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JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN
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Parhaillaan opetus ja kulttuuriministeriön valmiste-

lussa ovat ammatillista koulutusta koskevat vähen-

nyspäätökset osana julkisen sektorin sopeuttamista 

vähempiin resursseihin. 

Helmikuussa 2013 toteutuneiden niin opetushal-

lituksen kuin opetusministeriön ammatillisesta 

koulutuksesta vastaavien johtajien vierailut alueella 

mahdollistivat hyvän tilaisuuden tuoda näkyväksi 

yhtymän toimintaa. 

Alustavassa pohjaesityksessä Pohjois-Pohjanmaalle 

esitetään 655 opiskelijamäärän leikkausta vuoteen 

2016 mennessä. Ongelmana on, että Pohjois-Poh-

janmaan nuorten ikäluokkien kehitys on yksi maan 

parhaista ja tälläkin hetkellä maakunta on selvä hä-

viäjä koulutuksen mitoituksessa koko ammatillisen 

koulutuksen osalta. 

Toivottavasti meneillään olevat ja tulevat energiarat-

kaisut sekä kaivannaisteollisuuden tarpeet ovat 

painavia tekijöitä tarkasteltaessa alueen koulutustar-

jontaa. Alue on myös selkeästi jäljessä koulutasoin-

dikaattorien osalta sekä Pohjois-Pohjanmaan että 

koko maan keskiarvoja.

Kulunut vuosi on ollut ammatillisen koulutuksen 

rakenteellisen kehittämisen merkkipyykki. Joki-

laaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU on toiminut 

yhdessä ensimmäisen vuoden. Kulunut vuosi on 

haasteellinen sovitettaessa yhteen erilaisia toiminta-

kulttuureja ja luotaessa uutta JEDU-ilmettä. 
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Talous- ja henkilöstöhallinnon monet uudet ohjel-

mistot käyttöönottoineen ovat vaatineet henkilös-

töltä joustavuutta ja venymiskykyä. Tästä kaikesta on 

kuitenkin selvitty kunnialla. Opiskelijoiden arjessa yl-

läpitäjämuutos on sujunut kitkatta. Yhtymän opiske-

lijakuntatoiminta on saatu alkuun. Työn alla on myös 

yrittäjyyspolkujen edistämien osuuskuntamallisen 

toiminnan käynnistämisellä vuonna 2013.

Ammattiopistojen strateginen profiloituminen ra-

kentamis- ja puutuotealalla eteni myönteisesti kat-

taen myös Ylivieskan ammattikorkeakouluyksikön. 

Vastaavanlainen työ on meneillään kone- ja me-

tallialalla. Peruslähtökohtana on varmentaa alueen 

kannalta keskeisten teollisten toimialojen mahdol-

lisimman hyvä palvelukyky niin koulutuksen kuin 

kehittämishankkeiden sekä samalla lisätä tehtyjen 

investointien tuottavuutta.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän järjestämislu-

papäätös ammatillisen peruskoulutuksen kokonais-

opiskelijamäärä on tällä hetkellä 3176. 

Ammatillisen peruskoulutuksen osalta JEDU on Poh-

jois-Suomen toiseksi suurin Oulun jälkeen. Toteutu-

nut keskimääräinen opiskelijamäärä jäi hieman alle 

järjestämisluvan ollen 3141. 

Kevään 2012 yhteishaun ensisijaisten hakijoiden 

tilanne ei ollut kokonaisuutena tyydyttävä. Kevään 

2013 tulosten selvittyä on aika analysoida tilannetta 

huolella. Yhtymä kokonaisuutena saavutti budjetin 

perusteissa olevan opiskelijamäärän. Tavoitteeseen 

tältä osin pääsivät Haapaveden, Haapajärven, Kala-

joen ja Oulaisten ammattiopistot.  

Tuloksellisuusmittariston osalta saavutettiin Joki-

laaksojen koulutuskuntayhtymän osalta hyvä tulos, 

olemme suurten järjestäjien joukossa Pohjois-Suo-

messa paras tulosindeksillä 1037. Tulosrahana se 

merkitsi 1,3 miljoonaa vuodelle 2013. 

Yhdistymisestä johtuvaan rakenteelliseen kehittä-

miseen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä sai vielä 

vuodelle 2013 noin miljoona euroa. Nämä luovat 

taloudellisessa mielessä hyvän pohjan parantaa toi-

mintojamme entisestään. 
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Tulosmittariston keskeisen tekijän ammatillisen pe-

ruskoulutuksen työllistymisen osalta JEDU on paras 

Pohjois-Suomen suurten sarjassa. 

Systemaattisen laadullisen ennakointityön kautta 

pyrimme jatkuvasti parantamaan koulutuksen työ-

elämävastaavuutta. 

Tuloksellisuusmittariston negatiivisen keskeyttä-

misen osalta yhtymällä on paljon parannettavaa. 

Oulaisten ammattiopiston saavuttama hyvä tulos 

vuodelta 2012 negatiivisen keskeyttämisen osalta 

kirittänee jatkossa kaikkia. 

Kokonaisuutena Jokilaaksojen koulutuskuntayh-

tymän kehitystä voidaan pitää hyvänä. Yhtymän 

kehittämishankkeet ovat edenneet suunnitellusti. 

Hankekannan kokonaisuus osoittaa yhtymän vah-

vaa aluekehitysroolia sekä kykyä toimia laajoissa 

verkostoissa. Yhtymä on koordinoijana monissa val-

takunnallisissa projekteissa sekä haluttu kumppani. 

JEDUn osaamisesta verkostoyhteistyössä on hyvä 

osoitus se, että kun ydinvoimalaitoksen toteutusta 

tukeva koulutusryhmä valitsi yhtymän toteutta-

maan koko Pohjois-Suomen opettajien ydinvoima-

valmennukset. 

Yhtymän ammattiopistojen vuosijuhlat niin Haa-

pavedellä kuin Kalajoella onnistuivat hyvin ja saivat 

myönteistä julkisuutta mediassa. 

Kansainvälistymisessä on yhtymän kehitys edennyt 

hyvin.

Yhtymän meneillään olevista saneeraushankkeista 

merkittävin etenee Nivalassa sille asetettujen raami-
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en puitteissa. Tämä suurelta osin omana työnä teh-

tävä kokonaisuus on hyvä osoitus ammattiopiston 

henkilöstön kyvystä tarttua haasteisiin. 

Yhtymän omistamissa ammattikorkeakouluyksikön 

tiloissa Ylivieskassa havaittiin tutkimuksissa vuonna 

2012 merkittävä kosteusvaurio, minkä korjaamiseen 

on varauduttava jatkossa.

Korkeakoulukentän rakenteellinen kehittäminen on 

alueemme kannalta haastavassa vaiheessa. Kaikki-

en ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan 

vuoden 2014 alusta. 

Botnia-strategiaa ja Oulun Eteläisen tarpeita on ker-

rottu opetusministerin ja ministeriön virkamiesten 

tapaamisessa. Väestöpohjaiset ja työ- ja elinkeinope-

rusteet korkeakoulutuksen edelleen kehittämiseen 

alueella ovat vahvat. Meneillään on vahva alueiden 

kisa verovaroin tuotetuista julkisen sektorin resurs-

seista eri koulutustasoilla. 

Yhtymän taloudellinen kehitys vuodelta 2012 on hy-

vin tyydyttävä, tilikauden tulos on 1 061 300 €. Myös 

Centria ammattikorkeakoulu Oy:n tulos on hyvä. 

Kokonaisuudessaan tulos on yhteensä 866 145 € ja 

Ylivieskan yksikön tulos 112 905 €.

Yhtymäjohtaja Heikki Yli-Olli



6

2012
JEDUn Yhtymävaltuusto 2012

Yhtymähallitus

Kuvassa vasemmalta oikealle.

Ylärivi: hallintojohtaja Markku Rajaniemi, Maarit Grekula, Riitta Hokkanen, Anna-Leena 

Brax, talousjohtaja Ritva Jomppanen, Maija-Liisa Veteläinen, yhtymäjohtaja Heikki Yli-Olli 

ja Jouko Luukkonen

Alarivi: Kai Perttu, Juhani Latukka, Antti Rantakangas, Kaija-Maija Perkkiö, Kari Valtanen, 

Raimo Tieva ja Jukka Lehtosaari

Varsinainen jäsen Varajäsen

Alavieska  Anna-Leena Brax Juhani Isotalus
Haapajärvi Maritta Niska Teijo Paananen

Ossi Savola Heli Marjoniemi
Haapavesi Anri Mäkinen Viljo Saukko

Antti Rantakangas Mervi Niemelä
Kalajoki Juhani Latukka Seppo Tuomainen

Aila Siirilä Terttu Myllylahti
Jenni Tuliniemi Tiia Priuska

Kärsämäki Hanna Karsikas Jaana Kyllönen
Nivala Esko Kangas Hilkka Suni

Irja Erkkilä Jukka Turunen
Helena Kujala Kalervo Mantila

Oulainen Kirsti Avela Arja Stenroth
Veli Tirilä Kai Pajala

Pyhäjärvi            Jukka Lehtosaari Henri Kyllönen
Jorma Saastamoinen Jari Aittokoski

Pyhäntä Jouko Nissinen Juhani Mahosenaho
Reisjärvi Markus Muuttola Helena Kinnunen
Sievi Mika Kangas Satu Huhtala

Tarja Torvikoski Kari Honkala
Siikalatva Esko Leinonen Aimo Suorsa

Kaarina Forsström Ilmari Ojakoski
Ylivieska Kaija-Maija Perkkiö Kaisa Haapakoski

Juha Pylväs Kai Perttu
                      Kalle Luhtasela Aune Nevala
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JEDUn Yhtymähallitus 2012

Tarkastuslautakunta

Kuvassa vasemmalta oikealle.

Ylärivi: Jarmo Viinala, Simo Paakkola (tilintarkastaja BDO Audiator Oy), 

Ahti Myllykoski, ja Esa Hirvinen

Alarivi: Esko Vähätiitto, Lauri Knuutila (varapuheenjohtaja), Aila Siirilä 

(puheenjohtaja) ja Ossi Savola

JEDUn Tarkastuslautakunta 2012

Tilintarkastaja 2012 
OY AUDIATOR AB

SImo Paakkola

Varsinainen jäsen Varajäsen

Haapajärvi Maija-Liisa Veteläinen Veijo Tikanmäki
Haapavesi Jouko Luukkonen Anri Mäkinen
Kalajoki Jukka Puoskari Raili Myllylä
Nivala Kari Valtanen Eija-Riitta Niinikoski
Oulainen Maarit Grekula Veli Tirilä
Siikalatva Raimo Tieva Marjo Seppälä
Ylivieska Kai Perttu Aune Nevala
Alavieska Anna-Leena Brax Kari Honkala, Sievi
Kärsämäki Riitta Hokkanen Samuli Yrjänä, Pyhäntä
Pyhäjärvi Jukka Lehtosaari Markus Muuttola, Reisjärvi

Varsinainen jäsen Varajäsen

Ossi Savola Pekka Päivärinta
Jarmo Viinala
Aila Siirilä,  puheenjohtaja Maarit Karhula
Esko Vähätiitto Väinö Parkkila
Kaisa Liinamaa Kalervo Mantila
Lauri Knuutila, varapuheenjohtaja Ritva Lämsä
Sari Rimpeläinen-Knuutinen Seppo Tissari
Esa Hirvinen Maija-Liisa Tuominen
Ahti Myllykoski Sinikka Junttila
Tomi Karhula Tarja Virta
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TA- 2012 TP -  2012
TOIMINTATUOTOT
   Myyntituotot 41 671 450 42 036 157,47
   Maksutuotot 366 580 315 902,92
   Tuet ja avustukset 1 402 080 2 542 537,32
   Vuokratulot 404 360 387 385,33
   Muut toimintatulot 55 900 218 640,12

43 900 370 45 500 623,16
TOIMINTAKULUT
  Henkilöstökulut
    Palkat ja palkkiot -20 363 900 -21 891 500,43
    Henkilösivukulut
      Eläkekulut -4 490 370 -4 653 274,30
      Muut henkilösivukulut -1 191 320 -1 302 477,95
  Palvelujen ostot -5 754 555 -6 165 989,33
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 173 720 -5 563 745,90
  Avustukset -790 460 -498 630,42
  Vuokrat -753 610 -828 617,29
  Muut  toimintakulut -721 640 -632 390,57

-39 239 575 -41 536 626,19
Toimintakate 4 660 795 3 963 996,97
Rahoitustuotot ja -kulut
   Korkotuotot 29 850 19 530,28
   Muut rahoitustuotot 4 200 8 434,52
   Korkokulut -26 100 -15 560,60
   Muut rahoituskulut -500 -4 012,94

7 450 8 391,26
Vuosikate 4 668 245 3 972 388,23
Poistot ja arvonalentumiset
  Suunnitelman mukaiset poistot -2 727 410 -2 911 088,01
Tilikauden tulos 1 940 835 1 061 300,22
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -47 907,00
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 220 000,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 940 835,00 1 233 393,22

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 112 % 110 %
Vuosikate/Poistot, % 171 % 136 %
Vuosikate/Toimintatuotot, % 11 % 9 %  

31.12.2012

Toiminnan rahavirta
  Vuosikate 3 972 388,23 
  Tulorahoituksen korjauserät 27 833,55 -

Investointien rahavirta
  Investointimenot 4 946 129,22 -
  Rahoitusosuudet investointimenoihin 910 881,32 
  Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 41 409,51 
Toiminnan ja investointien rahavirta 49 283,71 -

Antolainasaamisten lisäys

Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
  Pitkäaikaisten lainojen lisäys
  Pitkäaikaisten lainojen vähennys 400 000,00 -
  Lyhytaikaisten lainojen muutos

Muut maksuvalmiuden muutokset
  Vaihto-omaisuuden muutos 144 136,00 -
  Saamisten muutos 858 808,77 -
  Korottomien velkojen muutos 384 622,91 
Rahoituksen rahavirta 1 018 321,86 -

RAHAVAROJEN MUUTOS 1 067 605,57 -
RAHAVAROJEN MUUTOS 1 067 605,57 

Rahavarat 31.1.2012 2 216 811,64 
Rahavarat 1.1.2012 3 284 417,21 

1 067 605,57 -

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Investointien tulorahoitus-% 98 %
Pääomamenojen tulorahoitus-% 90 %
Lainanhoitokate 9,6
Kassan riittävyys (pv) 17,3

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
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VASTAAVAA 31.12.2012
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 37 723,16
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 773 761,30
Rakennukset 30 802 225,76
Kiinteät rakenteet ja laitteet 745 323,02
Koneet ja kalusto 4 301 103,66
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 893 078,43

40 515 492,17
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet 218 390,00
Muut saamiset 37 724,60

256 114,60

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 40 809 329,93
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 33 738,58
VAIHTUVAT  VASTAAVAT 
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 269 526,42
Keskeneräiset tuotteet 252 618,10
Ennakkomaksut 0,00

522 144,52
Saamiset 
Lyhytaikaiset saamiset
  Myyntisaamiset 1 671 771,94
  Muut saamiset 601 072,81
  Siirtosaamiset 1 053 626,77

3 326 471,52
Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset 2 216 811,64
VAIHTUVAT  VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 065 427,68
VASTAAVAA YHTEENSÄ 46 908 496,19

 

VASTATTAVAA 31.12.2012
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma 16 641 031,54
Arvonkorotusrahasto 3 900 598,73
Muut omat rahastot 7 778 305,34

Tilikauden ylijäämä 1 233 393,22
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 29 553 328,83

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero 4 514 245,78
Vapaaehtoiset varaukset 4 640 000,00

9 154 245,78

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat 33 738,58
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Lainat julkisyhteisöiltä 600 000,00

600 000,00
Lyhytaikainen
Lainat julkisyhteisöiltä 400 000,00
Saadut ennakot 106 439,02
Ostovelat 2 526 198,32
Muut velat 2 247 913,52
Siirtovelat 2 286 632,14

7 567 183,00
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 8 167 183,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 46 908 496,19

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste-% 83 %
Suhteellinen valkaantuneisuus-% 18 %
Kertynyt yli/alijäämä 1000 euroa 1233
Lainakanta 31.12 2012   1000 euroa 1 000

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT



10

3,6 3,7 3,6 3,7 3,6

3,3

3,6 3,6 3,6
3,8

3,6

3,2

3,6 3,7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot.

HAI HAO NAO ARTEMA OULA PIO YSO

2 Toimintaperiaatteet ja strategia / Koulutuksen vaikuttavuus
Opetusmenetelmät ovat monipuolisia
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2 Toimintaperiaatteet ja strategia / Koulutuksen vaikuttavuus
Osastoni opetustilat ovat nykyaikaisia
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HAI HAO NAO ARTEMA OULA PIO YSO

5 Prosessit / Rakenteet ja prosessit
Opiskeluohjelmani oli ajanmukainen

Tavoite: Kaikki opiskeluohjelmat ovat ajanmukaisia
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5 Prosessit/Rakenteet ja prosessit
Olen saanut henkilökohtausta ohjausta opiskelussani
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5 Prosessit / Rakenteet ja prosessit
Opetusprosessin laatu
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5 Prosessit / Rakenteet ja prosessit
Osastoni opetusvälineet ovat nykyaikaisia
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Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDU yhteensä

5 Prosessit / Rakenteet ja prosessit
Kansainvälinen vaihto 2012, lähteneiden opiskelijoiden määrä

Tavoite: 5% opiskelijamäärästä
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Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDU hallinto JEDU yhteensä

5 Prosessit / Rakenteet ja prosessit
Kansainvälinen vaihto 2012, lähteneen henkilöstön määrä

Tavoite: 10% henkilöstömäärästä
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5 Prosessit / Rakenteet ja prosessit
Kansainvälinen vaihto 2012, saapuneen henkilöstön määrä 2012

11

36

3
10

0

30

13 15

103

0

20

40

60

80

100

120

Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tav. Tot.

Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDU yhteensä

5 Prosessit / Rakenteet ja prosessit
Kuntayhtymässä opiskelevat maahanmuuttajat 2012
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5 Prosessit / Rakenteet ja prosessit
Kansainvälinen vaihto 2012, saapuneiden opiskelijoiden määrä
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5 Prosessit / Rakenteet ja prosessit
Verkko-opetukseen osallistuminen

Tavoite: kaikki osallistuvat verkko-opetukseen
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HAI HAO NAO ARTEMA OULA PIO YSO

6 Asiakastulokset / koulutuksen vaikuttavuus
Yhteistyö- ja viestintätaidot

2,6 %
5,9 %

14,3 %

1,2 %

10,3 %
8,5 %

10,0 %

3,9 % 3,6 %

30,8 %

23,5 %

40,7 %

32,5 %

27,5 % 28,6 %

32,5 %
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49,0 %
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49,0 %
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15,7 %
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5 Prosessit/Rakenteet ja prosessit
Verkko-opintoihini on sisältynyt opiskelumateriaalin ja tehtävien lisäksi

riittävästi ohjausta ja opastusta

Olen täysin eri
mieltä

Olen eri mieltä

Olen jokseenkin
samaa mieltä

Olen samaa
mieltä

Olen täysin
samaa mieltä
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HAI HAO NAO ARTEMA OULA PIO YSO

Ammattiosaamisen näytöt lisäsivät opiskelun tavoitteellisuutta

Olen täysin eri mieltä

Olen eri mieltä

Olen jokseenkin samaa mieltä

Olen samaa mieltä

Olen täysin samaa mieltä
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90,0 %
93,3 %

90,0 %
93,0 %

90,0 %
95,8 %

90,0 % 88,1 % 90,0 % 90,9 % 90,0 %
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HAI HAO NAO ARTEMA OULA PIO YSO

9 Keskeiset suorituskykytulokset / koulutuksen vaikuttavuus
Opiskelijoiden sijoittuminen työelämään, jatko-opintoihin tai 

asepalvelukseen opintojen päättyessä

62,7 %

56,2 % 55,8 %

66,6 %
63,9 % 62,2 % 62,0 %

72,3 %
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JEDU HAI HAO NAO ARTEMA OULA PIO YSO

9 Keskeiset suorituskykytulokset / koulutuksen vaikuttavuus
Tutkintojen läpäisyaste

Tavoite: 75%
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Tav. Tot Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot.

HAI HAO NAO ARTEMA Oula PIO YSO

6 Asiakastulokset / koulutuksen vaikuttavuus
Selviän vähintään yhdellä vieraalla kielellä käytännön elämän tilanteissa

2 2,02 2
1,91

2 1,95 2
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2 1,97 2
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HAI HAO NAO ARTEMA Oula PIO YSO

6 Asiakastulokset / koulutuksen vaikuttavuus
Vuonna 2012 valmistuneiden opiskelijoiden englannin kielen keskiarvo

2012
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9 Keskeiset suorituskykytulokset / koulutuksen vaikuttavuus
Keskeyttämisaste

Negatiivisen keskeyttämisen tavoite alle 4%

Keskeyttämis -% Neg. Kesk. -%
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JEDU HAI HAO NAO ARTEMA OULA PIO YSO

Imago ja vetovoima (aloituspaikat/hakeneet, Koulutasta)
Tavoite: suhdeluku vähintään 1
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Imago ja vetovoima (aloituspaikat/hakeneet, Kouluta + suoraan hakeneet)
Tavoite: suhdeluku vähintään 1
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KULTTUURI LIIKETALOUS LUONNONT. TEKNIIKKA LUONNONV. SOTE MARATA AMMATTISTARTTI VALMENTAVA JA
KUNTOUTTAVA

Imago ja vetovoima (aloituspaikat/hakeneet, Kouluta + suoraan hakeneet)
Tavoite: suhdeluku vähintään 1
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Perussopimuksen mukaisesti koulutuskuntayhtymä 

järjestää liikenneopetusta omistamalla yleisen auto-

koulun. Autokoululuvassa toiminnalliseksi nimeksi 

on määritelty Nivalan Autokoulu. Autokoulu toimii 

omissa tiloissaan Jokilaaksojen koulutuskuntayhty-

män yhteydessä omarahoitteisesti.

Liikenneopetuksen tarkoitus on tuottaa monipuo-

lisia ja nykyaikaisia koulutuspalveluja, joilla saadaan 

aikaan ajo- ja ajattelutavoiltaan turvallisia, ekologi-

sesti ajattelevia ja huomaavaisia tienkäyttäjiä. Hen-

kilökuntaa on ollut johtajan lisäksi kaksi vakituista 

liikenneopettajaa. Lisäksi olemme käyttäneet tunti-

opettajia kiirehuippujen tasaamiseen. Ajokalustoa 

autokoululla on yksi kuorma-auto, neljä henkilöau-

toa ja neljä moottoripyörää sekä mopo. Ajoneuvoka-

lusto on nykyaikaista ja opetukseen sopivaa. 

 

Asiakaskysely on oleellinen osa autokoulun kehittä-

misjärjestelmää. Sen avulla on saatu tietoa autokou-

lun toiminnasta ja asiakkaiden kokemuksista sekä 

opetusjärjestelmän toimivuudesta omassa koulussa. 

Olemme pystyneet kohdentamaan kehitystoimen-

piteet oikeisiin paikkoihin asiakaskyselyistä saatujen 

tietojen perusteella. Kysely on tehty sekä I- että II- 

vaiheen opiskelijoille. Asiakaspalautekyselyn tulos-

ten perusteella toimintamme on ollut kiitettävää 

toimiston sekä opettajien ajo- ja teoriaopetuksen 

osalta. Toiminnalle ja taloudelle asetettujen tavoit-

teiden täyttyminen on pysynyt lähellä arvioitua. 

Vaihtelua vuosittain aiheuttaa ikäluokkien kokojen 

vaihtelevuus, kilpailutilanne alalla ja II-vaiheen oppi-

lasmäärän kausivaihtelu. 

Valmistauduttiin 2013 alussa tulevaan ajokorttiase-

tuksen tuomiin muutoksiin. Opetuksen rakenne 

muuttuu I- ja II-vaiheesta kolmivaiheiseksi. Jatkossa 

vaiheet ovat perusvaihe, harjoitteluvaihe ja syven-

tävävaihe. Tavoitteena on tarjota edelleen kattavasti 

autokoulupalveluita moposta kuorma-autoon. 

Ajo-opetusta on annettu Nivalassa, Ylivieskassa ja 

mm. Kokkolassa. Kuljettajatutkinnot on suoritettu 

ajokokeen osalta Nivalassa. Nivalan lukiossa on voi-

nut suorittaa valinnaisena aineena liikennekasvatuk-

senkurssin. Kertomusvuodelle asetetut tavoitteet 

täyttyivät. Ajokorttia suorittavien arvioitu määrä 240 

ylitettiin. 2013 voimaan tuleva ajokorttiuudistus kas-

vatti moottoripyöräkortin suorittavien määrää. Mo-

pokortin ajaneiden määrä oli myös hyvällä tasolla. 

II-vaiheen suorittaneita oli 190 eli lähelle arvioitua.

Jani Mäkinen, autokoulun johtaja

Nivalan autokoulu

Nivalan autokoulu
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Haapajärvi
Haapajärven ammattiopistosta opiskelee yhteis-

kuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalta 

valmistuvia merkonomeja, luonnontieteiden alalta 

valmistuvia datanomeja sekä luonnonvara-alalta 

valmistuvia maaseutuyrittäjiä ja metsuri-metsäpal-

velujen tuottajia.

Ammattiopiston opiskelijamäärä ylitti vuodelle ase-

tetut tavoitteet. Opiskelijamäärän tavoite oli 295 

opiskelijaa ja toteutunut määrä oli 305 opiskelijaa. 

Opiskelijamäärä kasvoi kaupan ja hallinnon alan 

koulutuksessa, mutta laski luonnonvara-alan koulu-

tuksessa. Ammattiopistosta valmistui vuoden aikana 

79 opiskelijaa. Uusia opiskelijoita aloitti 114.

Isännöitsijän ammattitutkintoon valmistavassa kou-

lutuksessa opiskeli 10 henkilöä, kaksi suoritti tutkin-

non vuonna 2012 ja loput valmistuvat vuonna 2013. 

Tilanjatkajakoulutuksessa oli keväällä 2012 yhteensä 

14 henkilöä, joista kuusi suoritti karjatalouden am-

mattitutkinnon ja kaksi viljelijän ammattitutkinnon.  

Loput kuusi opiskelijaa saivat tilanjatkajilta vaadit-

tavan 20 opintoviikon todistuksen. Syksyllä 2012 

tilanjatkajakoulutuksessa oli 12 henkilöä. Maatalous-

lomittajien valmistavassa koulutuksessa oli 13 hen-

kilöä, joista puolet oli oppisopimuksella ja puolet 

VOS-rahoitteisena. Lisäksi kaksi opiskelijaa opiskeli 

oppisopimuksella maatalousalan perustutkintoa.

Maatalouslomittajien täydennyskoulutukseen kertyi 

vuonna 2012 aikana 373 opiskelijatyöpäivää. Lisäksi 

81 viljelijää suoritti kasvinsuojeluaineiden käyttä-

jäkoulutuksen ja tulityökoulutukseen osallistui 69 

opiskelijaa. DeLavalin käyttäjäkoulutukseen osallistui 

yhteensä 436 henkilöä. HASAn ja metsänhoitoyhdis-

tyksen koulutuksiin osallistui 78 henkilöä.

Uusiutuvien energiamuotojen tutkimusjohtaja 

-hanke päättyi 30.4.2012. Kolmivuotisessa hankkees-

sa (EAKR, 390  000€) tutkittiin metaanin tuotantoa 

HAIn koulutilan biokaasulaitoksella. Tutkimustulok-

sista järjestettiin loppuseminaari huhtikuussa. 
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Ammattiopisto on osallistunut osatoteuttajana 

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (OSEKK) 

hallinnoimaan VENE-hankkeeseen. Haapajärven 

projektihenkilön kautta hankkeen koulutukseen on 

osallistunut yhteensä 90 viljelijää. Ammattiopisto on 

osallistunut OSEKK:in järjestämään ja Haapajärvellä 

toteutettavaan Aikuisena agrologiksi –hankeeseen, 

josta  ensimmäiset opiskelijat valmistuvat keväällä 

2013.

Strategisten painopistealueiden toteutuminen

Opiston strategian painopistealueena olivat bio-

energia-alan ja metsäopetuksen kehittäminen, lu-

kion suuntaan tapahtuvan yhteistoiminnan kehittä-

minen, vaikuttaminen opiskelijoiden negatiiviseen 

keskeyttämiseen sekä kestävän kehityksen projektin 

edistäminen.

Bioenergian kehitystyössä on ammattiopiston luon-

nonvara-alan yksikköön valmistumassa puukaasua 

hyödyntävä lämpö-sähkölaitos. Laitos rakennetaan 

”Puukaasun hyödyntäminen energian tuotantoon” 

-hankkeen kautta. Hankkeen rahoittajana on Poh-

jois-Pohjanmaan liitto (EAKR-rahoitusta 580000 €). 

Hankkeen rakennustyötä on tehty kesän ja syksyn 

2012 aikana ja hankkeen on määrä valmistua kevääl-

lä 2013. Valmistumisen jälkeen uusi laitos tuottaa 

opistolle lämpöä ja sähköä.

Ammattiopiston biokaasulaitoksen tuottamaa bio-

kaasua on paineistettu keväästä 2012 saakka ajo-

neuvojen käyttötarkoitusta varten. Biokaasulaitok-

sen valmistaja on työstänyt koko vuoden ajan uutta 

biokaasulaitoksen automaattista paineistuslaitteis-

toa. Ammattiopisto hankki keväällä 2012 ensimmäi-

sen uuden biokaasua käyttävän henkilöauton.

Haapajärven ammattiopiston bioenergiakokonai-

suus (biokaasulaitos, biokaasun tankkausasema, 

hakkeella toimiva lämpö-sähkölaitos ja rypsiöljystä 

biodieseliä valmistava laitteisto) on ainutlaatuinen 

bioenergia-alan oppimisympäristö Suomessa.

Haapajärven ammattiopiston metsäalan koulutuk-

sen käyttöön hankittiin uusi monitoimikone kevääl-

lä 2012. Uuden monitoimikoneen hankinnalla am-

mattiopiston järjestämä metsuri-metsäpalvelujen 

tuottaja -koulutus päivitettiin uudelle tasolle. Metsä-
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alan opiskelijoille on tarjolla perusteellinen koulutus 

metsän uudistamisesta päätehakkuuseen saakka ja 

koulutukseen kuuluu vahvana osana metsäenergi-

an hyödyntäminen. Ammattiopiston vanhempaan 

monitoimikoneeseen on asennettu energiapuun 

korjuuseen soveltuva hakkuukoura, opiston puu-

tavaran ajoon tarkoitetussa koneessa on punnitus-

vaaka ja opiston käytössä on oma puutavarahakkuri. 

Metsäopetus pystyy tuottamaan puuhaketta uudel-

le lämpö-sähkövoimalaitokselle ja bioenergia-alan 

koulutusta tarjotaan kaikille luonnonvara-alan opis-

kelijoille.

Syksystä 2012 alkaen ammattiopiston opiskelijoilla 

on ollut mahdollisuus opiskella oman kolmivuoti-

sen koulutuksensa aikana viisi jaksoa Haapajärven 

lukiossa. Lukio-opinnot antavat opiskelijoille mah-

dollisuuden osallistua yo-kirjoituksiin. Lisäksi opis-

kelijoiden on mahdollista opiskella lukiossa kol-

mannen vuoden jälkeen syksyn lukiojakso, mikä 

antaa mahdollisuuden saada myös lukiotodistus ja 

samalla opiskelija voi osallistua myös useampien yo-

aineiden kirjoitustilaisuuksiin.

Ammattiopistossa on tehty voimakkaasti työtä opis-

kelijahuollossa koulutuksen läpäisyasteen nostami-

seksi ja negatiivisen keskeyttämisen ehkäisemiseksi. 

Ammattiopistossa on panostettu opinto-ohjaukseen 

ja syksyllä 2012 tehtiin sopimus kuraattoripalvelujen 

aloittamiseksi. Opiskelijahuoltotyön kehittämispro-

sessi on hyvässä kehitysvaiheessa ja tätä työtä tulee 

jatkaa määrätietoisesti myös seuraavina vuosina.

Ammattiopiston kestävän kehityksen projektissa 

ei päästy vuoden 2012 asetettuun tavoitteeseen. 

Tavoitteena on kestävän kehityksen sertifiointi. Mi-

tattujen tulosten perusteella Haapajärven ammatti-

opisto on toteuttanut hyvin kuntayhtymän yhteisiä 

strategisia tavoitteita.

Haapajärven ammattiopiston taloustilanne parani 

merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Vuosikate 

oli hyvällä tasolla, vaikka asetettuun tavoitteeseen ei 

päästy. Talouden kohenemiseen vaikutti eniten hyvä 

opiskelijamäärän kehitys.

Ilkka Heinonen, rehtori

Haapajärven ammattiopisto
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Haapavesi
Haapaveden ammattiopistolla oli juhlavuosi  2012. 

Ammattiopisto on toiminut 50 vuotta ja Nora Pöy-

hösen perustama kasvitarha ja keittokoulun pohjalta 

muodostunut Noran yksikkö täytti 120 vuotta. 

Toimintaa juhlistettiin elokuussa pääjuhlalla Norassa, 

jossa oli juhlapuhujana professori Kokkonen ja syys-

kuussa juhlaseminaarilla, jossa esiintyi Haapavedeltä 

syntyneet tai vaikuttaneet asiantuntijat: Antti Ran-

takangas, Aki Kangasharju, Matti Harjuniemi, Veikko 

Ollila sekä Juhani Petsalo. Tällä kaikella pyrittiin saa-

vuttamaan näkyvyyttä ammattiopiston merkitykses-

tä alueen kehittämiseksi.

Keskeinen menestystekijä ammatin opetuksessa 

ovat henkilöstön osaaminen ja nykyaikaiset oppi-

misympäristöt. Henkilöstöä on koulutettu runsaasti 

mm. verkko-opetukseen, näyttötutkintomestarikou-

lutukseen sekä annettu ns. työnohjausta erityisope-

tuksessa oleville opettajille sekä avustajille ammatti-

opisto Luovin kautta. 

Opettajia on ollut työelämäjaksoilla niin kotimaassa 

kuin ulkomaillakin. Kehitystoimintaa on toteutettu 

pääasiassa eri projektien kautta.

Suurempina hankkeina käynnistettiin autohallin 

peruskorjaus. Lisäksi aloitettiin navetan muutostyö 

talliksi, koska aikaisempi talli ei täytä EU-normeja 

v. 2014 alusta. Yhteistyö ratsastustallitoiminnassa 

käynnistettiin Miian vaellus- ja ratsastustallin kanssa. 

Toinen laajempi hanke oli puualan koulutuksen 3-D 

-oppimisympäristön rakentaminen. Puuala on alu-

eellamme sovittu profiloituvaksi CNC- ja 3-D -ympä-

ristön kehittämiseen. Kalustoa uusittiin kautta linjan 

koko opistossa.

Kuluva vuosi oli myös uuden koulutuskuntayhty-

män JEDUn muodostamista ja yhteisten ohjeiden, 

ilmeen, talous- ja henkilöstöhallinan yhteisten pe-

lisääntöjen ja toimintatapojen kehittämistä. Työ on 
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ollut aikaa vievää ja muutos ei tapahdu hetkessä ja 

kehittämistyö jatkuu. Henkilöstö on jaksanut muu-

toksessa kehittää toimintaa kiitettävästi, mikä näkyy 

myös tuloksissa. 

Kokonaisuudessaan vuosi 2012 oli toiminnallisesti 

ja taloudellisesti hyvä vuosi, mutta kehittämistyö 

jatkuu ja keskeisiin mittareihin työllistymiseen, jatko-

opintoihin, läpäisyyn ja keskeyttämiseen on pystyt-

tävä vaikuttamaan erilaisin toimenpitein.

Strategisten painopisteiden avulla Haapaveden am-

mattiopisto pyrkii toteuttamaan JEDUn visiota.

Henkilöstöä on koulutettu toimivaan työyhteisöön, 

opetussuunnitelman  ja henkilökohtisen opetus-

järjestämissuunniteman valmisteluun, tutustuttu 

elinkeinoelämään ja bencmarkattu oppimismielessä 

muita oppilaitoksia. 

Lisäksi osa opettajista on osallistunut työelämäjak-

soille niin kotimaassa kuin ulkomailla. Ammatillisia 

puutteita on pyritty parantamaan täsmäkoulutuksin. 

Opettajien pedagogiseen koulutukseen ohjataan ja 

mahdollistetaan  kaikki epäpätevät opettajat.  

Väylät auki, Ponteva- ja Opi-hankkeiden avulla hen-

kilöstölle on annettu runsaasti ohjausta ja koulu-

tusta sekä valmiuksia kohdata ja opettaa erilaisissa 

vaikeuksissa olevia nuoria. Opettajien pedagoginen 

pätevyys oli 82,7 % ja ylitti tavoitteen.

Oppimisympäristöjä on kehitetty tekemällä inves-

tointeja. Autohallin peruskorjaus, tilat muutetaan 

nykyaikaiseksi ja viihtyisiksi sekä tehdään lämpötalo-

us paremmaksi, valmistuu k. 2013. 3-D -ympäristön 

rakentaminen puualan koulutuksen kehittämiseksi 

ja uuden tallin saneeraus matkailualan koulutukseen 

ja yritysyhteistyön kehittämiseksi on käynnistetty. Li-

säksi puutarhan kellareiden kylmäkoneet uusitaan.

Kalustoa ja atk-laitteita on hankittu kaikille linjoille 

tarpeen mukaan. 

Työelämän tarpeita on haettu CQ-ennakointijär-

jestelmän avulla. Aikuiskoulutukseen valittiin kaksi 

koordinaattoria tekniikan ja palvelu- ja luonto-osas-

ton aikuiskoulutusta kehittämään ja koordinoimaan. 

Aikuiskoulutus on vilkastunut. 
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Valtionosuusrahalla sovitut  koulutukset toteutuivat. 

Hankerahalla toteutettiin runsaasti lyhytkoulutuksia 

sekä myös ammattitutkintoon tähtääviä koulutuksia 

esim. ravitsemuasalan eat, johtamisen eat sekä eri-

laisia korttikoulutuksia. Lisäksi koulutimme Ely-kes-

kuksen rahoittamana elementtirakentajia Kastelli-ta-

lotehtaalle Raaheen ja LapWallin talotehtaalle kaksi 

ryhmää Pyhännälle. Aikuiskoulutusta on laajennettu 

runsaasti erä- ja metsästysaiheiseen matkailuun.

Erityisopetusta on annettu valmentavana ja kun-

touttavana koulutuksena kolmelle ryhmälle ja muu-

toin erityisopiskelijat on integroitu normaaleihin 

opetusryhmiin. Opetusta tuetaan avustajilla. Eri-

tyisopetusta ja syrjäytymisen ehkäisyä on kehitetty 

Väylät auki -hankkeella, OpinOvi -hankkeella ja työ 

jatkuu Ponteva -hankkeella. Henkilöstöä on koulu-

tettu hankkeitten avulla joko lähitukemisena tai ver-

kon kautta. Erityisopiskelijoita opistossa on yli 20 % 

suhteessa koko opiskeljamäärään.

Tavoitteena on edistää alueen lähiruoan käyttöä ja 

toimia lähiruoan mallina ammattiopiston valmistus-

keittiösissä. Toimintaa on tuettu Laatutuote- ja Ma-

kuhelmi -hankkeilla. 

Haapaveden ammattiopiston  tulot muodostuvat 

pääosin yksikköhintarahoituksesta, maksullisesta 

palvelutoiminnasta sekä hanketoiminnan rahoituk-

sesta. Talous perustuu  opiskelijamäärään, joka to-

teutui tavoitteen mukaisesti. 

Tekniikan ja puutarha-alat ylittivät tavoitteen, mut-

ta matkailu-, ravitsemis- ja talousalat eivät päässeet 

asetettuihin opiskelijamääriin. Keskimäärin määrä oli 

talousarvion mukainen. 

Keväällä kuntayhtymän johdosta annettu päätös su-

pistaa lähiopetusta kahdella viikkotunnilla vähensi 

menoja ja talousarvion tulos ylittyi 290 % huolimatta 

siitä, että talousarviovuonna eläkeperusteiset menot 

kohdistuvat voimakkaimmin ns. vanhoihin oppilai-

toksiin ja aiheuttivat n. 200 000 €:n lisäkustannuksen. 

Liikevaihto oli n. 7,5 M€. Tulot olivat n. 101 % talous-

arviosta ja menot 95 % talousarviosta. Kokonaistulos 

oli n. 660 000 €.

Erkki Juola, rehtori

Haapaveden ammattiopisto
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Kalajoki
Vuosi 2012 on ollut myös oppilaitoksen tuloksellisen 

toiminnan vuosi ja oppilaitos teki hyvän opiskelijati-

lanteen myötä erinomaisen tuloksen.

Henkilökunnassa on tapahtunut vuoden 2012 aika-

na jonkin verran muutoksia. Kaksi henkilöä on jäänyt 

eläkkeelle ja heidän tilalleen on valittu uudet työnte-

kijät. Syksyllä aloitti työnsä uusi liikunnan opettaja ja 

rakennus- sekä puuosastolla aloittivat työnsä uudet 

ammattimiehet. 

Koko henkilökunta on toiminut yhteistyössä hyvän 

tuloksen sekä viihtyisän ja motivoivan oppimisym-

päristön kehittämisessä. Oppilaitos täytti vuonna 

2012 75 vuotta. Juhlaseminaarin teemana oli ”Ite 

tehty tulevaisuus” ja se vietettiin noin 150 osallistu-

jan voimin Hotelli Sanissa 7.12.12. Juhlapuhujana oli 

VTT, professori Hannu Katajamäki aiheena ”Ihmiset 

aluekehittämisen keskiöön”.

Oppilaitoksen yhteydessä toimiva aikuiskoulutus- ja 

työelämäpalveluista vastaava yksikkö on järjestänyt 

vuoden 2012 aikana pitkäkestoisena aikuiskoulutuk-

sen perustutkintoina artesaani sisustusneuvoja ja 

liikunta- ja hyvinvointimatkailualan koulutusta. 

Ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta on an-

nettu hirsirakentamisessa, sisustusalassa, menestyvä 

tapahtumatuottajakoulutuksessa ja kiinteistöhoi-

dossa. Lyhytkurssikoulutuksessa tarjontana on ollut 

erilaiset korttikoulutukset ja  muut ammattitaitoa 

tukevat lyhytkurssit.  

Vuoden 2012 keskeisenä kehittämishankkeena on 

ollut Puuteollisuuden terätekniikan oppimisympä-

ristön kehittämishanke. Hanke oli vuoden mittai-

nen. Vuonna 2012 aloitettiin kolmevuotinen hanke, 

Sisustusstudio-tervellisen asumisen suunnitteluun 

ja toteuttamsieen. 

Hankkeista osatoteuttajana olemme mukana Maa-

seudun sivistysliiton Poukama-hankkeessa ja Sedu:n  
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sekä Opetushallituksen Tekstiili- ja vaatetusalan 

koulutustarveselvityksessä. Henkilökuntaa aikuis-

koulutus- ja työelämäpalveluissa on ollut seitsemän. 

Aikuiskoulutuksessa kouluttajia oli noin kymmenen.

Vuoden 2012 keskimääräinen opiskelijamäärä oli 

302, joista kulttuurialalla, käsi- ja taideteollisuusalan 

perustutkintoon johtavassa koulutuksessa, oli 235 

ja matkailualan perustutkintoon johtavassa koulu-

tuksessa 67. Kuntayhtymän alueelta opiskelijoita oli 

keskimäärin 78 % kokonaismäärästä. Oppilaitosten 

välistä yhteistyötä tehtiin Kalajoen lukion ja Kalajoen 

kristillisen opiston kanssa perusopetuksessa. 

Syksyllä ARTEMAssa aloitti kolmas sisutusrakentaja-

ylioppilaslinja ja sen myötä oppilaitoksen kaksois-

tutkintolaisten opetus tapahtuu ARTEMAn tiloissa 

eikä kaksoistutkintolaisten tarvitse kulkea erikseen 

lukiolla. Kaksoistutkintoon tähtäävässä koulutuk-

sessa oli 24 opiskelijaa (7,9%).  Lukion ja kristillisen 

opiston kanssa järjestettiin valinnaisaineviikolla am-

matillisten aineiden kursseja. ARTEMAn opiskelijat 

osallistuivat myös jääkiekkoharjoituksiin sekä muihin 

liikunta- ja kultuuripainotteisiin harjoituksiin yhdessä 

Kalajoen lukion opiskelijoiden kanssa. 

Aikuiskoulutuksen vuodelle 2012 varatut 16 otv tuli 

käytettyä ja oppisopimusopiskelijoiden määrä oli 

vuoden aikana neljä. Näyttötutkintoihin vuoden ai-

kana saatiin järjestämissopimukset käsi- ja taideteol-

lisuusalan käsityöntekijän ammattitutkintoon.

Tutkintotodistuksen vuonna 2012 suoritti 78 opis-

kelijaa. Opintonsa keskeytti vuoden 2012 aikana 

26 opiskelijaa (8,6 %). Keskeyttäneistä työelämään, 

opiskelemaan muualle tai äitiyslomalle meni 18 

henkilöä ja 8 henkilöstä ei ole tietoa (negatiivinen 

keskeyttämisprosentti 2,7 %). Erityisopiskelijoita oli 

22 eli 6,8% (9 / 2012). Keskeyttäneistä syksyn 2012 

aikana keskeytti 18 (5,6 %), joista negatiivisia kes-

keyttäneitä oli 3 (0,9 %).

Kansainvälisyystyötä tehtiin vuonna 2012  JEDUn yh-

teistyösopimusten puitteissa. Järjestettiin runsaasti 

kansainvälisyyskoulutusta ja englannin kielikursse-

ja henkilöstölle. Useita ulkomaisia vieraita vieraili ja 

työskenteli ARTEMAssa mm. Kanadasta, Itävallasta 

ja Saksasta. Uusittiin apulaisopettaja-haku yhdessä 
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Ylivieskan ammattiopiston kanssa. Uusia yhteistyö-

kumppaneita ja työssäoppimispaikkoja saatiin Kor-

fulta Kreikasta ja  Espanjasta. ARTEMAn opiskelijoita 

oli työssäoppimisjaksoilla Kreikassa, Espanjassa, Bul-

gariassa ja Irlannissa. Matkailun opiskelijat tekivät 

syksyllä opintokiertomatkan Portugaliin. Kaikkiaan 

vuoden 2012 aikana Kalajoen ammattiopiston opis-

kelijoita on ollut ulkomailla 68 opintoviikkoa työssä-

oppimis- ja opintomatkalla ja henkilöstöä virka- tai 

tutustumismatkalla 6  henkilöä yhteensä 5,5 viikkoa. 

Koulutuksen kehittämisen pääasiallisina aiheina on 

ollut oppimisympäristöjen kehittäminen, opetus-

suunnitelmien ajantasaistaminen, näyttökokeiden 

laatiminen sekä omien koulutusalojen työpaikkaoh-

jaajien koulutus sekä ammatillinen täydennyskoulu-

tus.

ARTEMAn täyttöaste ylitti asetetut tavoitteet. Opis-

kelijamäärä vuoden 2012 aikana oli suurempi kuin 

taloussuunnitelman perusteena ollut opiskelijamää-

rä.

Toimintavuoden taloudelle asetetut taloustavoitteet 

ylitettiin, tilikauden tulos on merkittävästi ylijäämäi-

nen. Taloudelliseen lopputulokseen vaikutti arvioi-

tua suurempi opiskelijamäärä.

Lähivuosien merkittävin epävarmuustekijä on opis-

kelijamäärän kehitys. Ikäluokkien pieneneminen 

antaa haasteita oppilaitosten yhteistyölle.  Opistojen 

on pysyttävä aktiivisesti mukana markkinoinnissa ja 

huolehdittava, että henkilökunnan koulutustaso säi-

lyy korkeana sekä opetustilat ja opetuksessa käytet-

tävä kalusto ovat ajanmukaiset korkealaatuiset.

Ari Sarpola, rehtori

Kalajoen ammattiopisto
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Nivala
Opintojen etenemiseen on panostettu niin osas-

toilla kuin muunkin opetuksellisen ja oppilashuol-

lollisen ohjauksen kautta.  Poissaolosääntöä on tar-

kennettu ja toimintaa terävöitetty työelämälähtöisiä 

toimintatapoja noudatellen. 

Laajoista toimista huolimatta ja ehkä osittain niiden 

takia keskeyttäneitä oli hiukan enemmän kuin edel-

lisenä lukuvuotena. 

Opetussuunnitelmia on tarkennettu ja eri aloilla on 

suoritettu työnantajakartoituksia painotuksena työs-

säoppiminen.

Vuoden aikana on jatkettu yhteistyötä toisella as-

teella Nivalan ja Pyhäjärven lukioiden kanssa.  Uu-

dessa yhteistyövaihtoehdossa Nivalassa suoritetaan 

ammatillinen perustutkinto (ICT-asentaja) ja lukio 

neljässä vuodessa. 

Loppukilpailupaikan kevään Taitaja 2012 –kisoihin 

hankki kolme opiskelijaa (parturikampaaja, kivira-

kentaja ja puuseppä).  Opiskelijat menestyivät hyvin 

sijoittuen omissa sarjoissaan toiseksi, kolmanneksi ja 

viidenneksi. Tämä on vuosiin paras kokonaissuoritus 

Nivalan ammattiopistolla ja kuvaa kilpailutoiminnan 

aktiivisuuden kasvua. 

Henkilöstön ikärakenteesta johtuen vuonna 2012 

viisi henkilöä jäi eläkkeelle.   

Nivalan ammattiopisto onnistui keskeisissä tavoit-

teissansa vuonna 2012 vaihtelevasti. Koulutuksen 

tunnusluvut ammatillisella toisella asteella olivat 

kohtuullisia syksyn opiskelijamäärän alhaisuudesta 

huolimatta. Yhteisvalintalistojen mukaan ensisijaisia 

hakijoita lukuvuodelle 2012–2013 oli 268 ja 22 haki 

suoraan Nivalan ammattiopistoon.

Aikuiskoulutuksen vuositason opiskelijamäärä aleni, 

joten joitakin paikkoja on jäänyt täyttämättä. Opis-

kelijamäärän pieneneminen ja syksyn tilanne näkyy 
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myös osaston taloustilanteessa. Oppisopimusopis-

kelijoiden määrä on hieman pudonnut teollisuuden 

taantuman johdosta. 

Vuoden aikana tutkinnon suorittivat 209 opiskelijaa, 

joka on kolmisenkymmentä opiskelijaa vähemmän 

kuin vuonna 2011. Opintojen etenemiseen on pa-

nostettu opetuksellisen ja oppilashuollollisen oh-

jauksen kautta. Tästä huolimatta keskeyttäneitä on.  

Keskeyttämistilaston mukaan kokonaiskeskeyttämi-

nen Nivalan ammattiopistossa on 10,6 % ja negatii-

vinen keskeyttäminen 5,3 %, jotka molemmat luvut 

ovat edellisvuotta huonommat.  

Ammattistartin toiminta on vakiinnuttanut ase-

maansa ja jatkoi vakinaistettuna vaihtoehtona syk-

syn keskimäärin lähes kahdenkymmenen opiskeli-

jan voimin. 

Sähkö- ja rakentamisosastojen tilojen rakentaminen 

on edennyt vauhdilla siten, että tilojen käyttöönotto 

voidaan toteuttaa kesän ja alkusyksyn 2013 aikana.  

Mahdollisesti Suomen suurin opiskelijatyömaa, sa-

neerauksen ja uudisrakentamisen kohde on eden-

nyt mallikkaasti.    

Puusta pitkälle -hankkeessa rakennetaan Nivalan 

ammattiopiston puuosastolle uusi taloelementtien 

valmistuksen koulutustehdas.

Ammattiopisto on tukenut henkilöstön oman kun-

non ylläpitoa ja hyvinvointia yhteisillä koulutus- ja 

liikuntatapahtumilla. Lisäksi on tuettu henkilös-

tön omalla ajalla toteuttamia kuntoremonttilomia, 

vuonna 2012 kuntoremonttilomalle osallistui viisi 

henkilöä.

Kone- ja metallialan kehittäminen on edelleen yksi 

alueen kuntien ja seutukuntien painopistealueista. 

Tässä toiminnassa Nivalan ammattiopisto on ollut 

keskeisesti mukana sekä ammatillisen peruskoulu-

tuksen että aikuiskoulutuksen osalta Ohutlevyalan 

uudet menetelmät -hankkeen kautta.  Yliopistoyh-

teistyötä on metallialan lisäksi toteutettu Oulun Ete-

läisen Instituutin kautta.

Opiskelijamäärä opetussuunnitelmaperusteisessa 

ammatillisessa perustutkinto-koulutuksessa syys-
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kuun laskentapäivänä oli hieman suurempi verrat-

tuna edelliseen vuoteen ollen tammikuussa 761 

ja syyskuussa 792. Vuoden painotettu keskiarvo 

on 774, joka on hieman alempi kuin vuonna 2011.  

Syksystä alkaen vähennettiin lähiopetuksen määrää 

ryhmäkohtaisesti kahdella viikkotunnilla. Aikuiskou-

lutuksen opiskelijapäiväkertymä oli 26 930, joka oli 

2593 päivää edellisvuotta vähemmän.

Kokonaisliikevaihto oli noin 2,31 M€ ja opiskelijoita 

lukumääräisesti 1171 ja heidän keski-ikänsä oli n. 34 

vuotta.  

Aikuiskoulutusosastolla lupatyyppiset koulutukset 

pyörivät vilkkaasti.  Samoin perinteisiä hitsaajan pä-

tevyyskokeita sekä PED-laatuvaatimuksen (Pressure 

Equipment Directive) mukaisia kokeita ajettiin enti-

seen tapaan vilkkaasti.

Ammatillisen peruskoulutuksen sekä aikuis- ja oppi-

sopimuskoulutuksen yhteisiä ryhmiä on tekniikan- 

ja liikenteen alalla.  

Taloustilanne vaatii edelleen pidättyvyyttä ja tark-

kuutta. Talouden lievä taantuminen on hieman vai-

kuttanut hakijoiden määrään ja valinnan laajuuteen. 

Toisaalta onnistuminen kilpailussa opiskelijoiden 

luottamuksesta tekee tulopohjaa, mutta kilpailussa 

on onnistuttava ainakin nykyiseen malliin.  

Nuorten kiinnostus ammatillista koulutusta kohtaan 

on viime vuosina kasvanut ja mikäli sama trendi 

jatkuu, opiskelijaryhmien koot tulevat olemaan riit-

tävät. Nyt on jouduttu ryhmiä yhdistämään OPS-

perusteisessa koulutuksessa. 

Oppilaitoksen maksullinen palvelutoiminta pyöri 

samantyyppisesti kuin aiemminkin. Taloudellinen 

tulos yksikkönä oli positiivinen. 

Mauno Jussila, rehtori

Nivalan ammattiopisto



29

Oulainen
Vuoden 2012 aikana olivat Oulaisten ammattiopis-

tossa keskeisinä kehittämisasioina oppilashuoltotyö,  

opetuksen laadun kehittäminen sekä kuntayhtymi-

en yhdistymisen tuomien muutosten jalkauttami-

nen. Oppilashuollon osalta vuosi päättyi toukokuus-

sa suoritettuun teemavuoden toimenpiteiden ja 

tulosten EFQM-arviointiin. Syyskuussa 2012 käynnis-

tettiin pedagogisen kehittämisen teemavuosi koko 

henkilökunnan koulutuspäivällä. 

Oulaisten lukion kanssa jatkettiin yhteistyötä kak-

soistutkinnon ja kolmoistutkinnon osalta. Yhteistyö 

lukion kanssa on suju nut erinomaisesti, hakijoiden 

määrä kuitenkin väheni edellisistä vuosista. Vuoden 

aikana valmistui yli 10 ammattilukiolaista joista noin 

puolet teki kolmoistutkinnon eli suorittivat ammat-

titutkinnon, aikuislukion oppimäärän ja kirjoittivat 

ylioppilaiksi. Myös suurin osa kolmoistutkinnoista 

suoritettiin alle 3,5 vuodessa. Vuoden aikana tehtiin 

myös HOJKS-käytännön yhtenäistämistä eri yksiköi-

den välillä.

Oulaisten ammattiopiston strategiapäivillä käytiin 

läpi ja päivitettiin Oulaisten ammattiopiston stra-

tegia. Ammattiopiston osalta panostettiin vuoden 

aikana erityisesti oppilashuoltoon, läpäisyasteen 

nostamiseen ja keskeytysten vähentämiseen.  Laa-

dun arviointia suoritettiin kolmella EFQM:n osa-

alueella (”Johtajuus” ja ”Kumppanuudet ja resurssit” 

ja ”Henkilöstötulokset”). Laadun kehittämiseen liittyi 

erityisesti palautejärjestelmän kehittäminen uusia 

palautteita luomalla, vanhoja kehittämällä ja kerä-

ysfrekvenssejä muuttamalla sekä mittareita uudis-

tamalla. 

Kuntayhtymän markkinoinnin ilmeen muuttuessa 

myös Oulaisten ammattiopiston markkinointia käy-

tiin läpi ja lisättiin kokeiluna markkinointia sosiaali-

sen median ja verkkojen kautta. 
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Syyskuun tilastointipäivän mukaan oppilaitoksessa 

opiskeli yhteensä 610 opiskelijaa pe rustutkintoon 

johtavassa koulutuksessa. Määrä vastasi budjetin 

perusteena olevaa määrää. 

Aikuiskoulutuksen koulutustavoitteet eivät täysin 

toteutuneet, vaan joissakin rahoitusmuodoissa ei 

tavoitetta ole saavutettu.  Kokonaisuutena Oulais-

ten ammattiopisto ei aivan päässyt taloudellisiin 

tavoitteisiin. Talouden osalta alkuvuosi meni suun-

nitelman mukaisesti, mutta syksyn osalta varsinkin 

aikuiskoulutuksen hiljeneminen vaikutti asiaan. Ai-

kuiskoulutuksen osalta on laadittu omaa toiminta- ja 

markkinointi suunnitelmaa ja markkinointimateri-

aaleja sekä suunniteltu uusia koulutuksia ja haettu 

uusia järjestämissopimuksia. 

Oulaisten ammattiopiston hakijamäärät kasvoivat 

kevään yhteishaussa mutta ensisijaisten hakijoiden 

määrä laski aikaisemmista vuosista, yhteishaussa 

ensisijaisten hakijoiden määrä alitti aloituspaikkojen 

määrän ensimmäisen kerran 5 vuoden seurantajak-

son aikana. Aloittajien ja opiskelijoiden määrää las-

kee lisäksi seuraavina vuosina kun Raahessa ei enää 

aloiteta nuorisoasteella lähihoitajan koulutusta ja 

viimeisetkin opiskelijaryhmät valmistuvat Raahesta 

vuoden 2013 aikana. 

 

Kansainvälinen toiminta on jatkunut vilkkaana. Ke-

vään aikana oli eri alojen opiskelijoita vaihdossa  

mm. Virossa, Englannissa  ja Tanskassa ja vastaavas-

ti Virosta, Unkarista, Saksasta ja Tanskasta on oltu 

Oulaisissa opiskelemassa, vierailemassa tai alueella 

työssäoppimassa.  Myös opettajia oli ulkomailla työ-

elämäjaksoilla tai ohjaamassa opiskelijoita. Lukuvuo-

den 2012-2013 ohjelmassa kansainvälinen toiminta 

jatkuu myös aktiivisena. 

Isoja investointeja ei vuoden aikana toteutettu, kah-

den yksikön saneeraukset ovat ohi ja osa laitteistoin-

vestoinneista jäi toteutumatta osittain kumppaneis-

ta johtuvista syistä.

Opiston tavoitteiksi otettiin vaikuttavuus jossa saa-

vutettiin strategiassa opistolle määritelty 90 % taso 
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(valmistumisen jälkeen muuhun kuin työttömäksi 

jäävät), lisäksi valmistujia oli enemmän kuin koskaan 

laadun seurannan aikana vuoden 2006 jälkeen. Lä-

päisyasteessa saavutettiin määritelty tavoitetaso ja 

negatiivisten keskeyttämisten osalta päästiin tavoit-

teeseen reilusti ensimmäisen kerran seurannan aika-

na (tavoite 4 %, tulos 2,45%). 

Päätoimisten opettajien pätevyyden osalta ollaan 

jäljessä hieman tavoitteesta johtuen pätevien opet-

tajien eläköitymisistä ja useista uusista opettajista. 

Useita opettajia on hankkimassa pedagogista päte-

vyyttä, joten tavoite saavutettanee viimeistään 2014. 

Näyttömestareiden osalta ollaan reilusti yli 50 %:n 

tavoitetason. Opiskelijapalautteiden mukaan ollaan 

opiskelijatyytyväisyystavoitteessa ja suoritettujen 

opintoviikkojen määrä/opiskelija ylittää tavoitteen. 

Vuoden 2012 strategiassa asettamillamme paino-

pistealueilla olemme siis saavuttaneet hyvin tavoit-

teemme. 

Nuorisoasteen opiskelijamäärä oli budjetin mukai-

nen, mutta aikuiskoulutuksen opiskelijamäärissä 

jäätiin hieman tavoitteesta. Tuottojen osalta budjetti 

toteutui mutta kustannusten ennakoitua suurempi 

nousu aiheutti tuloksen jäämisen hieman budjetoi-

dusta. Kokonaisuutena tilanne oli kuitenkin hallittu, 

vaikka taloudessa tilanteen seuranta vuoden kulues-

sa oli vaikeaa.

 
Esko Louhelainen, rehtori

Oulaisten ammattiopisto
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Piippola
Vuosi 2012 on ollut opiston toimintojen kannalta 

uudelleen organisoinnin aikaa. Aikaisemmin tiimi-

pohjainen organisaatio purettiin ja muodostettiin 

tilalle ammattialakohtaisia työryhmiä, joiden toi-

minnan yhteyshenkilöinä toimivat ammattialavas-

taavat. Ammattialavastaavan tehtäviin kuuluu oman 

ammattialansa opetussuunnitelmien ajan tasalla 

pitäminen sekä muiden toimintojen kehittäminen 

yhdessä alan muiden opettajien ja tukihenkilöiden 

kanssa apulaisrehtorin johtaessa toimintaa. 

Muutoksen mahdollisti organisaatiouudistus vanki-

lakoulutusjohtajan aloittaessa työnsä tammikuussa 

2012. Vankilakoulutusjohtaja toimii vankilopettajien 

esimiehenä, vankilakoulutuksen koordinoijana ja 

kehittäjänä sekä hoitaa yhteistyön rikosseuraamus-

viraston henkilöstön kanssa. 

Ammattiopiston apulaisrehtorille vapautui muu-

toksessa enemmän resurssia panostaa pedagogis-

ten asioiden johtamiseen ja kehittämiseen toimien 

samalla opettajien ja ohjaajien esimiehenä. Näillä 

toimilla varmistetaan opiston jatkuva kehittyminen 

ja koko henkilökunnan osaamisen hyödyntäminen 

tehokkaasti.

Koko henkilökunnan panos on ollut merkittävää hy-

vän tuloksen sekä viihtyisän ja motivoivan oppimis-

ympäristön kehittämisessä.

Koulutuslinjoissa ei ole tapahtunut vuoden 2012 

aikana merkittäviä muutoksia. Opiskelijahankinnan 

suhteen haasteellisimmat linjat hienopuuseppä ja 

muotoilun ja mallintamisen artesaani otettiin erityi-

seen tarkasteluun. Käytiin neuvotteluja opettajien ja 

työelämän edustajien kanssa mahdollisesta tarpees-

ta muuttaa koulutustuotteen sisältöjä paremmin 

työelämän tarpeita vastaaviksi. 

Hienopuusepän alan sisältöjä päätettiin muuttaa 

syksystä 2013 alkaen siten, että alanimikkeenä sisäl-

töä vastaisi paremmin puuseppä. 
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Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauk-

sen koulutusta on supistettu ja vapautuneet aloitus-

paikat siirtyivät vankilakoulutukseen. Sisustusalan 

toimikunnan kanssa allekirjoitettiin näyttötutkinnon 

järjestämissopimus syksyllä 2012.

Vankilaopetusta toteutettiin hyväksytyn Vankilaope-

tuksen strategia 2011-2020 –asiakirjan mukaisella 

tavalla. Vankilakoulutus on ollut näyttötutkintoihin 

valmistavaa (puu- ja metallisepänalat), valmentavaa 

ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta sekä tietotek-

niikan opetusta. Vankilakoulutusta on toteutettu 

seitsemässä eri vankilassa viidessä eri maakunnassa. 

Opetustyössä on vuoden aikana ollut 15-16 opetta-

jaa ja koulutuksessa oli keskimäärin 125 vankia. 

Toimintavuoden aikana on tehty valmistelevaa työtä 

vankilakoulutuksen kehittämiseksi koko Suomessa. 

Yhteistyö rikosseuraamuslaitoksen Itä- ja Pohjois-

Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskuksen ja 

alueen vankiloiden kanssa on ollut hyvää ja eteen-

päin vievää. Valmistelevaa kehitystyötä on tehty 

myös Rikosseuraamusviraston kanssa.

Vuoden 2012 keskimääräinen opiskelijamäärä oli 

309, joista kulttuurialalla, käsi- ja taideteollisuusalan 

perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 226, val-

mentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohja-

uksessa 73 ja ammattistartilla 10. 

Kaksoistutkintoon tähtäävässä koulutuksessa opis-

keli 5 opiskelijaa ja yhteistyökumppanina toimii Ou-

lun aikuislukio. 

Ammatillisessa lisäkoulutuksessa v 2012 oli 35 paik-

kaa ja oppisopimusopiskelijoita oli vuoden aikana 

neljä. 

Tutkintotodistuksen vuonna 2012 suoritti 66 opis-

kelijaa. Opintonsa keskeytti vuoden 2012 aikana 44 

opiskelijaa (14,2 %). Keskeyttäneistä työelämään, 

opiskelemaan muualle tai äitiyslomalle meni 34 

henkilöä ja negatiivinen keskeyttämisprosentti on 

5,18 %. 

Ammattiopiston tekemä yhteistyö työelämän kans-

sa on ollut tiivistä ja se on mahdollistanut opiskeli-

joille hyvin työssäoppimispaikkoja ja tuonut opistol-

le tietoa työelämän muuttuvista tarpeista. Opiston 

henkilökunta on perehdyttänyt työpaikkaohjaajia ja 

arvioijia työpaikolla.



34

Opistomme on saanut kahteen Grundtvig -hank-

keeseen rahoituista opettajien ja opiskelijoidenliik-

kuvuuteen vuosille 2012-2013. ”Learning and hea-

ling through expression” -hankkeen tavoitteena on 

lisätä vankilaopetuksen käytänteiden tuntemusta 

eri maiden kesken. Toisen hankkeen ”Constructing a 

European Female Identity” tavoitteena on perehtyä 

eurooppalaisen naisen identiteettiin espanjaisten, 

kreikkalaisten, turkkilaisten ja hollantilaisten part-

nereiden kanssa. 

Lisäksi olemme olleet mukana osatoimijana Oppia 

perinteestä Leader-hankkeessa; projektissa kansain-

välisenä yhteistyökumppanina toimivat Irlannin 

keskipisteen alueen Leader-toimistot ja paikalliset 

käsityöläiset. 

Opisto on hallinnoinut kahta OPH:n erillismäärära-

hasta myönnettyä erityisopetuksen kehittämisen 

hanketta. ER-Tools - hanke alkoi syksyllä 2012 hank-

keessa pyrimme panostamaan kuntayhtymän eri-

tyisopetuksen kehittämiseen sekä löytämään erilai-

sia ohjaustyömenetelmiä opettajan käyttöön.

Vuoden 2012 lopussa päättyivät Vakes-hankkeet, 

joilla kehitettiin vankilakoulutusta. Kohderyhmänä 

olivat sekä vankilaopettajat että kohdevankiloiden 

erityisesti ohjaus- ja työtoimintojen parissa toimiva 

henkilöstö. Hankkeille asetetut tavoitteet saavutet-

tiin hyvin ja pysyviä hyviä käytänteitä jäi elämään.

Henkilökunta on osallistunut kiitettävästi mm. 

OKM:n, OPH:n, JEDU:n , Oulun AVI:n, KELA:n  sekä 

omien ammattialojensa koulutuksiin. Myös työnan-

tajan tarjoamaan kuntoremonttiin Kuopion Rauhan-

lahdessa osallistui 3 henkilöä. 

Kehityskeskustelut toteutettiin pienryhmissä yksi-

köittäin esimiesten johdolla syksyllä 2012 ja niihin 

osallistui koko henkilökunta. 

Opiskelijamäärä jäi vuonna 2012 hieman alle tavoit-

teen (309 tavoitteen ollessa taloussuunnitelman 

mukainen 317). Kuitenkin tilanteen riittävä enna-

kointi ja toimintojen tehostaminen johtivat erin-

omaiseen tulokseen. Toimintavuoden taloudelle 

asetetut taloustavoitteet ylitettiin ja tilikauden tulos 

on merkittävästi ylijäämäinen. 

Harri Majuri, rehtori

Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto
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Ylivieska
 Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet Ylivieskan 

ammattiopistossa erittäin hyvin. Oppilaitos on veto-

voimainen. Opiskelijapalautteet ovat myönteisiä niin 

oppimistulosten kuin oppimisympäristön suhteen. 

Kevään yhteishaussa ensisijaisten hakijoiden määrä 

on pysynyt erinomaisena 1,5 hakijaa yhtä aloitus-

paikkaa kohti. Opetushallituksen rahoittaman koulu-

tuksen opiskelijamäärä on kasvanut, sitä vastoin työ-

voimahallinnon rahoittama koulutus on vähentynyt.  

Pyhäjärvellä toteutimme työvoimahallinnon rahoi-

tuksella Vanhus- ja vammaispalvelujen avustavat 

tehtävät -koulutuksen,  nk. hoiva-avustajakoulutus, 

mitä koulutusta on pilotoitu Suomessa. Osa koulu-

tuksen käyneistä jatkoi opintojaan lähihoitajakoulu-

tuksessa. 

Pyhäjärvellä aloitettiin syksyllä aikuiskoulutuksena 

lähihoitajakoulutus OPH:n rahoituksella ja samalla 

lopetettiin peruskoulupohjainen koulutus, johon ei 

ollut riittävästi hakijoita. 

Tammikuussa alkaneen maahanmuuttajien amma-

tilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuk-

sen (MAVA)  aloitti 11 opiskelijaa, joista yli puolet kes-

keytti opinnot kevään aikana.  He siirtyivät alueella 

käynnistettyyn työvoimahallinnon kotoutumiskou-

lutukseen. Alueella on usean koulutuksenjärjestäjän 

koulutustarjontaa maahanmuuttajille. 

Valtakunnallisella Kotityöpalvelujen laatu -hankkeel-

la Ylivieskan ammattiopisto on saanut lisättyä koti-

työpalvelujen ammattitutkinnon suorittajin määrää 

ja työelämässä nähdään uuden ammattitutkinnon 

tarpeellisuus kotihoidossa.   

 

Negatiivinen keskeyttäminen on 2,9 %, tavoite oli 

alle 4 %. Erinomainen tulos saatiin tehostamal-
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la opiskelijoiden tukea ja ohjausta sekä lisäämällä 

verkostoyhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Ku-

raattoripalvelut on ostettu Sytykkeeltä. Opintojen 

päättyessä 99 % opiskelijoista sijoittuu työelämään, 

jatko-opintoihin tai asepalvelukseen, joten asetettu 

tavoite täyttyy erinomaisesti. 

Tutkintojen läpäisyaste oli 72,3 %, tavoitteena oli 75 

%, joten tavoitetta ei ihan saavutettu. Tässä tulee kui-

tenkin huomioida se, että opinnot voivat pitkittyä 

myös positiivisista, henkilökohtaisista syistä kuten 

töihin meno, äitiysvapaat yms.

 

Työelämälähtöisen kehittämistoiminnan kautta 

saadaan uutta iskua ja näkökulmaa arjen hallintaan.

Mukanaolo erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä 

verkostohankkeissa kehittää koulutusta ja henki-

löstön osaamista sekä lisää yhteistyötä työelämän 

kanssa. Ylivieskan ammattiopisto sai jatkorahoituk-

sen Opetushallitukselta Kam´oon China  –hankkee-

seen. Valtakunnallinen Kam´oon China –seminaari 

järjestettiin marraskuun lopussa Ylivieskassa. 

Marraskuussa pidettiin Shanghaissa kansainväliset 

ammattitaitokisat, jossa Suomen kilpailijapari voitti 

kultaa kansainvälisessä sarjassa. 

Kansainvälistyminen en entisestään lisääntynyt ja 

vaihtojen määrät kasvaneet.  Ammattiopistossam-

me on ollut myös vaihto-opiskelijoita Espanjasta ja 

Saksasta sekä opettajia Espanjasta, Kiinasta, Saksasta 

ja Unkarista. Uutena kohteena on aloitettu yhteistyö 

Hollannin kanssa, jossa on kehitetty mm. työssä-

oppimisen ohjaukseen uusia menetelmiä teaching 

department -malli sekä nk. careshop, joissa asukkaat 

saavat omalla alueellaan täydentäviä hyvinvointipal-

veluja oppilaitoksen kautta. 

Saimme Vastuuta ottamalla opit -verkostohank-

keelle rahoituksen, joten pystyimme testaamaan 

alueellamme vanhusten palvelukeskuksissa Hollan-

nin mallia. Menetelmä motivoi opiskelijoita ja lisäsi 

oma-aloitteisuutta, myös työelämä sai uusia toimin-

tamalleja opiskelijoilta. 

Laatutyön tukeminen kotityöyrityksissä -hankkeessa 

kotityöpalveluyritysten toimintaa ja palveluja tehtiin 

tunnetuksi sosiaalipalveluiden kotiin tuotettavina 
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tukipalveluina tai kuluttajan ostamina yksityisinä laa-

dukkaina kotityöpalveluina. 

Yhdessä tekemällä -hankkeessa on kehitetty työ-

paikkaohjaajien täydennyskoulutusta sosiaali- ja ter-

veysalalla. 

Opettajien työelämäjaksolla on ollut kolme opetta-

jaa. Media-alan osaamistarvekartoitus tehtiin syksyl-

lä alueen yrityksille. 

Henkilöstökyselyn tulokset ovat pysyneet aikaisem-

pien vuosien tasolla erittäin hyvänä. Henkilöstö vir-

kistäytyi patikoimalla Sievissä. Jatkoimme alueen yri-

tyksiin tutustumista ja tällä kertaa oli vuorossa Sievin 

teollisuus. Liikuntakampanjoihin on osallistuttu ja 

ohjattua liikuntaa on viikottain oppilaitoksen tiloissa. 

Taloudelle asetetut tavoitteet eivät toteutuneet 

suunnitelman mukaisesti. Vaikka opiskelijamäärät 

ovat erinomaiset ammatillisten perustutkintojen 

puolella, aikuiskoulutuksen puolella on opiskelija-

määrät vähentyneet. Yhtenä syynä on työvoimakou-

lutusten väheneminen, mutta myös se, että koulu-

tustarjonnassa on entistä enemmän kilpailua. Suurin 

tekijä negatiiviseen tulokseen on kuitenkin v. 2013 

purettavan rakennuksen (ent. Aikuiskoulutuskeskus) 

kertapoisto 200 000 €. 

Kiitän henkilöstöä, opiskelijoita ja yhteistyökumppa-

neita hyvästä yhteistyöstä ja toimintaa kehittävistä 

ajatuksista alueemme parhaaksi. 

Tuula Taskinen, rehtori

Ylivieskan ammattiopisto
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Aikuiskoulutus- ja 
oppisopimuspalvelut

Tulosalueen toiminta muodostui tehtävän mukai-

sesti ammatillisen lisäkoulutuksen oppilaitosmuo-

toisen ja oppisopimustyyppisen koulutuksen sekä 

työelämäpalvelujen toteutus- ja koordinointitehtä-

västä.

Kertomusvuoden aikana otettiin viralliseen käyt-

töön lyhenne JEDU Työelämäpalvelut, korvaamaan 

osittain JEDU aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalve-

lut -nimeä, joka oli joissakin yhteyksissä käytettynä 

liian pitkä.

Työelämän palvelutehtävän kehittämishankkeilla 

on monipuolisesti kehitetty henkilöstön osaamista 

muiden kuin koulutuspalvelujen tuottamiseen. Li-

säksi työelämäpalvelujen henkilöstöä on osallistu-

nut työelämäjaksolle. 

Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta ja ohjauspal-

veluja (TNO) on kehitetty yhteistyössä viranomais-

ten ja oppilaitosverkoston kanssa. Kertomusvuoden 

aikana on saatu rahoituspäätös KierTori -hankkeelle, 

joka mahdollistaa kehitystyön jatkumisen. 

TNO-palvelujen kehittäminen on osoittautunut pal-

veluksi, joka on tuonut uudenlaisen ohjausvälineen 

elinikäiseen oppimiseen. 
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Ohjaava koulutus loppuu TE-toimistojen tuotteista 

vuoden 2013 alusta ja TNO-palvelujen tuotteistami-

sella voidaan tarjota yksilölliseen ohjaukseen mak-

sullisia palvelutuotteita. 

TNO-palvelujen lisäksi JEDU toteutti omalla rahoi-

tuksella näyttötutkintomestarikoulutuksia yhdessä 

Oulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulujen kanssa.

Toimintavuoden aikana Pohjois-Pohjanmaalla to-

teutettua ja JEDU:n hallinnoimaa kehittämisen klus-

terimallia laajennettiin Keski-Pohjanmaan, Kainuun, 

Lapin ja Ylä-Savon alueille. Kokeiluna laajalle verkos-

tolle saatiin alueen elinkeinoelämän tarpeisiin vas-

taava energia- ja kaivannaisteollisuuden TYKE-han-

ke, joka liitettiin Pohjois-Pohjanmaan klusterimalliin.

JEDU:n osaaminen verkostoyhteistyössä sai kerto-

musvuoden aikana työelämän tunnustuksen, kun 

ydinvoimalaitoksen toteutusta tukeva koulutusryh-

mä valitsi JEDUn toteuttamaan koko Pohjois-Suo-

men opettajien ydinvoimavalmennukset.

Ennakointia on toteutettu kertomusvuoden aikana 

suunnitelmien mukaisesti. Sen lisäksi saatiin ulko-

puolista rahoitusta kaivannaisteollisuuden enna-

koinnin toteuttamiseen.

Taloudellisesti tulosalueen toimintavuotta voidaan 

pitää vähintään kohtuullisena. Valtiontalouden tasa-

painottamiseksi jouduttiin oppisopimuksen lisäkou-

lutusta rajoittamaan jo vuoden 2012 puolella, jotta 

kesken olevien koulutusten rahoitus saadaan turvat-

tua myös tulevina vuosina. 

Vuoden 2013 näkymät ovat heikot. Tosin asiaa voi 

helpottaa koulutuksen järjestäjäkentän supista-

minen nimenomaan oppisopimuskoulutuksen 

järjestäjien osalta. Opetusministeriön yhtenä vaih-

toehtona pohditaan seuraavien leikkaustoimien 

kohdistuvan järjestäjien määrän leikkaamiseen. 

Uskomme JEDU:n säilyvän myös tulevaisuudessa 

oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä.

Matti Peltola, 

aikuiskoulutus- ja oppisopimusjohtaja

JEDU Työelämäpalvelut
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