 15,2 % 8,3 % 17,3 % 0,0 % 0,2 % 100,0 %

Ylempi 
korkeakouluaste

Tutkijakoulutus-
aste

JEDUn henkilöstön 
koulutusaste miehet/naiset 
2014

Alempi 
korkeakouluaste

Alin korkea-asteKeskiastePerusaste

 



5. HENKILÖSTÖKOULUTUS

42

Koulutusaste vaikuttaa suoraan opetushenkilöstön palk-
kaukseen ja on yksi motiivi jatko-opiskeluihin. Henki-
löstön osaamista ja kehittymistä seuraamalla pysty-
tään suunnittelemaan henkilöstön jatkuvaa koulutusta 

ja työn kehittymistä. Koulutustaso on yksi keskeisistä 
mittareista arvioitaessa henkilöstövoimavarojen laadul-
lista tasoa.

Henkilöstön koulutusaste tukihenkilöstö – opetushenki-
löstö näkökulmasta

Tutkija-
koulu-
tusaste

Opetus Tuki Opetus Tuki Opetus Tuki Opetus Tuki Opetus Tuki Tuki
Haapajärvi 1 19 5 3 11 4 12 4 59
Haapavesi 1 4 27 8 5 21 4 15 2 1 88
Kalajoki 1 12 2 2 15 3 8 2 45
Nivala 1 10 32 12 4 45 3 13 1 121
Nivalan autokoulu 3 3
Oulainen 6 10 5 18 1 32 1 73
Piippola 2 2 11 6 3 13 3 15 1 56
Työelämäpalvelut 1 1 7 2 11
Yhtymäpalvelut 2 7 5 10 24
Ylivieska 1 2 6 7 2 8 14 41
Kaikki yhteensä 1 5 19 119 50 31 132 30 109 23 1 521
%-osuus koko henkilöstöstä 0,2 % 1,0 % 3,6 % 22,8 % 9,6 % 6,0 % 25,3 % 5,8 % 20,9 % 4,4 % 0,2 % 100,0 %

Alempi 
korkeakouluaste

Ylempi 
korkeakouluaste

JEDUn henkilöstön 
koulutusaste 
henkilöstöryhmittäin opetus 
/ tuki 2014

Kaikki 
yhteensä

Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste

 

0,2 % 1,0 %

3,6 %

22,8 %

9,6 %

6,0 %

25,3 %

5,8 %

20,9 %

4,4 %

0,2 %
0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

Opetus Tuki Opetus Tuki Opetus Tuki Opetus Tuki Opetus Tuki Tuki

Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi
korkeakouluaste

Ylempi
korkeakouluaste

Tutkija-
koulu-
tusaste

JEDUn henkilöstön koulutusaste opetus/tuki 2014



5. HENKILÖSTÖKOULUTUS

43

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 (310 henkilöä) 
asetuksen mukainen kelpoisuus on 241 henkilöllä. 
Mukana ovat sekä ammatillisen peruskoulutuksen että 

aikuiskoulutuksen opettajat. Kuntayhtymän asettamasta 
tavoitetasosta jäätiin hiukan alle, koska toteutumaksi tuli 
79,0 %.

JEDUn koko opetushenkilöstön 
asetuksen mukainen kelpoisuus 
31.12.2014

Ei 
kelpoisuutta

Kelpoisuus
Kaikki 

yhteensä

Kelpoisten 
%-osuus 

2014

Kelpoisten 
%-osuus 

2013
Haapajärven ammattiopisto 5 24 29 82,8 % 79,3 %
Haapaveden ammattiopisto 6 42 48 87,5 % 80,4 %
Kalajoen ammattiopisto 5 20 25 80,0 % 80,0 %
Nivalan ammattiopisto 17 62 79 78,5 % 74,7 %
Oulaisten ammattiopisto 13 47 60 78,3 % 79,0 %
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 6 30 36 83,3 % 72,5 %
Ylivieskan ammattiopisto 12 20 32 62,5 % 61,8 %
Kaikki yhteensä 64 245 310 79,0 % 75,6 %
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Ammatillisen perustutkinnon osalta opetushenkilöstön 
asetuksen mukainen kelpoisuus ylitti ensimmäistä 

kertaa tavoitteeksi asetetun 80 %. Kaikkiaan 291 opetta-
jasta asetuksen mukainen kelpoisuus on 82,8 %:lla.

Opetushenkilöstöllä näyttötutkintomestarin tutkinto:

Tavoite Tavoitetaso Mittari 
Päätoimisilla opetustoimen henkilöillä 
näyttötutkintomestarin koulutus 

50 % JEDU kysely 

Tavoitteiden toteutuminen: 
Vuoden 2014 lopussa 193 henkilöllä oli näyttötutkintomestarin koulutus ja 23 henkilöllä 
työelämäosaamisen diplomi (25 op).  
Näyttötutkintomestarin koulutus on 62,2%:lla JEDUn opetushenkilökunnasta. 

JEDUn ammatillisen peruskoulutuksen 
osalta opetushenkilöstön asetuksen 
mukainen kelpoisuus 31.12.2014

Ei 
kelpoisuutta

Kelpoisuus
Kaikki 

yhteensä

Kelpoisten 
%-osuus 

2014

Kelpoisten 
%-osuus 

2013

Haapajärven ammattiopisto 5 24 29 82,8 % 81,5 %
Haapaveden ammattiopisto 6 42 48 87,5 % 80,4 %
Kalajoen ammattiopisto 5 20 25 80,0 % 78,3 %
Nivalan ammattiopisto 6 62 68 91,2 % 80,8 %
Oulaisten ammattiopisto 10 47 57 82,5 % 79,7 %
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 6 30 36 83,3 % 72,7 %
Ylivieskan ammattiopisto 12 16 28 57,1 % 60,7 %
Kaikki yhteensä 50 241 291 82,8 % 77,6 %
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6. TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA JEDUSSA

6.1 JEDUn hyvinvointitiimin toiminta vuonna 2014

Hyvinvointitiimi kokoontui vuonna 2014 kuusi kertaa; 
kolme kertaa kevätlukukaudella ja neljä kertaa syysluku-
kaudella. Hyvinvointitiimissä on mukana jäseniä jokai-
sesta ammattiopistosta, keskushallinnosta sekä lisäksi 
työterveyshuollon edustajia. 

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin työter-
veyshuollon toimintaa vuodelta 2013 ja kokouksessa 
oli mukana työterveyshuollon toimijoita koko JEDUn 
alueelta. Alkuvuoden aikana hyvinvointitiimissä päivi-
tettiin työterveyshuollon suunnitelmaa yhteistyössä 
työterveyshuollon palveluntuottajien kanssa ja päivi-
tetty versio toimitettiin kaikille työterveyshuollon toimi-
joille. 

Hyvinvointitiimin toimintaa esiteltiin JEDUn koulutus-
päivässä helmikuussa, muun JEDUn tiimitoiminnan 
ohella. Kevään kokouksissa esiteltiin henkilöstökyselyn 
ja henkilöstökertomuksen keskeisiä tuloksia ja seurattiin 
henkilöstö- ja koulutussuunnitelman valmistelun etene-

mistä. ASLAK-kuntoutuksen haussa päätettiin pitää väli-
vuosi ja pohdittiin järjestetäänkö JEDUn henkilöstölle 
TYK-valmennusta. Sopivaa ryhmää ei saatu kuitenkaan 
kasaan. 

Hyvinvointitiimissä esiteltiin Työsuojelusuunnitelmaa, 
joka hyväksyttiin syyskuun hallituksessa. Suunnitelmaan 
nostettiin kehittämistarpeita, joita toteutettiin JEDUssa 
syksyn aikana, mm. riskienarviointikysely.

Hyvinvointitiimi suunnitteli yhdessä työterveyshuollon 
toimijoiden kanssa Varhaisen tuen mallin koulutuksen 
lähiesimiehelle ja aamupäivän tilaisuus järjestettiin 
syyskuussa. Sirpa Korhonen ja Keijo Makkonen alustivat 
tilaisuuden ja työterveyslääkäri Mika Kesomaa Kallion 
peruspalvelukuntayhtymästä kertoi tarkemmin mm. 
pitkien sairaslomien vaikutuksista työnantajalle.

JEDUsta osallistui SAKU ry:n valtakunnalliseen kävelykampanjaan yhteensä 11 joukkuetta. Parhaiten menestyi Oulaisten ammattiopiston 
joukkue Maantiekiintäjät sijalle 5. Joukkueessa olivat mukana Antila Ritva, Leppävuori Hilkka, Lähdesmäki-Mäkinen Leena, Pietilä Seija, 
Tikkanen Soile, Tyhtilä Maarit, Väänänen Merja ja Matkaselpä Sirpa. Kuvassa Veikko Honkanen jakaa onnittelee menestyksestä joukkuetta.
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6.2 TYKY toiminta tulosalueittain vuonna 2014

Haapajärven ammattiopisto: 
Henkilökunnan virkistysiltapäivää vietettiin Reisjärven 
Petäjämäen urheilukeskuksessa perjantaina 9.5. ja luku-
kauden lopettajaisia vietettiin 30.5. Erkkiläntiellä, ohjel-
massa oli mm. pihapicnic. Eveliina Paavola osallistui Saku 
ry:n kesäkisoihin Vierumäellä 30–31.8.2014. 

HAI oli myös mukana Saku ry:n hyvinvointiviikossa, 
jolloin ammattioppilaitoksella järjestettiin erilaisia 
rasteja, joihin osallistuivat sekä opiskelijat että henki-
lökunta. Opiskelijoita ja henkilökuntaa osallistui myös 
Haapajärven lukion kanssa järjestettyyn yhteiseen 
syyshölkkään. Opiskelijat ja henkilökunta kävivät katso-
massa Mielensä pahoittaja – elokuvan. HAIn oma pikku-
joulu järjestettiin 12.12.2014.

Haapaveden ammattiopisto: 
Henkilökunnan virkistystapahtuma järjestettiin 2.6 
Liminganlahdelle, jossa oli ohjelmassa mm. lintubon-
gausta, multimediashow jne. HAOn henkilökunnan 
lentopalloilijat osallistuivat Vierumäellä Saku ry:n lento-
pallonturnaukseen ja pääsivät kolmannelle sijalle. Terhi 
Lehtola osallistui Saku ry:n talvikisoihin.

Kalajoen ammattiopisto: 
Henkilökunnan yhteinen virkistyspäivä järjestettiin 
30.5 Maakallaan. Lisäksi ARTEMAsta osallistui joukkue 
elokuussa Nice Run tapahtumaan. Henkilökunnan 
kesken vietettiin perinteistä glögi-iltaa joulujuhlan 
jälkeen.

Oulaisten ammattiopisto: 
Helmikuussa henkilökunta kävi katsomassa Oulun 
kaupungin teatteriin Housut pois-esityksen ja ruokaile-
massa. Kriisien ja surun kohtaamiseen järjestettiin Soile 
Poijulan luento 9.4.2014. Henkilökunnan virkistyspäivää 
vietettiin 3.6, jolloin aiheena oli sointukylpy, ääniharjoi-
tukset ja rentoutus. 

Naisryhmiä osallistui elokuussa Nice run tapahtu-
maan Kalajoella. Koulutus- ja virkistyspäivä järjestettiin 
22.9.2014 ja teatterimatka Ouluun 31.10.2014 katso-
maan Mielensäpahoittajan miniä -esitystä. 

Eveliina Paavola Vierumäellä Saku ry:n kesäkisoissa, ainoana Jedulaisena Sakun 
kesäkisoissa Vierumäellä 30.-31.8.2014, osallistui maastojuoksuun ja kuulan työn-
töön. Kuvat: SAKU ry, www.sakury.net

Hanna ja Jani Sakun talvikisoista Vierumäellä 17.-18.1.2014, Haapajärven ammat-
tiopistolta osallitui joukkue Sählyn sekasarjaan: Hanna Ampula, Jani Nurmen-
niemi, Tommi Laurila, Jari Sarlin, Maija Salmi ja Eveliina Paavola. Lisäksi Hanna ja 
Jani osallistuivat uintiin kuten myös Marika Åvist. Kuvat: SAKU ry, www.sakury.net

Oli siis synkkä ja myrskyinen päivä, kuten lipustakin näkee. Lähdettiin kuitenkin 
reissuun. Kaljaasi Ansio ei pystynyt voimakkaan tuulen vuoksi rantautumaan 
Maakallaan. Pieni porukkaa meni veneellä edeltä, joten osa sai nauttia kalastaja 
Pasi Pääkkösen savustamista savusiioista Maakallan pappilan tuvassa, suojassa 
kylmältä tuulelta ja sateelta. Tosin jokunen tunti meni odotellessa tuulen tyven-
tymistä, että päästiin lähtemään kotiin. Mutta tämän reissun varmasti muistaa 
kaikki, etenkin he joilla vatsalaukku pyörähti ympäri. Kalajoen ammattiopiston 
virkistyspäivä Maakallassa.
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Oulaisten ammattiopiston joukkue (Merja Väänänen, Hilkka Leppävuori-Jaakola, 
Tarja Haapakoski, Annukka Kurki ja Kaija Pajander) NIce run -tapahtumassa Kala-
joella.

Oulaisten ammattiopiston sote-yksikössä lähes kahden 
vuoden ajan toteutunut työnohjaus päättyi keväällä 
2014. Syksyllä 2014 järjestettiin pienryhmälle ja koko 
henkilökunnalle suunnattua koulutusta työnohjauksen 
pohjalta nousseiden asioiden kehittämiseen.

Ylivieskan ammattiopisto: 
Henkilöstön virkistyspäivää vietettiin 31.3 liikunnan ja 
paikalliskulttuurin merkeissä. Aamupäivällä oli tarjolla 
sulkapalloa, seinäkiipeilyä, keilausta ja suunnistuslenkki. 
Iltapäivällä tutustuttiin historiallisesti merkittävään 
Jaakolan taloon Ylivieskassa. 

Henkilökunnalle tarjottiin mahdollisuus osallistua 30.4. 
Minttu Mustakallion ja Ville Virtasen luentoon improvi-
saatiosta, Ylivieskan Akustiikassa. Kehittämispäivä oli 
6.6, jolloin henkilöstön meriretki Maakallaan kaljaasi 
Ansiolla.

OAJ:n Jokilaaksojen ammattiopistojen paikallisyh-
distys JAMPA ry teki vuonna 2014 joka vuotisen kevät-
retken Ouluun. Oulussa oli ohjelmassa OAJ:n 40-vuoti-
sjuhlat. Madetoja salissa esiintyi cappella-lauluyhtye 
Club For Five. Mukana kevätretkellä oli JEDUn opettajia 
eri opistoista noin 50 hlö. Työhyvinvointiin työpaikalla 
kävi työsuojelupiirin tarkastaja Tuija Haikola kertomassa 
työpaikkakiusaamisen tunnusmerkeistä ja miten se 
vaikuttaa työilmapiiriin työyhteisössä. 

Haapaveden ammattiopiston henkilökunnan lentopalloilijat osallistuivat Vieru-
mäellä Saku ry:n lentopallonturnaukseen ja pääsivät kolmannelle sijalle.

Ylivieskan ammattiopiston henkilökunta lähdössä virkistäytymään 
Maalakkaan 6.6. Kaljaasi Ansiolla, kuva Marko Kyrö.
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JEDU yhtymäpalvelut/Nivalan toimisto: Liikunnan 
ohjaaja teki kuntosaliohjelmat toimistotyöntekijöille ja 
piti ohjaustunnit ja neuvoi laitteiden käytössä. Nice Run 
tapahtumaan osallistui JEDUn/Nivalan ammattiopiston 
toimistolta joukkue, myös JEDUn ASLAK – ryhmä osal-
listui Nice Run tapahtumaan. NAOssa on järjestetty työn-
ohjausta kahdella osastolla.

JEDUn pikkujoulut 2014 järjestettiin Haapaveden ammattiopistolla 28.11. ja 
ohjelmassa oli mm. kaunista orkesterimusiikkia ruokailun aikana.

JEDUn henkilökunnalle tarjotut kunto- ja virkistysta-
pahtumat: 
 
JEDUn henkilökunnan kevät- ja syyskuntokampanjat 
toteutettiin jokaisessa ammattiopistossa. Käytössä on 
Excel-pohjainen kuntotaulukko, johon voi merkitä enin-
tään yhden suorituksen päivässä, vähintään 30 minuutin 
kuntoilusta. Kuntosuoritustietojen jättäneiden kesken 
arvottiin ammattiopistoissa lahjakortit touko- ja joulu-
kuussa. 

Haapaveden ammattiopistolla tehtiin maailman pisimmät haapavetiset sukset, 
opettajana Seppo Aho.
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Kesän 2013 kuntoremontin seurantajakso järjestettiin Kuopion Rauhalahdessa 
tammikuussa 2014.

Kehittämispalvelujen henkilökunta virkistäytyi kesäkuussa palaverin jälkeen 
Haapaveden ammattiopistolla Noran puutarhalla tehden kauniit kukka-ase-
telmat kotiin vietäväksi. Kuvassa Juha Palosaari ja Sirpa Korhonen.

JEDUsta osallistui SAKU ry:n valtakunnalliseen liikun-
takampaan yhteensä 11 joukkuetta; rentosarjassa 9 ja 
kilpasarjassa 2 joukkuetta.

Kesän 2013 kuntoremontin seurantajakso järjestettiin 
Kuopion Rauhalahdessa tammikuussa 2014.  Kesän 2014 
kuntoremontti toteutui myös Rauhalahdessa. Kunto-
remonttiin oli hyvin kiinnostusta ja 22 henkilön ryhmä 
saatiin nopeasti kasaan. Kuntoremonttilomaan osallistu-
neet kokivat kuntoremontin mukavaksi ja innostavaksi 
kokemukseksi.

JEDUn pikkujoulut järjestettiin 28.11.2014 Haapave-
dellä. Ohjelmassa oli mm. ruokailu, karaokeklubi ja Tyttö 
ja toivevävyt – orkesteri esiintyi.

JEDUssa on käytössä SMARTUM – liikunta- ja kulttuurise-
telit. Jokainen päätoiminen työntekijä voi hakea toimis-
tolta yhden 50 € setelinipun vuosittain.
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6.3 Henkilöstön työkuntoisuus, työssä jaksaminen ja työtyytyväisyys

Kuntayhtymässä työskenteli vuoden 2014 lopussa 79 
työntekijää, joiden ikä on vähintään 60.

 

9

8

7

20

15

8

2

3

7

79

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Haapajärven ammattiopisto

Haapaveden ammattiopisto

Kalajoen ammattiopisto

Nivalan ammattiopisto

Oulaisten ammattiopisto

Piippolan ammatti- ja…

Työelämäpalvelut

Yhtymäpalvelut

Ylivieskan ammattiopisto
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Yli 60 -vuotiaiden määrä JEDUssa tulosalueittain 31.12.2014

Tavoite Tavoitetaso Mittari
Sairaslomien määrä vähenee, työssä 
jaksetaan pitempään

Henkilöstöpalaute ja 
tilasto

Työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyviä asioita 
tuotiin esille sekä kuntayhtymän että yksikkötason 
vastauksissa. Hyvää ilmapiiriä, ammattitaitoista henkilö-
kuntaa ja hyvää työmotivaatiota nostettiin esille useiden 
yksiköiden vastauksissa. Mukavana asiana pidettiin 

myös henkilökunnan kannustusta pitämään kunnostaan 
huolta. Liikuntasetelit, kuntoremontit ja muu yhteinen 
toiminta nähtiin tärkeänä ja positiivisena, jaksamista 
tukevana asiana.

Pertti Krankkala eläköityi Nivalan ammattiopistolta 31.12.2014 ja eläkejuhlaa 
vietettiin Nivalan ammattiopistolla 21.1.2015.

Veijo Koljosen eläkejuhlia vietettiin 27.8.2014 Nivalassa
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Sirpa Perälä eläköityi vuonna 2014 Oulaisten ammattiopistolta. Hän on yksi pitkä-
aikaisimmista työntekijöistä, sillä hän aloitti työskentelyn Oulaisten ammattiopis-
tossa 20.8.1974. Kuvassa Veikko Honkanen ja Sirpa Perälä.

Tapio Mäkinen eläköityi Nivalan ammattiopistolta 31.12.2014 ja eläkejuhlaa 
vietettiin Nivalan ammattiopistolla 21.1.2015.

Kalevi Jokinen eläköityi Oulaisten ammattiopistolta vuonna 2014. Kalevikin on 
yksi Oulaisten ammattiopiston pitkäaikaisimmista työntekijöistä, sillä työuransa 
hän aloitti Oulaisissa 1.1.1976
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Kotitalouden lehtori Riitta Saaren eläkejuhlaa vietettiin Ylivieskan ammattiopis-
tossa 19.12.2014. Kuvassa Ylivieskan ammattiopiston rehtori Tuula Taskinen 
ohjentaa Riitta Saarelle JEDUn viirin muistoksi. Kuva Marko Kyrö.
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7. YHTEENVETO

Tämä henkilöstökertomus on Jokilaaksojen koulutus-
kuntayhtymän kolmannen toimintavuoden yhteenvetoa 
erityisesti henkilöstöön liittyvistä keskeisistä tunnuslu-
vuista, strategisten painopistealueiden toteutumisesta, 
tiimien ja jaosten toiminnasta, henkilöstökoulutuksista 
sekä työkykyä ylläpitävästä toiminnasta vuoden 2014 
aikana.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän henkilöstömäärä 
oli 31.12.2014 yhteensä 521 henkilöä. Koko henkilöstön 
määrästä vakinaisia kokoaikaisia henkilöitä oli 70,2 %. 
Osa-aikatyössä oli yhteensä 81, joista osa-aikaeläkkeellä 
26. Osa-aikatyössä olevista henkilöistä naisia on 55 ja 
miehiä 16.

Henkilöstön keski-ikä vuoden lopulla oli 48,8 vuotta. 
Suurinta ikäryhmää edustaa 50 – 54 -vuotiaat, johon 
vuonna 2014 kuului 95 työntekijää. Yli 60 -vuotiaita oli 
79 työntekijää. Kaikkiaan kuntayhtymässä yli 50 -vuoti-
aita on 267 henkilöä eli heidän osuus on 51,2 % henki-
löstöstä. Kuntayhtymän henkilöstön sukupuolirakenne 
on lähes tasapainossa. Naisia on 305 (58 %) ja miehiä 
216 (42 %). Tulosalueittain sukupuolijakauma vaihtelee 
jonkin verran.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ja 
työkyvyn ylläpitäminen ovat keskeisiä työhyvinvointiin 
ja sitä kautta toiminnan tulokseen vaikuttavia asioita. 
Kuntayhtymän strategiassa on asetettu tavoitteeksi, että 
vähintään 5 % henkilöstömenoista käytetään henki-
löstön osaamisen uudistamiseen liittyviin toimenpitei-
siin. Toteutumaa ei saavutettu vaan kehittämismittari jäi 
3,5 %:iin. 

Kuntayhtymässä on meneillään kaksi kansainvälistä 
työelämäjaksohanketta. Vuoden 2014 aikana Leonardo 
da Vinci- rahoituksella toteutui kuusi ja OPH:n rahoituk-
sella yksi ulkomaan työelämäjakso. Lisäksi yksi opettaja 
oli kolmen kuukauden työelämäjaksolla kotimaassa.
Kuntayhtymä järjesti kuntoremonttiviikon kesällä 2014, 
johon osallistui 22 henkilöä. Lisäksi kaikissa ammattiopis-
toissa on järjestetty liikunta- ja virkistystapahtumia. 

Kuntayhtymän tiimit ovat olleet aktiivisesti mukana 
kuntayhtymän toimintaan liittyvissä valmistelutyössä. 
Tiimikokouksissa on suunniteltu ja valmisteltu JEDUn 
yhteisiä asioita opetuksen ja kehittämistyön tueksi. 
Henkilökunnan intraan SILTA:aan on rakennettu JEDUn 
toimintakäsikirjaa, jonka toimivuutta tullaan arvioimaan 
alkuvuonna 2015.

Kuntayhtymä on mukana OPIX (koulutuksen järjestäjien 
verkosto) -ryhmän henkilöstökyselyssä. Vuoden 2014 
kyselyyn vastasi 67,2 % henkilöstöstä. Aiempina vuosina 
määrä on ollut 70 % tasolla.

Yhteenvetona vuoden 2014 henkilöstökyselyn vastauk-
siin voisi todeta, että JEDU tasolla TOB- työoloba-
rometrin timantin ulottuvuudet ovat keskitasolla. 
Työolobarometrin timantin ulottuvuuksia ovat työn 
kehittävyys, esimiestyö, ergonomia, optimaalinen kuor-
mitus, työkyky ja tiedonkulku ja vuorovaikutus, joita on 
tarkasteltu tulosaluekohtaisesti ja vertailuna kuntayhty-
mätason vastauksiin. 

Vuosien 2012 - 2013 tilanteeseen verrattuna vastauk-
sissa on tapahtunut pieniä muutoksia. Tiedonkulku ja 
vuorovaikutus on heikentynyt aiemmista tuloksista 
3,35 lukuun 3,25.  Ergonomia on vastausten perusteella 
heikentynyt luvusta 3,74 lukuun 3,58. Muissa timantin 
ulottuvuuksissa ero on alle +-/0,1.

Kehityskeskustelujen toteutuminen jää selkeästi yhdeksi 
haastavaksi kehittämiskohteeksi myös jatkossa. Strate-
giaan asetettu 100 % tavoite jäi saavuttamatta. Vuoden 
2013 toteutumasta (60 %) tulokset ovat heikentyneet ja 
toteutumaksi tuli 46 % vuonna 2014.

Työyksiköiden vahvuuksina nousivat esille hyvät työka-
verit, hyvä työilmapiiri, työterveyshuollon toimivuus 
sekä mielekäs työ.

Avoimien vastauksien yhteenvetona työoloihin liitty-
vistä hyvistä puolista:
”Mahdollisuus kehittää itseään on loistava asia.”

Yhdessä olemme enemmän.
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LIITE 1 HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA

HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA 
1.1-31.12.2014 2014 2013

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 42 176 872 43 712 429
TOIMINTAMENOT
Henkilöstömenot
Palkat ja palkkiot
Opetushenkilöstön palkat      -14 258 166 -14 426 102
Muun henkilöstön palkat       -7 133 914 -7 351 621
Jaksotetut palkat ja palkkiot -2 229 -126 071
Kokouspalkkiot /ansionmenetyskorv.         -34 825 -28 895
Aktivoidut palkat ja palkkiot 82 551 123 930
Erilliskorvaukset             
Palkat ja palkkiot yhteensä -21 346 583 -21 808 759

Henkilöstökulujen korvaukset         
Sairausvakuutuskorvaukset     237 944 208 228
Tapaturmakorvaukset           19 049 8 763
Muut kansaneläkelait.korv. 980 4 011
Muut henkilöstömenojen korj.erät
Henkilöstökulujen korvaukset yhteensä 257 973 221 002

Henkilösivukulut        
KuEL-maksut                   -3 610 540 -3 588 449
Muut työeläkemaksut           -977 890 -1 024 484
Varhe-maksut                  -112 088 -136 489
Jaksotetut eläkekulut -377 -20 802
Aktivoidut eläkekulut         11 400 18 203
Henkilösivukulut  yhteensä -4 689 495 -4 752 020

Muut henkilösivukulut        
Kansaneläke- ja sair.vak.maksut -452 106 -439 872
Työttömyysvakuutusmaksut -583 136 -645 188
Tapaturmavakuutusmaksut -153 418 -145 952
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -125 -7 173
Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut 4 609 6 852
Muut henkilösivukulut yhteensä      -1 184 176 -1 231 333

Henkilöstömenot yhteensä -26 962 281 -27 571 109
Muut toimintamenot 12 303 979 13 164 511
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 39 266 260 40 735 621
TOIMINTAKATE 2 910 612 2 976 808
Rahoitustuotot ja -kulut 11 827 4 506
VUOSIKATE 2 922 439 2 981 314
Poistot ja arvonalentumiset -3 163 076 -2 867 807
Satunnaiset tuotot 196 045
Satunnaiset kulut -142 459
TILIKAUDEN TULOS -187 051 113 506
Poistoeron lis. (-) tai väh.(+) -854 957 -2 852 915
Varausten lis. (-) tai väh. (+) 1 160 000 3 060 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 117 992 320 591
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Tämä henkilöstökertomus on Joki-
laaksojen koulutuskuntayhtymän 
kolmas ja pohjautuu JEDUn Strate-
giaan 2014-2016 ja talousarvioon 
2014.

Jokilaaksojen koulutuskuntayh-
tymän henkilöstömäärä 31.12.2014 
oli yhteensä 521 henkilöä. Henki-
löstön keski-ikä koko koulutus-
kuntayhtymässä oli 48,8 vuotta. 
Opetuksessa työskenteli saman 
päivän tilaston mukaan 310 henkilöä 
ja opetuksen tukipalveluissa sekä 
hallinnossa yhteensä 211 henkilöä. 
JEDUsta eläköityi vuoden 2014 
aikana yhteensä 15 työntekijää.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
PL 72
85501 Nivala
y-tunnus 0210010-1

www.jedu.fi

Jokilaaksojen
koulutus-

kuntayhtymä


