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1. JOHDANTO

1. JOHDANTO

Tämä henkilöstökertomus on yhteenvetoa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (JEDU) ensimmäisen toi-
mintavuoden henkilöstön kehittämiseen ja osaamisen uudistamiseen sekä henkilöstöpääomaan liittyvistä 
asioista. Henkilöstökertomus pohjautuu JEDUn henkilöstö- ja hyvinvointistrategiaan vuosille 2012 – 2014 
ja sisältö noudattelee sen painopistealueita. 

Strategiset painopisteet on jaoteltu henkilöstöstrategiassa seuraaviin alakohtiin:
 1. Henkilöstön johtaminen ja esimiestyö
 2. Henkilöstön osaamisen uudistamisen kehittäminen
 3. Henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen
 4. Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus 

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

Henkilöstökertomuksen avulla on mahdollista analysoida kuinka henkilöstövoimavarojen käyttö on onnis-
tunut ja kuinka henkilöstön laadullisesta ja määrällisestä riittävyydestä on huolehdittu. JEDUn ensimmäi-
nen toimintavuosi on ollut monien uusien ohjelmien käyttöönoton myötä hyvin työläs ja haastava. 

Erityisesti HR – osioon liittyvää henkilöstön perustietojen kokoamistyö on vielä kesken ja sen vuoksi hen-
kilöstötietojen kerääminen on jouduttu kokoamaan useasta eri ohjelmasta ja koulutusten osalta vielä 
tulosalueiden manuaalisesta seurannasta.  Tilastotietokantaohjelma, johon HR asioita kootaan, on myös 
selvittelyn alla ja siitä tehdään päätöksiä vuoden 2013 aikana. 

Toimintaa kuvaavista määrällisistä ja laadullisista mittareista tehdään esitykset kevään 2013 aikana. Apuna 
käytetään HAKU – henkilöstön arvoa kuvaavien tunnuslukujen kehittämishankkeessa tuotettua opasta 
erityisesti kuntasektorille, jota myös Aditron asiantuntijat ovat suositelleet käyttöönotettavaksi JEDUssa.

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

JEDUsta koottu ensimmäinen henkilöstökertomus on tarkoitettu johtamisen ja keskustelun välineeksi, 
jonka avulla luottamushenkilöiden, johdon ja henkilöstön keskusteluiden tuloksena syntyy käsitys siitä, 
mihin suuntaan henkilöstöjohtaminen ja henkilöstövoimavarat ovat kehittymässä.  

Henkilöstöön liittyvien tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain mm. henkilöstökyselyllä ja henki-
lökohtaisella tasolla kehityskeskustelujen avulla. Henkilöstökertomus on osa kuntayhtymän itsearviointia. 
Vuoden 2012 aikana kuntayhtymä osallistui Koulutuksen arviointineuvoston järjestämään valtakunnalli-
seen varhaiskasvatuksen teema-arviointiin, Opetushallituksen koordinoimaan oppimistulosten arviointiin 
hius-, maatalous- ja sähköaloilla.

Henkilöstökertomus sisältää kuntayhtymätason tiimien ja jaosten toimintojen keskeiset toimenpiteet ja 
tulokset vuodelta 2012. 
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2. KESKEISET TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN VUONNA 2012

2. KESKEISET TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN VUONNA 2012

2.1 Henkilöstön määrä

Kuntayhtymän henkilöstömäärä oli 31.12.2012 yhteensä 558 henkilöä. Määrään on laskettu päätoiminen 
henkilöstö vuoden vaihteessa ja laskentaperusteena on ollut työpaikkojen määrä. Koko henkilöstön mää-
rässä vakinaisia kokoaikaisia henkilöitä on 65 %. Vakinaisia henkilöitä on kaikkiaan 74 % henkilöstöstä. 
Päätoimisesta henkilöstöstä miehiä on 246 ja naisia 312. Osa-aikaisista henkilöistä naisia on 69 %.

Suurin tulosalue Nivalan ammattiopisto on myös opiskelijamäärältään suurin (774 opiskelijaa) Koulutus-
tehtävän mukainen opiskelijamäärä oli 3176 opiskelijaa vuonna 2012 ja toteutuma ammatillisessa pe-
ruskoulutuksessa oli 3141 opiskelijaa. Aikuiskoulutuksen osalta vuosipaikkoina laskettuna määrä oli 346 
opiskelijaa, joka jakautuu seuraavasti: työvoimakoulutus 138 otv, ammatillinen lisäkoulutus 173 otv, op-
pisopimuskoulutus 28,7 otv ja muu rahoitus 6,8 otv (otv= opiskelijatyövuosi). Suurin osa (80 %) oppiso-
pimuskoulutuksesta toteutuu JEDUn ulkopuolella. Kaikkiaan oppisopimusopiskelijoita 470, joista JEDUn 
toteuttamaa on 5%.

Aikuiskoulutuksen osalta opiskelijatyövuosien määrä on huomattavasti laskenut vuodesta 2011, jolloin 
entisen KAMin toteuttamissa koulutuksissa oli 632 opiskelijaa. Pyhäsiian osalta oppisopimuskoulutuksissa 
oli 470 opiskelijaa, joista kuntayhtymän toteuttamissa koulutuksissa 14 opiskelijaa.

Nivalan autokoulussa opiskeli vuoden 2012 aikana 385 opiskelijaa joista mopo- ja moottoripyöräopiske-
lijoita oli 175. Määrä sisältää kaikki tutkinnossa käyneet: Nivalan autokoulun opiskelijat, Nivalan ammatti-
opiston kuljettajalinjan opiskelijat, poliisin määräämät ja joitakin muita käyttäjiä.

2012 miehet naiset
Koko henkilöstön määrä 558 328 320
vakinaisia        kokoaikaisia 364 154 210

/ osa-aikaisia 50 18 32
määräaikaisia kokoaikaisia 103 57 46

/ osa-aikaisia 41 9 32
Taulukko 1 : Päätoiminen henkilöstö 31.12.2012

Tunnusluku 2012
Opiskelijamäärä 3487
Päätoiminen henkilökunta 558
opiskelijaa/päätoiminen 
henkilökunta 6,2
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2. KESKEISET TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN VUONNA 2012

Tulosyksikkö Vakinainen Määräaik. Yhteensä Vak. %
HAAPAJÄRVEN AO 50 10 60 83 %
HAAPAVEDEN AO 76 15 91 84 %
KALAJOEN AO 32 14 46 70 %
NIVALAN AO 105 33 138 76 %
OULAISTEN AO 48 31 79 61 %
PIIPPOLAN AO 49 9 58 84 %
YLVIESKAN AO 27 20 47 57 %
AUTOKOULU 3 0 3 100 %
TYÖELÄMÄPALVELUT 7 5 12 58 %
YHTYMÄPALVELUT 16 8 24 67 %

413 145 558 74 %
74 % 26 % 100 % 74 %

Taulukko 2: Vakinainenja määräaikainen henkilöstö tulosalueittain 31.12.2012

Yhteensä
%- osuus
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2.2 Henkilöstö tulosalueittain ja tehtäväalueittain

Seuraavassa kuvaajassa henkilöstö on jaettu tehtäväalueittain ja raportin pohjana olevat tiedot on siirretty 
palkanlaskentaohjelmasta HR – ohjelmaan. Tilaston pohjana olevien henkiöiden jaottelu hallinto / tukipal-
veluihin on keskeneräinen ja sen vuoksi hallintoon kuuluvien henkilöiden määrä on pieni. Siihen on las-
kettu vain ammattiopistojen rehtorit, Nivalan ammattiopiston apulaisrehtori, yhtymäpalveluista yhtymä-
johtaja, talousjohtaja ja hallintojohtaja. OPH:lle koottavaan tilastotietokantaan henkilöstö raportoidaan 
tehtäväalueittain ja JEDUn tietokannasta ei saada tällä hetkellä suoraan henkilömääriä eri tehtäväalueilta. 
Projektihenkilöitä ei ole jaoteltu erikseen tähän tilastoon.

miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset
HAAPAJÄRVEN AO 1 19 11 10 19 30 30 50 % 50 %
HAAPAVEDEN AO 1 24 24 14 28 39 52 43 % 57 %
KALAJOEN AO 1 12 11 10 12 23 23 50 % 50 %
NIVALAN AO 2 62 27 16 31 80 58 58 % 42 %
OULAISTEN AO 1 10 55 3 10 14 65 18 % 82 %
PIIPPOLAN AO 1 15 23 8 11 24 34 41 % 59 %
YLVIESKAN AO 1 9 28 2 7 11 36 23 % 77 %
AUTOKOULU 3 3 0 100 % 0 %
TYÖELÄMÄPALVELUT 1 5 6 6 6 50 % 50 %
YHTYMÄPALVELUT 2 1 6 15 8 16 33 % 67 %
Yhteensä                              10 2 154 179 74 139 238 320 43 % 57 %
Taulukko 3: Henkilöstö tulosalueittain ja tehtäväalueittain 31.12.2012

Tulosyksikkö Hallinto Opetus Tukipalvelut Yhteensä %-osuus
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2.3 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma tulosalueittain

Henkilöstön keski-ikä koko kuntayhtymässä on 47,2 vuotta. Yli 60 -vuotiaita on 75 henkilöä, joista osa on 
osa-aikaeläkkeellä. Ikäjakauma ja keski-ikä vaihtelivat jonkin verran tulosalueittain. Oulaisten ammatti-
opiston keski-ikä on korkein ja työelämäpalveluissa alhaisin. Suurin ikäryhmä on 50 – 54 -vuotiaat, johon 
kuuluu 104 työntekijää. Vertailuun on otettu vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön ikäjakaumat miehet 
/ naiset vertailuna ja lisäksi opetus –tuki henkilöstön ikäjakaumat miehet / naiset vertailuna. 

Kaikkiaan yli 50 -vuotiaita kuntayhtymässä on 267 henkilöä eli heidän osuus on 47,8 % henkilöstöstä. Vaki-
naisesta henkilökunnasta 237 henkilöä kuuluu yli 50 -vuotiaisiin (57,4 %).

Ikä-
ryhmä

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

2012

60-15-19 20-24 25-29 30-34 55-5935-39 40-44 45-49 50-54

Tulosyksikkö Miehet Naiset
henkilöstön 
keski‐ikä

Haapajärven ammattiopisto 46,4 48,9 47,7
Haapaveden ammattiopisto 49,1 47,7 48,3
Kalajoen ammattiopisto 45,1 46,7 45,9
Nivalan ammattiopisto 48,8 48,6 48,7
Oulaisten ammattiopisto 52,3 48,3 49,0
Piippolan ammatti‐ ja kulttuuriopisto 46,9 47,7 47,3
Ylivieskan ammattiopisto 44,4 47,2 46,5
Työelämäpalvelut 40,8 45,7 43,3
Yhtymäpalvelut 48,5 46,1 46,9
Autokoulu 47,7 47,7

Yhteensä 47,0 47,4 47,2
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2. KESKEISET TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN VUONNA 2012

Määräaikaisten osalta ikäjakauma painottuu alle 45 – vuotiaisiin ja tukihenkilöissä ei määräaikaisia ole yli 
55 -vuotiaiden joukossa.
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2. KESKEISET TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN VUONNA 2012

Koko henkilökunnan osalta naisten osuus on 56 %. Yksiköittäin sukupuolijakauma vaihtelee jonkin verran.

Opetushenkilöstön osalta sukupuolijakauman vaihtelu on jakautunut koulutusalojen mukaisesti. Oulais-
ten ja Ylivieskan ammattiopistoissa on laajamittaista sosiaali- ja terveysalan koulutusta, joka noudattelee 
perinteistä naisvaltaista alaa. Nivalassa tekniikka ja liikenne on suurin koulutusala, jossa myös lähes kaikki 
opettajat ovat miehiä.

miehet naiset
HAAPAJÄRVEN AO 19 11 30
HAAPAVEDEN AO 24 24 48
KALAJOEN AO 12 11 23
NIVALAN AO 62 27 89
OULAISTEN AO 10 55 65
PIIPPOLAN AO 15 23 38
YLVIESKAN AO 9 28 37
Yhteensä 151 179 330
%-osuus 46 54

Tulosyksikkö Opetus
Yhteensä

HENKILÖSTÖN 
SUKUPUOLIJAKAUMA 

2012
Miehet Naiset Yhteensä

HAAPAJÄRVEN AO 30 30 60
HAAPAVEDEN AO 39 52 91
KALAJOEN AO 23 23 46
NIVALAN AO 80 58 138
OULAISTEN AO 14 65 79
PIIPPOLAN AO 24 34 58
YLVIESKAN AO 11 36 47
AUTOKOULU 3 0 3
TYÖELÄMÄPALVELUT 6 6 12
YHTYMÄPALVELUT 8 16 24

Yhteensä 238 320 558
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3. STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2012 

3. STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2012 
     HENKILÖSTÖSTRATEGIAN NÄKÖKULMASTA

Tässä luvussa tarkastellaan henkilöstöstrategian strategisia painopistealueita, jotka on jaoteltu henkilöstö-
johtamiseen ja esimiestyöhön, henkilöstön osaamisen uudistamiseen ja kehittämiseen, henkilöstön rekry-
tointiin ja perehdyttämiseen sekä henkilöstön työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen.

3.1 Henkilöstön johtaminen ja esimiestyö

Voimassa olevassa henkilöstö- ja hyvinvointistrategiassa 2012 – 2014 johtamiseen ja esimiestyöhön on 
asetettu tavoitteiksi toimiva työyhteisö, koulutetut esimiehet ja toimivat johtoryhmät.

Syksyllä 2012 järjestettiin kaksi Onnistumisen kulttuurilla kehityskeskusteluihin – koulutustilaisuutta, jo-
hon osallistui kuntayhtymän laajan johtoryhmän lisäksi lähiesimiehiä ja opetus- sekä tukihenkilöitä. Ke-
hityskeskustelujen dokumentointi tietojärjestelmään on keskeneräinen ja sen vuoksi toteutumien määrät 
jouduttiin kysymään tulosalueiden johtajilta. Lisäksi henkilöstökyselyyn vastanneiden (402 henkilöä) osal-
ta vastauksista on koottu henkilökunnan näkemys kehityskeskustelujen käymisestä. 

Tavoitteet: Keinot: Arviointi:
Työyhteisön kehittäminen Kehityskeskustelut
Onnistuneet
kehityskeskustelut Työtyytyväisyyskysely

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

Yhteiset johtamiskoulutukset

Kohdennetut
johtamisvalmennukset
esimiehille
Henkilökohtaisten
johtamisominaisuuksien
kehittäminen

Tiedottaminen Tiedotuksen onnistuminen

Jäsenten kouluttaminen Palautteet henkilökunnalta

Toimiva työyhteisö

Koulutetut esimiehet Koulutustilasto 

Toimivat johtoryhmät

Ylivieskan ammattiopiston tiloissa järjestettiin JEDUn 
ensimmäinen kehityskeskustelukoulutus 5.9.2012, 
johon osallistuivat rehtorit sekä apulaisrehtoreita ja 
koulutusalavastaavia. Kouluttajina toimivat Tony Dun-

derfelt ja Juha Siitonen.
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Haapaveden, Oulaisten ja työelämäpalvelujen osalta ei ole käyty dokumentoituja kehityskeskusteluja. Ka-
lajoen ammattiopiston rehtorin ilmoituksen mukaan 36 henkilön kanssa on käyty kehityskeskustelut. Yh-
tymäpalveluissa yksi lähiesimies on käynyt kahden henkilön kanssa kehityskeskustelut. Piippolassa kaikki 
kehityskeskustelut ovat olleet ryhmäkeskusteluja.  Kaikkiaan16 ryhmän kanssa on käyty keskustelut ja ryh-
mien koko on vaihdellut kahdesta seitsemään keskustelijaan. Kokonaisuutena kaikki ovat olleet mukana 
prosessissa. Nivalassa opetushenkilöstön kanssa ei ole käyty keskusteluja, mutta tukihenkilöstön kanssa 
on käyty pääsääntöisesti joko ryhmämuotoisesti tai yksittäin keskustelut. Ylivieskassa kehityskeskustelut 
on käyty rehtorin ilmoituksen mukaan 41 henkilön kanssa ja kahden henkilön osalta keskustelut jäivät 
toteutumatta pitkän poissaolon vuoksi. Haapajärvellä rehtori on käynyt 12 henkilön kanssa kehityskeskus-
telut vuoden aikana.

Henkilöstön näkemys kehityskeskustelujen käymisestä vuonna 2012 

Kuntayhtymä liittyi koulutuksen järjestäjien muodostamaan ISKUT – verkostoon keväällä 2012 ja sopi opis-
kelijoiden tulo-olo- ja päättökyselyihin sekä TOB – työyhteisökyselyyn osallistumisesta. Kysely toteutettiin 
Savon koulutuskuntayhtymästä keskitetysti tammikuussa 2013 ja kyselyn raakaversiot saatiin helmikuun 
lopussa käyttöön. Kyselyn etuna on, että kyselyn tuloksista saadaan vertailutietoa miten JEDUssa on työ-
yhteisöön liittyvät asiat verrattuna muihin koulutuksen järjestäjiin. TOB 2013 kysely lähetettiin 578 henki-
lölle, vastaajamäärä oli 402 ja näin vastausprosentiksi tuli 69,6 %.

Kyselyn tulosaluekohtaiset tulokset käsitellään jokaisella tulosalueella kevään 2013 aikana. Yksikkökohtai-
set raportit sisältävät vertailun kuntayhtymätasolle. TOB – työolobarometrin timantin ulottuvuuksia ovat 
työn kehittävyys, esimiestyö, ergonomia, optimaalinen kuormitus, työkyky ja tiedonkulku ja vuorovaiku-
tus. Näistä osa-alueista on koottu JEDU – tasolle muutoksen suuntaa väittämäkohtaisesti kuvaavat palkit. 

JEDU tason vastaukset esimiestyön osalta on koottu seuraavalla sivulla olevaan kuvaan muutoksen suun-
taa kuvaaviksi palkeiksi. 

Tulosalueen nimi kyllä (%) ei (%) vast. yhteensä 

Haapajärvi 12 (27,9 %) 31 (72,1 %) 43
Haapavesi 7 (10,3 %) 61 (89,7 %) 68
Kalajoki 23 (67,6 %) 11 (32,4 %) 34
Nivala 50 (53,7 %) 43 (46,3 %) 93
Oulainen 14 (21,5 %) 51 (78,5 %) 65
Piippola 14 (36,8 %) 24 (63,2%) 38
Työelämäpalvelut 3 (27,3 % ) 8 (72,7 %) 11
Yhtymäpalvelut 3 (18,7 %) 13 (81,3 %) 16
Ylivieska 28 (84,9 %) 5 (15,1 %) 33
Yhteensä 153 (38,2 %) 248 (61,9 %) 402

Ensimmäiseen kehityskeskustelukoulutukseen osallis-
tui yhteensä 20 henkilöä. Koulutuksesta suuren osan 
kustansi Osaavat 2012 -hanke, jossa on JEDUn lisäksi 
mukana myös mm. Raahen koulutuskuntayhtymä. 
Hanketta hallinnoidaan JEDUn Työelämäpalveluissa.
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3. STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2012 

Tiedonkulku ja vuorovaikutus - väittämien osalta muutoksen suuntaa kuvaavat palkit on esitetty alla ole-
vassa kuvassa.
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3. STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2012 

TOB – kyselyyn vastanneiden mukaan oman yksikön kehittämistä kaipasi eniten Oulaisten ja Piippolan 
henkilöstö. 
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Kuntayhtymätason johtamiseen kehittämistä toivottiin eniten Oulaisten, Haapaveden ja Nivalan henki-
löstön taholta. Johtamiseen ja esimiestyöhön liittyen vastauksissa nousivat esille itsenäinen työ, vaikutus-
mahdollisuudet työn sisältöön, työaikojen joustavuus, lähiesimiehen toiminta ja aamuinen tiedotustilai-
suus aamukahvien merkeissä.
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3. STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2012 

3.2 Henkilöstön osaamisen uudistaminen ja kehittäminen

Henkilökunnan ammattitaito:

Keväällä 2012 toteutui KAMoonTYKE – hankkeen osarahoituksella viisi kotimaan työelämäjaksoa. Syksyn 
2012 aikana toteutui 11 kokoaikaista työelämäjaksoa ja alkoi yksi osa-aikainen työelämäjakso, joka jatkui 
vuoden 2013 alkupuolelle. Kaksitoista jaksoista oli tekniikan aloille, kaksi ravitsemisalle ja kaksi sosiaali- ja 
terveysalalle. Yhteensä hankkeen aikana on toteutunut 52 työelämäjaksoa. Lisäksi Leonardo- rahoituksella 
toteutui kahdeksan kuukauden mittaista jaksoa ulkomailla. 

Tavoitteet: Keinot: Arviointi:
Erilaiset kehittämishankkeet Koulutuspäivien määrä

Eri alojen täsmäkoulutukset
Työelämäjaksojen määrä 
Koulutussuunnitelmien
toteutuminen

Kehityskeskusteluissa kartoitettava 
osaamistarve

Koulutusmäärärahojen käyttö

Koko henkilöstö hallitsee sähköisten 
viestimien käytön.

Jokainen käyttää aktiivisesti 
sähköistä työpöytää päivittäisessä 
toiminnassaan

Mentorointi
Urakierto
Osaamispankki
Yhteistyö ja vaihdot yrityksiin 
(työelämäjaksot)

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

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

Palaute henkilökunnalta

Tuetaan omatoimista pitkäkestoista 
kielten opiskelua Omatoimiseen kielten opiskeluun 

osallistuneiden määrä 

Henkilöstön 2 -4 viikon ulkomaan 
vaihdot henkilöstövaihtojen määrä

Henkilöstön osaaminen ja 
ammattitaito vastaa kuntayhtymän 
osaamistarvetta

JEDUn yhteiset koulutukset, 
opistojen omat koulutukset

Henkilöstöpalaute

Tiedon jakamiseen, siirtämiseen ja 
uuden tiedon löytymiseen löydetään 
välineitä

Keinojen käyttämisen määrä

Henkilöstöllä on riittävän 
monipuolinen ja korkeatasoinen 
kielitaito sekä kansainvälisiä 
yhteyksiä.

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

Koulutustilasto, henkilöstökysely

Työelämäjaksolle osallistuminen kerran viidessä vuodessa Tilasto (Multiprimus)
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Työn kehittävyyteen liittyvät väittämät koottuna muutoksen suuntaa kuvaaviksi palkeiksi:
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3. STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2012 

3.2.1 Henkilöstötuloslaskelma

Henkilöstötuloslaskelma (liite 1) on suoraan koulutuskuntayhtymän tuloslaskelman tilien mukaan muo-
kattu malli, jossa henkilöstökulut on jaoteltu niin tarkasti kuin se on ollut kirjanpitoaineiston pohjalta mah-
dollista. Henkilöstötuloslaskelma pohjautuu kuntayhtymän ulkoiseen tuloslaskelmaan. Henkilöstökulut 
kokonaisuutena olivat 27 847 252 euroa.

3.2.2 Henkilöstön osaamisen uudistaminen vuonna 2012

Henkilöstön ammatillisen osaamisen uudistaminen:

Henkilöstön ammatillisen osaamisen uudistamiseen liittyviä palkkakustannuksia on koottu useasta eri oh-
jelmasta. Alkuvuodesta koulutuspäätökset on tehty Dynastyn kautta tai osittain manuaalisesti exel –poh-
jaisesti. Keväällä Jedussa otettiin käyttöön ESS -ohjelma, jonne on laitettu sisäiset koulutukset ja syksyllä 
2012 käyttöön otettiin Travel- matkalaskuohjelma, jonne on laitettu ulkoiset koulutukset. Kaikkien ohjel-
mien koulutuspäivien palkkakustannukset on laskettu laskennallisten kustannuksien mukaisesti.
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Tavoite Tavoitetaso Mittari
Kokonaiskustannukset muodostuvat 
henkilöstön osaamisen 
uudistamiseen käytetyistä panoksista 
(mm. koulutus-, matka-, majoitus- ja 
palkkakulut).

5 % Talouden seuranta (henkilöstön 
kokonaismenoista)
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3. STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2012 

Henkilöstön osaamisen uudistaminen vuonna 2012 -taulukko (ilman TYKY toimintaa)  

Taulukossa näkyy kuntayhtymän koko henkilökunnan osaamisen uudistamiseen liittyvät kustannukset. 
Opetushallituksen tulosrahoituslaskentaan ilmoitetaan vain ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopi-
muksen osalta tiedot. Yhtymäpalvelujen alle on laskettu ulkomaan ja kotimaan työelämäjaksoista aiheu-
tuneet kustannukset ja yhteisen koulutuspäivän kustannukset.

3.3 Henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen

Kevään 2012 aikana kuntayhtymän sähköiseen työpöytään SILTAAN rakennettiin uuden työntekijän pe-
rehdyttämissivusto ja perehdyttämisen tueksi tsekkauslista, joka tulisi käydä esimiehen kanssa läpi.

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 
sivutoimilupaa. JEDUssa on laadittu sivutoimiin liittyvä ohjeistus, joka löytyy Sillasta. 

Tavoitteet: Keinot: Arviointi:
Monipuoliset rekrytointikeinot
Myönteisen työnantajakuvan 
luominen
Hyvä perehdyttäminen Henkilöstöpalaute
Mahdollisuus kehittyä 
työtehtävissään Henkilöstön vaihtuvuus

Mielekkäät työtehtävät
Etätyömahdollisuuksien
luominen

Sisäisen haun kehittäminen Rekrytoitu henkilöstö 
suoriutuu tehtävistään 

Omien rekrytointivalmiuksien 
kehittäminen Opiskelijapalaute

Ulkopuolisten
asiantuntijoiden käyttö 
rekrytoinnissa

Vetovoimaisuus
työnantajana

Avoimet paikat ja sijaisuudet 
saadaan täytettyä 
ammattitaitoisilla työntekijöillä

Tyytyväinen
henkilöstö

Laadukas rekrytointi

Haapajärven ao 49450 11352 371 61173

Haapaveden ao 169000 22952 745 192697
Kalajoen ao 100450 15953 977 117380
Nivalan ao 160500 16680 741 177921
Oulaisten ao 119050 32322 1686 153058
Piippolan ao 87100 19635 327 107062
Ylivieskan ao 63400 14170 1444 79014

Työelämäpalvelut 34590 4058 160 38808

Yhtymäpalvelut 93300 225421 48713 367434

Yhteiset  * 281068 18947 1995 302010

JEDU yhteensä 1 157 908 381490 57159 1596557

Henkilöstömenot ALV YhteensäMuut menot -ei 
sis.ALV
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Vuoden 2012 aikana 40 uutta työntekijää palkattiin kuntayhtymän eri tulosalueille.

3.4 Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus

ISKUT – henkilöstökyselyssä työoloihin liittyvinä vahvuuksina useilla tulosalueilla nähtiin työn itsenäisyys, 
joustavuus työajoissa, työtilat ja laitteet sekä selkeät työturvallisuussäännökset. Samoista asioista löytyi 
myös kehitettävää.  Palkkauksen yhtenäistämistä toivottiin samaa työtä tekevien kesken. Mahdollisuudet 
kuntoutukseen ja kuntoremonttiin nähtiin myönteisenä ja niiden toivottiin jatkuvan. 

Haapajärvi 2 3 5
Haapavesi 2 2 4
Kalajoki 2 4 6
Nivala 1 3 3 7
Oulainen 6 1 7
Piippola 4 4
Työelämäpalvelut 2 2
Yhtymäpalvelut 2 2
Ylivieska 2 1 3
Kaikki yhteensä 1 21 18 40

Määrä  / Kustannuspaikka Hallinto Opetus Tukipalvelut
Kaikki 

yhteensä

Tavoitteet: Keinot: Arviointi:
Toimiva työterveyshuolto
Työnohjauksen lisääminen

Sairauspoissaolot (pvä/hlö, 
kpl/yli 20 pvä)

Omaehtoisen liikkumisen Keskimääräinen eläkeikä
Säännölliset Työnohjauksen määrä

Kuntoutustoiminta Virkistystoiminnan määrä / 
rahat

Kuntayhtymän yhteiset 
kuntoremonttikurssit Osa-aikaeläkkeiden määrä

Esimiesten ihmissuhdetaidot Terveystarkastusten ”burn 
out” –indeksi

Yhteisiä tilaisuuksia 
henkilökunnalle
Henkilökunnan riittävyys
Kehityskeskustelut Henkilöstöpalaute(kysely)
Mahdollisuus kehittyä työssä Henkilöstökertomus ja 

osavuosikatsaukset

Henkilöstön
osallistumismahdollisuudet
päätöksenteon valmistelussa

Kehityskeskustelut

Tyytyväinen ja henkisesti 
hyvinvoiva henkilöstö

Kuntayhtymän henkilöstö on 
työkykyistä ja eläkkeelle 
jäämisikää saadaan siirrettyä 
eteenpäin

Kuntoremontteihin
osallistuneiden palautteet
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Ergonomisten ongelmien poistamiseen esitettiin koulutusta esim. työterveyshuollon kautta. 

Optimaaliseen kuormitukseen liittyen työtehtävien määrän koettiin lisääntyneen vuoden aikana.



21
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3.4.1 Yhteistoiminnan ja työsuojelun toteutuminen vuonna 2012

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän ensimmäisenä toimintavuonna yhteistoiminta ja työsuojelutoimin-
ta keskittyi lähinnä toiminnan suunnitteluun ja tiedottamiseen sähköpostein, kotisivulla ja kokouksissa.  
Työsuojelun koulutustilaisuuksia oli yksi. Henkilöstön taholta ei tullut neuvottelupyyntöjä eikä työnanta-
jan esittänyt neuvottelukutsuja. 

Yhtyvien kuntayhtymien työsuojelu- ja yhteistoimintaelimet pääsääntöisesti yhdistettiin JEDUn vastaavik-
si elimiksi sopimalla asiasta toistaiseksi.

Yhteistyökomitea käsittelee yhteistoimintaa koskevan sopimuksen asiat ja työsuojelutoimintaa koskevan 
yleissopimuksen työsuojeluyhteistoiminta-asiat. Se toimii myös kuntayhtymän työsuojelutoimikuntana.

Kuntayhtymän työsuojelupäälliköksi yhtymähallitus nimesi hallinto- ja henkilöstöjohtaja Markku Rajanie-
men. Työsuojeluvaltuutettuina toimivat Juha Eskola ja Reijo Leppikangas Nivalan ammattiopistosta sekä 
Helena Viitasalo ja Aino Mustapää Haapaveden ammattiopistosta ja Jarkko Isotalus Piippolan ammatti- ja 
kulttuuriopistosta. Muissa opistoissa on sovittuna lisäksi kullekin työsuojeluasiamies. Työsuojeluvaltuutet-
tu ja varavaltuutetut toimivat myös oman työskentelypaikkansa työsuojeluasiamiehinä. Järjestely on voi-
massa vuoden 2013 eli työsuojelukauden loppuun.

Tarkastuskäyntejä ei tehty.  Kuntayhtymässä on sähköinen vaaratilanneilmoitusjärjestelmä intranetissä.  Il-
moituksia tuli viisi kappaletta.

Ns. suppea yhteistyökomitea kokoontui keväällä ja syksyllä lähinnä tiedotustilaisuuteen. Keväällä esillä oli 
yhdistyminen, ammattikorkeakoulun tilanne ja tietojärjestelmämuutokset ja syksyllä vuoden 2013 talous-
arvio, toimintasuunnitelma vuosille 2013–2016 ja tulevien vuosien rahoituksen supistuspaineet. 
 
Suppeassa yhteistyökomiteassa on henkilöstön edustajina Akavan pääluottamusmies Keijo Kivioja (OAJ), 
JHL:n pääluottamusmies Raija-Liisa Lahti ja kaksi luottamusmiestä JYTY:stä Aino Mustapää ja Vesa Kumpu-
mäki sekä työsuojeluvaltuutetut. Työnantajan edustajina ovat olleet yhtymäjohtaja ja henkilöstöjohtaja. 
Kokouksissa on käsitelty myös työsuojelun toimintasuunnitelmaa ja varhaisen tuen mallia, jotka yhtymä-
hallitus on hyväksynyt.

Työsuojeluasioita on käsitelty myös hyvinvointitiimin kokouksissa.

Vakuutusyhtiön tapaturmatilaston mukaan uudessa yhtymässä oli 79 vahinkoa ja niistä sairaspäiviä yh-
teensä 126. Kahdesta tapaturmasta tuli yli kolmekymmentä sairaspäivää. Tilastossa ovat opiskelijat ja hen-
kilökunta yhteensä.  Ns. vahinkosuhdeprosentti oli 9,5 %.

Kuntayhtymän eri tulosalueilla toimivat yhteistyökomitean tulosaluekohtaiset jaostot. Tulosalueen johtaja 
vastaa yksikkönsä osalta myös työsuojeluun liittyvien asioiden tiedottamisesta ja parantamisesta. Opistot 
hankkivat työterveyshuollon laajat palvelut paikallisesti palvelujen tarjoajilta. 

Johtoryhmässä on sovittu yhteisestä kriisitiedotuksen sähköpostiosoitteesta, valmius@jedu.fi. Kriisitiedo-
tukset lähetetään eteenpäin sähköpostijärjestelmän avulla tarvittaviin sähköposteihin. Turvallisuusasiois-
sa vastuu on käytännössä rehtoreilla.

3.4.2 Varhaisen puuttumisen mallin käyttöönotto

Kuntayhtymässä otettiin käyttöön vuoden 2012 alusta varhaisen puuttumisen malli, jota valmisteltiin 
laajalla työryhmällä jo syksyn 2011 aikana. Ohjetta esiteltiin kuntayhtymän yhteisessä koulutuspäivässä 
helmikuussa 2012.  Taulukossa näkyy poissaolot keston ja sukupuolen mukaan JEDUssa vuonna 2012. Yh-
teensä sairaspoissaoloja oli 5517. Suurin osa henkilöistä sairasti alle kolme päivää. Keskimääräiseksi sairas-
poissaolon kestoksi tulee 13,3 päivää. 
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Sairaspoissaolojen määrä oli 9,9 päivää henkilöä kohden vuoden 2012 aikana. 

Liitteessä 2 olevaan taulukkoon on koottu henkilöstön poissaolot tyypeittäin. Taulukossa on jaoteltu tuki-
henkilöstön ja opetushenkilöstön poissaolot erikseen. Kaikkiaan poissaloja oli 14730, joihin sisältyy palkat-
tomat virka/työvapaat, palkalliset virkavapaat (muu kuin sairaus), vanhempainlomat, opintovapaat, hoito-
vapaat ja eläkelaitoksen kuntoutukset.

Kunta-alan työolobarometrin 2012 tulokset poissaoloista Suomen kunnissa

Kuntayhtymän yhteinen työterveyshuollon suunnitelma valmistui maaliskuussa 2012 ja siinä on määritel-
ty yhteiset linjaukset kuntayhtymän eri tulosalueiden työterveyshuoltoihin.

Henkilöt
Sairauspoissaol

ot yht.

% osuus 
kaikista 
luokista

Henkilöt
Sairauspoissaolot 

yht.

% osuus 
kaikista 
luokista

1‐3 päivää 76 266 14,59 % 168 521 14,10 % 244 787 14,26 %
15‐60 päivää 18 655 35,93 % 43 1301 35,22 % 61 1956 35,45 %
4‐14 päivää 24 212 11,63 % 73 725 19,63 % 97 937 16,98 %
61‐185 päivää 5 690 37,85 % 8 781 21,14 % 13 1471 26,66 %
yli 365 päivää 0,00 % 1 366 9,91 % 1 366 6,63 %
Kaikki yhteensä 123 1823 100,00 % 293 3694 100,00 % 416 5517 100,00 %

MIES NAINEN
Henkilömäärä 

yht.
Sairauspoissaolot 

yht.

% osuus 
kaikista 
luokista

POISSAOLON 
KESTO
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Työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannukset yksiköittäin vuonna 2012 

 

3.4.3 Henkilöstön eläköityminen

 
Kuntayhtymän palveluksesta jäi eläkkeelle vuoden 2012 aikana yhteensä 13 henkilöä. 

Henkilöstöstä osa-aikaeläkkeellä 31.12.2012 tilanteen mukaan on 36 henkilöä. Nivalassa on 13 henkilöä ja 
Oulaisissa 11 henkilöä osa-aikaeläkkeellä.

Korvausluokka I Korvausluokka II
Työterveyshuolto Sairaanhoito ja muu

HAAPAJÄRVEN AO 60 5685,58 11433,06
HAAPAVEDEN AO 91 15859,66 21143,36
KALAJOEN AO 46 8270,62 15542,24
NIVALAN AO 138 12614,68 17073,9
OULAISTEN AO 79 9407,55 15678,83
PIIPPOLAN AO 58 5028,66 9732,02
YLVIESKAN AO 47 4382,6 6013,05
AUTOKOULU 3 380,1 0
YHTYMÄPALVELUT 24 913,8 1965,35
TYÖELÄMAPALVELUT 12 409,1 983,67
Yhteensä 2012 558 62952,35 99565,48

Tulosalue Henkilömäärä

YKSIKKÖ Naiset Miehet Yhteensä
Haapajärven ammattiopisto 1 1
Haapaveden ammattiopisto 1 2 3
Kalajoen ammattiopisto 2 2
Nivalan ammattiopisto 3 1 4
Oulaisten ammattiopisto 0
Piippolan ammatti‐ ja kulttuuriopisto 0
Ylivieskan ammattiopisto 1 1
Autokoulu 0
Yhtymäpalvelut 1 1
Työelämäpalvelut 1 1
Yhteensä 6 7 13

M N M N
Haapajärvi 2 1 0 1 4
Haapavesi 1 1 0 0 2
Nivala 6 3 3 1 13
Kalajoki 0 0 0 0 0
Oulainen 2 8 0 1 11
Piippola 1 0 0 1 2
Yhtymäpalvelut 0 0 0 1 1
Ylivieska 0 2 0 1 3
Yhteensä 12 15 3 6 36

Yhteensä
Opetus Tuki

Tulosalue
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Kuntien eläkevakuutuksesta (KEVA) ei saatu organisaatiomuutoksen vuoksi JEDUna tietoa eläkepoistumis-
ta tulevien vuosien aikana. Tiedot koottiin yhteen entisen KAMin ja PYHÄSIIKAN vuoden 2011 toimintaker-
tomuksen yhteydessä kootuista eläkepoistumista vuosina 2013 – 2018.

3.4.4 Henkilöstön kannustaminen ja kuntoremontit

Kuntayhtymässä otettiin käyttöön joulukuussa 2012 
yhteinen ohjeisto henkilökunnan sekä luottamushen-
kilöiden 50- ja 60 -vuotis merkkipäivien muistamisista 
sekä eläkkeelle siirtymisen yhteydessä muistamisista.

Kuntayhtymä järjestää kerran vuodessa yhteisen kun-
toremonttiryhmän ja terveystreffit puolen vuoden pää-
hän kuntoremontista, joihin haetaan työterveyshuol-
lon kautta. 

Kesän 2012 kuntoremonttiin osallistuneet kokivat kun-
toremonttiloman hyväksi ja osalla odotukset jopa ylit-
tyivät. 

Jedulaisten yhteisen kuntoremontin koettiin paranta-
van yhteishenkeä. Ohjelmaa kiiteltiin monipuoliseksi 
ja se sisälsi sopivasti erilaisia liikuntalajeja sekä teoriaa. 
Rauhalahden ruoka ja majoituspalvelut saivat myös kii-
tosta osakseen. 

Testien koettiin antavan hyvin kokonaiskuvan omas-
ta kunnosta ja hyvän pohjan kunnon parantamiselle.  
Kymmenen vastaajaa oli sitä mieltä, että kuntoremont-
tiloma vastasi odotuksiin ja oli hyvä kokonaisuus. 

KAM PYHÄSIIKA Eläkepoistuma
yhteensä

Eläkepoistuma
%

2013 16 4 20 3,60 %
2014 16 3 29 5,20 %
2015 15 1 16 2,90 %
2016 12 3 15 2,70 %
2017 13 2 15 2,70 %
2018 16 3 19 3,40 %
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Tiimitoiminnan koordinointi on hallintosäännössä vastuutettu kehittämispäällikön toimenkuvaan. Johto-
ryhmä tarkensi tiimien ja jaosten kokoonpanoa alkuvuodesta 2012 ja pedagoginen tiimi aloitti uutena 
toimintansa.  Johtoryhmän kokouksissa on käsitelty tiimien ajankohtaiset asiat.

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

JOHTORYHMÄ

Johtoryhmä kokoontui vuoden 2012 aikana yh-
teensä 20 kertaa. Osa johtoryhmän kokouksista 
toteutettiin Sillan kautta etäkokouksina. Koko-
uksiin on osallistunut myös tarpeen mukaan 
käsiteltävien asioiden asiantuntijoita ammatti-
opistoista, hankkeista tai JEDUn ulkopuolelta 
asiantuntijaorganisaatioista. Johtoryhmään kuu-
luvat ammattiopistojen rehtorit, yhtymäjohtaja, 
hallinto- ja henkilöstöjohtaja, talousjohtaja, ai-
kuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluiden johta-
ja, tietohallintopäällikkö sekä kehittämispäällik-
kö. Johtoryhmän sihteerinä toimi vuonna 2012 
JEDUn markkinointi- ja viestintäsuunnittelija.

Alku vuodesta 2012 johtoryhmässä käsiteltiin 
paljon uuden koulutuskuntayhtymän toiminnan 
käynnistämiseen liittyviä asioita, joita olivat mm. 
entisen Kalajokilaakson ja Siika-Pyhäjokialueen 
koulutuskuntayhtymien toimintojen yhteen-
sovittaminen kaikilla osa-alueilla, uuden koulutuskuntayhtymän markkinointi, www-sivut sekä sisäinen 
viestintä ja uuden intranetin rakentaminen ja tietoliikenteen yhtenäistäminen kaikkien ammattiopistojen 
kesken. 

Johtoryhmän kevään kokouksissa seurattiin lisäksi tiiviisti yhteishaun tilannetta ja tuloksia uudessa kou-
lutuskuntayhtymässä. Opiskelijamäärät olivat esillä säännöllisesti johtoryhmän kokouksissa vuoden 2012 
aikana. 

Johtoryhmä hyväksyi kevään aikana JEDUlle uudet osastrategiat ja suunnitelmat, lisäksi vuoden aikana 
hyväksyttiin useita JEDUlle päivitettyjä lomakkeita ja asiakirjoja.

JEDUn strategian 2012–2015 päivittäminen aloitettiin kesäkuussa kaksipäiväisellä strategia kokouksella, 
jossa oli mukana laajennettu johtoryhmä. Strategian päivittämistä jatkettiin syksyn kokouksissa, niin että 
päivitetty strategia 2013–2015 saatiin hallituksen hyväksyttäväksi 3.12.2012 kokoukseen.

Johtoryhmästä valittiin jäsenet AMKE:n verkostoihin:
 
•	 Koulutuksen johtamisen verkosto, Erkki Juola
•	 Tiedolla johtamisen työryhmä, Erkki Juola
•	 Pedagogisen johtamisen verkosto (keskijohdon verkosto), Ari Sarpola
•	 Henkilöstöjohtamisen HRMD-verkosto, Sirpa Korhonen
•	 Kansainvälisen toiminnan verkosto, Sirpa Korhonen
•	 Asianhallintaverkosto, Markku Rajaniemi

Jedun oppilaskunnan jäseniä keväällä 2012 johtoryhmän kokouksessa
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•	 Kilpailutoiminnan verkosto, Mika Kangasniemi
•	 Ravintolapalveluverkosto, Ritva Joki-Kolehmainen
•	 Tietohallinnon verkosto, Erkki Petsalo
•	 Viestinnän ja markkinoinnin verkosto, Heljä Korkala

Johtoryhmä on ollut mukana talous- ja palkkahallinnon ohjelmistojen kehitystyössä sekä aktiivisesti seurannut 
JEDUn intran Sillan kehitystyötä.

Johtoryhmässä päätettiin että JEDUssa lähdetään pilotoimaan verkko-opetusta, jossa kaikilla JEDUn opiskelijoilla 
olisi mahdollisuus osallistua verkko-opintoihin riippumatta siitä minkä ammattiopiston puolesta verkkokurssi jär-
jestetään. Verkko-opetuksessakin tulee huomioida erityisopiskelijat. Johtoryhmän päätöksen mukaan verkko-ope-
tusmateriaalit ovat kaikkien JEDUn opettajien käytettävissä tekijänoikeuslakien mukaan.
Johtoryhmässä päätettiin myös, että JEDUssa tehdään koko kuntayhtymää koskeva kopiokoneiden leasing-sopi-
mus, johon jokainen ammattiopisto lähtee mukaan sitä mukaa kun vanhat sopimukset päättyvät. JEDUn henkilöstö 
ja hallintojohtaja huolehtivat sopimuksesta yhdessä kuntayhtymän tietohallintopäällikön kanssa.

Hanketoiminnan kannalta johtoryhmässä päätettiin, että jatkossa hankeideat on käsiteltävä etukäteen tiimeissä ja 
tiimien on tuotava hankeideat johtoryhmän käsittelyyn ennen varsinaista hankehakua. Tällä järjestelyllä pyritään 
välttämään mm. päällekkäiset hankehaut. Hankkeiden valmistelusta valmisteltiin kevään aikana erillisessä työryh-
mässä prosessikaavio, joka on nähtävillä Sillassa. JEDUN hankkeiden taloustilannetta sekä tavoitteiden toteutumista 
on seurattu säännöllisesti johtoryhmän kokouksissa. Työelämäpalvelut vastaavat hanketoiminnan koordinoimisesta 
JEDU tasolla.

Syksyn aikana johtoryhmä valmisteli yhdessä kannanoton Opetus- ja kulttuuriministeriön esitykseen ammatillisesta 
koulutuksesta. Kuntayhtymän johtaja vastasi keskitetysti OKM:n järjestämään webropol – kyselyyn ja OKM:lle lähe-
tetty kirjelmä on julkaistu Sillassa.

PEDAGOGINEN TIIMI

Pedagoginen tiimi perustettiin Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän aloittaessa vuoden 2012 alussa. Tiimi 
kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Kevään aikana haettiin toimivaa työskentelymallia entisten organisaa-
tioiden hyvien toimintatapojen säilyttämiseksi ja uuden kuntayhtymän synnyttämän lisäenergian hyödyn-
tämiseksi uudenalaisina ratkaisumalleina. Pedagogisen tiimin puheenjohtajana toimi Kalajoen ammatti-
opiston rehtori.

Aiempia organisaatiomalleja muokattiin 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys 
AMKE ry:n mallin mukaiseksi, jolloin pe-
dagogisen tiimin alle muodostettiin eri-
laiseen toimintaan erikoistuneita jaoksia: 
1. OPS-jaos, 2. Opetusmenetelmä jaos, 
jonka alla 2.1 Verkko-opetuksen asiat 2.2 
Työssäoppiminen ja näyttö-asiat sekä 2.3 
Fyysiset ja rakenteelliset oppimisympä-
ristö asiat. 3. HOPS-jaos , 4 Henkilöstön 
osaaminen ja ennakointi sekä  5. Arvioin-
ti ja laatu. Lisäksi pedagogisen tiimin alle 
kuuluu MultiPrimus työryhmä.
 
Tärkeimmiksi toiminnan osa-alueiksi tu-
livat ammatillista koulutusta ohjaavan 
lainsäädännön muutoksien seuraaminen 
ja tiedon vieminen eteenpäin opistoissa. 
Hyvä esimerkki isosta lainsäädännöllises-
tä muutoksesta oli vuoden 2012 alusta 
voimaantullut nk. SORA – lainsäädäntö. 
Pedagogisen tiimin tavoitteena on tukea 

Pedagogisen tiimin kokouksessa testattiin AMKE:n pedagogisen verkoston ko-
koamaa pedamap- korttipakettia.
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oppilaitosten johtoa tuomalla esille pedagogiseen johtamiseen liittyviä käytännön kokemuksia ja näkö-
kulmia. Tiimi toimii myös opistoista tulevien pedagogisten tarpeiden eteenpäin viejänä ja käytännön ta-
solle saattajana. Erityisesti tiimi panostaa siihen, että pedagogisista hankkeista saadut hyvät käytänteet 
vakiintuisivat osaksi kuntayhtymän ja opistojen normaalia arkea.
 
Syksyllä 2012 pedagogisen tiimin toiminta vakiintui säännölliseksi ja sisällöltään selkeäksi kokonaisuu-
deksi. Käsiteltäviä ja jaoksille edelleen eteenpäin valmisteltavaksi vietäviä asioita on ollut sekä organi-
saatiomuutosten että ympäröivän ammatillisen koulutuskentän ja lainsäädäntömuutosten takia tiiviillä 
tahdilla. Kokouksissa käsitellään systemaattisesti johtoryhmältä tiimille tulleet asiat, pedagogiseen joh-
tamiseen liittyvät asiat, jaosten ajankohtaiset asiat, pedagogisiin hankkeisiin liittyvät asiat sekä kootaan 
johtoryhmäkäsittelyyn menevät asiat.

OPS jaos

Opetussuunnitelmajaoksen (OPS-jaok-
sen) tehtävänä Jokilaaksojen koulutus-
kuntayhtymässä on ollut valmistella kun-
tayhtymän pedagoginen toimintaohje, 
jonka yhtymähallitus hyväksyi touko-
kuussa 2012. Jaos koordinoi pedagogi-
seen toimintaohjeeseen liittyvien muiden 
liiteasiakirjojen valmistelutyötä, joista ke-
säkuussa 2012 yhtymähallitus hyväksyi 
erityisopetuksen suunnitelman. 

Valmistelussa ovat olleet myös opinto-
ohjauksen suunnitelma ja opiskelun hy-
vinvointisuunnitelma. Lisäksi jaoksen 
tehtävänä on ollut käynnistää näyttötut-
kintoon valmistavien koulutuksien kou-
lutussuunnitelmien kehittämistyö. 

Jaos on osallistunut syksyllä 2012 pidet-
tyjen koulutusalakohtaisten opetussuunnitelmapäivien valmisteluun. Päivien tavoitteena oli tutkinnon 
perusteiden toimeenpanon edistäminen, arviointiosaamisen vahvistaminen sekä Jokilaaksojen koulutus-
kuntayhtymässä opetukseen liittyvien ajankohtaisten asioiden käsittely. Päiviin osallistui yli 60 opetus-
suunnitelmatyön asiantuntijaa. 

OPS jaoksen puheenjohtajana toimii Nivalan ammattiopiston rehtori ja jaoksessa on kahdeksan jäsentä. 
Jaos kokoontui vuonna 2012 kahdeksan kertaa.

Opetusmenetelmäjaos

Jaoksen tavoitteena on käsitellä opistoilta sekä pedagogiselta tiimiltä tulevia kysymyksiä ja kehittämiseh-
dotuksia - ottaa kantaa, valmistella ja viedä eteenpäin asioita pedagogiselle tiimille, jotka liittyvät opetus-
menetelmiin kuten työssäoppmiseen ja verkko-opetukseen. Jaos on kokoontunut kolme kertaa vuoden 
2012 aikana. Jaoksen jäseninä on eri alojen työssäoppimisen ja verkko-opetuksen asiantuntijoita ja tar-
peen mukaan tiimiä täydennetään asiantuntijoilla.

Jaos on käsitellyt seuraavia JEDUn työssäoppimiseen ja verkko-opetukseen liittyviä asioita ja kehittämi-
senkohteita. 
Opiskelijatietohallintajärjestelmästä on saatavilla ammattiosaamisen näyttöihin liittyvää tietoa runsaasti. 
Tietoa hyödynnetään näyttötoiminnan kehittämisessä sekä arviointitoimikunnan työssä. Työssäoppimis-
sopimuksiin liittyvät asiat on päivitetty.  Työssäoppimisen palautekysely opiskelijoille, opettajille ja työ-
paikkaohjaajille on otettu käyttöön 1.1.2013 alkaen. 

Arvioinnista arkea -koulutusta Ylivieskan ammattiopistolla syksyllä 2012
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Työpaikkarekisterin kehittäminen on aloitettu, jotta se vastaisi paremmin ammattiopistoissa työssäoppi-
misen suunnittelun ja toteutuksen tarpeita. LATO hankkeen hyviä käytänteitä, esim työssäoppimisen opas, 
on levitetty. Lisäksi jaos on käsitellyt kokouksissaan työssäoppimiseen (TOPPI ja OPPI) ja ammattiosaami-
sen näyttöihin (ANTTI 2010) liittyvien valtionavustusten tilannekatsaukset ja jatkotoimenpiteet.

Verkko-opetuksen kehittämiseksi kuntayhtymässä on päivitetty Moodle 2 opasta opiskelijoille ja opetta-
jille, lisäksi on järjestetty Moodle 2 koulutuksia ammattiopistoissa sekä verkko-opiston työpajat ammatti-
opistoissa, opastettu ePortfolion käyttöönottossa ja -iPadien käyttöön opetuksessa. Ensimmäiset verkko-
opiston kurssit ovat valmistuneet.
Jaos tiedottaa toiminnastaan Silta> tiimit ja toiminta> opetusmenetelmäjaos.

Opinpolku jaos

Opinpolut jaoksen tehtävänä Jokilaak-
sojen koulutuskuntayhtymässä on ollut 
valmistella henkilökohtaisen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunnitelma (ho-
jks-ohjeisto), kehittää henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman (hops) asiakirjoja 
ja tarkistaa käytettävien todistusmallien 
ajankohtaisuus.  

Toimintakauden aikana on laadittu Jedun 
hojks –lomake ja käynnistetty muut teh-
tävänä olleet asiakirjojen valmistelut. 
Opinpolut – jaos on toiminut tiiviissä yh-
teistyössä erityisopetuksen kehittämis-
hankkeiden kanssa (OPH:n avustukset, 
esim. ERTOOLS). 

Multiprimus jaos

MultiPrimus –jaos kokoontui vuoden 2012 aikana 5 kertaa. Jaoksen toiminnan keskeisin tavoite oli saat-
taa viranomaisraportointeihin vaikuttavat kirjaamiskäytänteet yhtenäisiksi. Tehtyä työtä mitattiin vuoden 
2012 useampaan otteeseen, mutta erityisenä koettimena olivat vuotuiset laskentapäivät tammikuussa ja 
syyskuussa. Sekä kevään että syksyn laskentapäivät sujuivat suhteellisen jouhevasta ja tammikuussa 2013 
kuntayhtymän opiskelijamäärä oli tiedossa aiemmin kuin koskaan ennen. 

Vuosi 2012 oli sekä yhteisiin toimintatapoihin että työtovereihin tutustumisen aikaa. Kolme jaoksen jä-
senistä osallistui keväällä 2012 Tampereella järjestetyille Starsoftin valtakunnallisille kehittämispäiville. 
Tapahtuma oli erittäin onnistunut, ja jo vuoden 2012 aikana ohjelma on kehittynyt annettujen asiakaspa-
lautteiden mukaisesti parempaan suuntaan. 

2012 oli onnistunut vuosi MultiPrimus –jaoksen näkökulmasta. Toimintatavat vakiintuivat ja suurin osa 
päivittäisessä käytössä olevista tulosteista, lomakkeista ja erilaisista raporteista on kaikissa opistoissa yh-
teisiä ja yhteismitallisia. Edessä ovat tilastokeskuksen tiedonkeruiden suuret muutokset sekä koko opiske-
lijoiden hakujärjestelmän vaihtuminen. Vuoden 2012 tapahtuneet isot ja onnistuneet muutokset osoitta-
vat, että myös uusista haasteista selvitään.

Pedagogiset huiput Levillä -seminaarin asiantuntijoita 2012
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KANSAINVÄLISYYSTIIMI

Kansainvälisyystiimi kokoontui vuoden aikana kaksitoista kertaa, keväällä hankehakujen aikana tiiviimmin 
ja syksyllä kerran kuussa. Tiimissä on jäsen jokaisesta ammattiopistosta. Ammattiopistojen edustajina toi-
mivat kansainvälisyyskoordinaattorit ja johtoryhmän edustajana Ylivieskan ammattiopiston rehtori. Tiimin 
puheenjohtajana toimii kuntayhtymän kehittämispäällikkö ja sihteerinä kehittämispalveluiden toimis-
tosihteeri.

Vuonna 2012 kansainvälisyystiimi haki rahoitusta kansainväliseen liikkuvuuteen CIMOn hallinnoimista 
Nordplus Junior, Leonardo da Vinci - ja Comenius – ohjelmista sekä opetushallituksesta. Koulutuskuntayh-
tymään haettiin kahta apulaisopettajaa Comenius – ohjelman kautta. Hakijaorganisaatioista n. 50 % sai 
apulaisopettajan, JEDU ei vuonna 2012 apulaisopettajaa saanut. 

Opiskelijoiden liikkuvuushankkeelle MAMEKAM 5:lle saatiin jatkorahoitusta, samoin henkilöstön liik-
kuvuushankkeelle DEMOKAM 3:lle CIMOsta Leonardo da Vinci – ohjelmasta. Uutena maana molempiin 
ohjelmiin lisättiin Itävalta ja uutena yrityskumppanina itävaltalainen metsäalan yritys Gebrüder Konrad 
GmbH. Yrityksen työmailla on ollut vuoden 2012 aikana työssäoppimassa kaksi metsäalan opiskelijaa ja 
yksi opettaja työelämäjaksolla. 

Vuoden ensimmäisissä tiimikokouksissa kartoitettiin tarkemmin entisten Siika-Pyhäjokialueen ja Kalajo-
kilaakson koulutuskuntayhtymän ammattiopistojen kansainvälisen toiminnan taustoja ja nykytilannet-
ta, jotta voitaisiin kehittää yhteistä JEDUn kansainvälistä toimintaa. Myös JEDUn englanninkielistä opas-
ta muokattiin vastaamaan JEDUn graafista ilmettä. Opas painettiin alkukeväästä ja on ladattavissa myös 
JEDUn www-sivuilla.

Vuoden alussa tiimi alkoi kehittää JEDUn www-sivuille kansainvälisyysosiota, jonne on koottu sekä opiske-
lijoiden, että henkilökunnan ulkomaanjaksoista matkaraportit, kansainvälisten hankkeiden sivut ja linkke-
jä keskeisimpien yhteistyökumppaneiden ja rahoittajien www-sivuille.

JEDU lähti vuoden 2012 aikana mukaan myös Ammattioppilaitosten Venäjä-verkoston toimintaan, erityi-
sesti Kalajoen ja Nivalan ammattiopistot sekä Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston kautta. Venäjä – ver-
koston toimintaa koordinoivat Kouvolan kaupunki ja Kouvolan seudun ammattiopisto. Piippolan rehto-
ri osallistui alku syksystä Venäjä – verkoston järjestämään seminaariin Moskovassa. Koska mukaan lähti 

Ylivieskan ammattiopiston koordinoiman KAM’oon China -verkostohankkeen kautta vierailivat hankkeen projektipäällikkö 
ja Ylivieskan ammattiopiston rehtori muiden hankkeen toimijoiden edustajien kanssa Kiinassa SNEG 2012 kansainvälisissä 

taitokilpailuissa.
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kolme JEDUn ammattiopistoa, sekä ajan kuluessa mahdollisesti myös lisää, hoidetaan hallinnointi JEDUn 
osalta keskushallinnossa, kehittämispalveluissa. 

Kansainvälisyystiimin edustaja osallistui myös valtakunnallisiin AMKE ry:n kansainvälisyysverkoston kevät-
päivään ja tiedotti tiimin muita jäseniä asialistalla olleista asioista. Kevätpäivässä käsiteltiin ECVET:iä ja sen 
käyttöönottoa ammatillisessa koulutuksessa ja kansainvälisissä näytöissä sekä yhteistä uutta järjestön jä-
senille tarkoitettua tietopankkia. ECVETistä saa lisätietoa mm. osoitteesta: www.finnecvet.fi. Lisäksi tiimistä 
osallistui edustaja Taitaja 2012 – kisojen ohessa järjestettiin KV-seminaariin Jyväskylässä ja tapasi kansain-
välisiä toimijoita eripuolilta maailmaa.

Kansainvälisyystiimin kokouksissa vieraili vaihdossa käyneitä opiskelijoita ja henkilökuntaa kertomassa 
työssäoppimis- ja työelämäjaksoistaan. Kaksi opiskelijaa kävi kertomassa työssäoppimisjaksostaan Iso-
Britanniassa, Englannissa Chichesterin kaupungissa. He olivat tehneet hienon ja monipuolisen PowerPoint 
– esityksen ulkomaanjaksostaan, materiaali on ladattavissa JEDUn www-sivuilta MAMEKAM 5-hankkeen 
materiaaleista. Lisäksi tiimin kokouksissa vieraili ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita Unkarista ja he esitteli-
vät itsensä ja kertoivat miksi halusivat Suomeen vaihtoon.

Kevään aikana tehtiin myös kansainvälisen toiminnan SWOT -analyysi, joka on luettavissa JEDUn intrassa, 
Sillassa. Tiimikokouksissa päivitettiin myös JEDUn sisäinen ohjeisto ulkomaanvaihtoihin lähteville, ja rapor-
tointi-ohjeet. Aiemmista hankkeista päättyivät toukokuussa MAMEKAM 5 1-kausi ja samoin DEMOKAM 3 
hankkeen 1-kausi, joista palautettiin kesän alussa loppuraportit rahoittajalle.

Syksyllä kehittämispalveluista osallistui suunnittelija CIMOn järjestämään tiedotustilaisuuteen Leonardo 
da Vinci ohjelmassa mukana oleville hankekoordinaattoreille. Tilaisuuden materiaali ja palaute käytiin läpi 
syyskuun tiimikokouksessa. Tiimin edustajia osallistui Ylivieskassa järjestettyyn Kansainvälistyvä aikuis-
koulutus – koulutukseen 3.10.2012. Lisäksi tiimistä osallistui edustaja OPH:n järjestämille kansainvälisyys-
päiville 6.-7.11.2012 Tallinnassa, päivien painopisteenä oli erityisopetus. 

Kansainvälisyystiimille luotiin kesän ja syksyn aikana oma sivusto JEDUn uuteen intraan Siltaan, sekä ke-
hitettiin eteenpäin www-sivuille rakennettua kansainvälisyyssivustoa. Lisäksi tiimissä on kehitetty opiske-
lijoille ja henkilöstölle suunnattua kansainväliseen vaihtoon valmentavaa moodle -alustalle rakennettua 
verkkokurssia.
Syksyn aikana tiimissä päivitettiin myös kansainvälisen toiminnan mittaristo ja tarkistettiin kansainvälisen 
toiminnan tavoitteet vuodelle 2013.

Opiskelijoiden osalta liikkuvuuden määrällisenä tavoitteena on ollut lähteville opiskelijoille 5 % kokonais-
opiskelijamäärästä, opintoviikkojen tavoitemäärä ylitettiin, vaikka lähteneiden opiskelijoiden määrässä 
jäätiin hieman alle tavoitetason. 

Henkilöstön osalta tavoitteena on ollut saada kansainväliseen liikkuvuuteen osallistumaan 10 % henkilös-
töstä eli 54 asiantuntijaa ja viikkoina tavoite on ollut 80. Henkilökunnan osalta onnistuttiin liikkuvuudessa 
todella hyvin ja ylitettiin tavoitteet sekä määrällisesti että viikkojen osalta.

Tarkempi kuvaus JEDUn kansainvälisestä toiminnasta on koottu erilliseen Kansainvälisen toiminnan vuo-
siraporttiin.

OPISKELIJAT
Tavoite 
määrä

Toteutunut määrä
Tavoite 
ov:t

Toteutune
et ov:t

lähteneet 160 138 450 485

saapuneet 31 48 250 268,5

HENKILÖKUNTA
Tavoite 
määrä

Toteutunut määrä
Tavoite 
ov:t

Toteutune
et ov:t

lähteneet 54 84 80 156

saapuneet 36 70 35 50

Kansainvälisten vaihtojen määrät vuonna 2012
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MARKKINOINTITIIMI

Markkinointitiimi kokoontui vuonna 2012 seitsemän kertaa, joista yksi kokoontuminen oli Sillassa web-
kokouksena ja muut kokoukset olivat ammattiopistoissa. Syyskuun kokous Törmänhovissa Oulaisissa oli 
samalla tiimin jäsenen Sirkka Knuutin läksiäisjuhla. Tiimin vuotuinen retki puolestaan jätettiin lopulta ko-
konaan tekemättä ajanpuutteen vuoksi. Helmikuun kokouksessa markkinointitiimissä aloitti uutena pu-
heenjohtajana Harri Majuri, kun entinen puheenjohtaja Ari Sarpola siirtyi pedagogiseen tiimiin.

Markkinointitiimin toiminta painottui JEDUn 
ensimmäisenä toimintavuonna edelleen uu-
den kuntayhtymän lanseeraamiseen. Mark-
kinointitapahtumia ja -toimenpiteitä oli 
enemmän kuin mitä tulevina vuosina tulee 
olemaan. Vuosi lähti käyntiin televisiomai-
noksella, jota näytettiin tammikuun lopussa 
MTV3:lla aina reuna-alueita myöten. 

Seuraava suurempi ponnistus oli JEDU-bussi, 
joka kiersi tammikuun lopussa ja helmikuun 
alussa JEDUn toimintakuntia ja hieman ym-

päryskuntiakin. Bussissa oli opistojen edustajia ja opiske-
lijoita esittelemässä JEDUn opiskelumahdollisuuksia. 

Muita suurempia tapahtumia olivat Taitaja2012 -kisat, 
jossa JEDUlla oli oma esittelyosastonsa. Kesällä JEDU 
osallistui Haapavesi Folk -festivaaleihin. Yhteistyöhön 
kuului sponsoroinnin ohella henkilökunnan ja yhteis-
työkumppaneiden virkistystilaisuus sekä opiskelijoiden 
stipendiliput. JEDU oli näyttävästi esillä festivaaleilla sky-
dancereineen ja mainoslakanoineen. Lokakuussa oli vie-
lä Eteenpäin-messut, joihin JEDU osallistui suurehkolla, 
opiskelijatyönä Piippolassa suunnitellulla ja tilaisuutta 
varten hankitulla, osastolla. 

Messuosasto veti runsaasti kävijöitä. 
Osastoon kuului seinäpainatukset, ka-
lusteet, valaisimet ja jopa astiat, jotka 
ovat jatkossa kaikkien lainattavissa ja 
käytettävissä. Ne ja muut käytettävis-
sä olevat yhteiset markkinointitavarat 
on varastoitu Nivalan ammattiopis-
tolle auditorion näyttämölle ja lasitoi-
miston varastoon. Listaus tavaroista 
löytyy Sillasta materiaalipankista. 

Ennen vuoden 2011 - 2012 vaihdetta 
aloitti kuntayhtymässä markkinoin-
nin ja viestinnän suunnittelija, joka 
toimi markkinointiasioissa käytännön 
toteuttajana. Hän suunnitteli kevääl-
lä hakijanoppaan uuden ulkoasun 

ja taittoi oppaan, jonka tekstisisältö oli hieman aiempaa lyhyempi. Oppaan grafiikkaa käytettiin hieman 
muunneltuna aloittavien opiskelijoiden kansioissa. Vuonna 2012 aloittavat opiskelijat saivat lisäksi muisti-
tikut, joihin tallennettiin ammattiopistokohtaista sisältöä, kuten opiskelijanopas ja järjestyssääntöjä. Vuo-
den alusta julkaistiin uudet www-sivut, joiden kehittämiseen myös markkinointitiimi osallistui. 



32

4. TIIMIEN JA JAOSTEN TOIMINTA VUONNA 2012

JEDUn Sillalla-henkilöstölehteä julkaistiin kaksi numeroa, toukokuussa ja joulu-
kuussa. Varsinkin jälkimmäinen numero sai runsaasti positiivista palautetta, ja 
juttuja kertyi lehteen mukavasti omalla painollaan lehden tunnettuuden lisään-
tyessä henkilöstön keskuudessa. 

Ensimmäiseen toimintavuoteen liittyi runsaasti materi-
aalien ja ulkoisen ilmeen päivitystä. Tällaisia olivat muun 
muassa rollupit, lipputangon liput, asiakirjapohjat, kyltit, 
ulkovalomainokset ja pylonit, koulutusvisiotaulut, logot ja 
www-sivut, standaarit ja autoteippaukset. 

Myös JEDUn uuden esittelyvideon tekeminen aloitettiin 
(valmistuu 01/2013). Video toteutetaan kokonaan Piip-
polan ja Ylivieskan opiskelijoiden opiskelijatyönä. Vaikka 
JEDU-bussi koettiinkin osin varsin tehokkaaksi markkinoin-
tivälineeksi, niin sitä ei toteuteta vuonna 2013. Markkinoin-
nin toteuttamisohjelma ja vuosikello muotoiltiin valmiiksi, 
ja ne löytyvät materiaalipankista Sillasta.

OPISKELIJAPALVELUT TIIMI

Opiskelijapalvelut -tiimi on vuoden aikana kehittänyt toimintaa koko opiskelijahuollon tehostamiseen. 
Opintojen läpäisyasteeseen, opintojen etenemiseen ja syrjäytymiseen liittyvät asiat ovat olleet kehittä-
misen listalla. Kuraattoripalvelujen tarpeellisuutta ja saatavuutta on pidetty esillä paljon ja loppuvuotta 
kohden kuraattoripalvelut on saatu kaikkien opiskelijoiden saataville jokaisessa opistossa. Parannus ku-
raattoripalveluissa onkin ollut yksi tiimin merkittävimmistä saavutuksista. Wilma-järjestelmää on kehitetty 
yhdessä Juha Palosaaren kanssa. Poissaolojen seurantaa, hälytysrajaa ja yhteistyötä huoltajien kanssa on 
suunniteltu.

Virpi Niku Haapajärveltä on valmistellut opinto-ohjaussuunnitelmaa vuoden aikana yhteistyössä opiskeli-
japalvelut –tiimin ja pedagogisen tiimin kanssa. Suunnitelma menee hyväksyttäväksi vuoden 2013 alussa, 
jolloin koko Jedussa on yhteiset periaatteet opinto-ohjaukselle. Toinen Jedussa opiskelijapalveluja linjaava 
suunnitelma on ollut Opiskelun hyvinvointipalvelujen suunnitelma, jota on myös valmisteltu vuoden 2012 
aikana. 

Tiimin järjestämiä tärkeimpiä tapahtumia vuoden ai-
kana olivat tutor-koulutus ja Jedun opinto-ohjaaja -ta-
paaminen. Tutoreille järjestettiin toukokuussa koulutus 
Törmälän leirikeskuksessa Ylivieskassa. Kouluttajana oli 
järjestö- ja koulutussihteeri Laura Ylitalo SAKKI ry:stä. 
Koulutuksen aikana käytiin tutorin toimenkuvaa ja 
omien opistojen tutorkäytänteitä sekä pohdittiin mm. 
miten uudet opiskelijat syksyllä otetaan vastaan.  Syys-
kuiseen Jedun opinto-ohjaaja -tapaamiseen kutsuttiin 
mukaan peruskoulujen oppilaanohjaajien lisäksi myös 
etsivän nuorisotyön edustajat. Osanottajia olikin pai-
kalle saapunut mukavasti Jedun alueelta ja kauempaa-
kin. Luennoitsijana päivässä toimi professori Juha Ha-
kala Jyväskylän yliopistolta.

Opinto-ohjaajien tapaaminen syyskuussa 2012 Oulaisten am-
mattiopistolla. Luennoitsijana professori Juha Hakala Jyväsky-

län Yliopistolta.
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TYÖELÄMÄPALVELUT TIIMI

Työelämäpalvelut -tiimi (TEP) kokoontui vuoden 
aikana kolme kertaa, joista kerran Sillan kautta. Li-
säksi pidettiin yksi aikuiskoulutuksen www-sivujen 
suunnittelukokous vähän pienemmällä kokoonpa-
nolla. Loppuvuodesta oli myös palaveri henkilöille, 
jotka tulevat kirjaamaan vuoden 2013 alusta to-
teutuneet aikuiskoulutuksen  opiskelijatyöpäivät 
sähköiseen järjestelmään. Aikuiskoulutuksen tilan-
teet vaihtuvat nopeasti ja aikuiskoulutusjohtaja on 
välittänyt ajankohtaista tietoa sähköpostilla mm 
tarjouspyynnöistä ja muista nopeasti reagoitavista 
asioista. 

Vuoden ensimmäisessä tiimikokouksessa olivat 
mukana varsinaisten jäsenten lisäksi myös varajä-
senet. Kokouksessa käsiteltiin mm. opetussuun-
nitelman yhteistä osaa sekä MultiPrimus-järjes-
telmän käyttämistä aikuiskoulutuksen opiskelija-
suoritteiden ja muiden asiakirjojen kirjaamisessa. Lisäksi aiheina olivat opiskelijatyöpäivien kirjaaminen, 
valtionosuuksien tilittäminen opistojen tulosalueille ja VOS-koulutuksen periaatteet. 

Kaikissa kokoontumissa tarkasteltiin VOS-toteutumatietoja ja lisäksi oli esillä opiskelijoiden maksuosuus 
VOS-koulutuksessa ja sen yhtenäistäminen JEDUssa. Tiimissä sovittiin myös koulutustarjouksista, mitä tar-
jotaan, kuka tarjoaa mitäkin ja millaista yhteistyötä voidaan tehdä. Lisäksi TEP-tiimin pitäisi käydä periaate-
keskustelua oppisopimuskoulutuksen hankinnasta JEDUn sisällä. 

Uutena aiheena oli osuuskuntatoiminta: voisiko JEDUn sisällä toimia osuuskunta, jossa opiskelijat/ valmis-
tuneet voisivat harjoitella/harjoittaa yrittäjyyttä.  Jokaisessa ammattiopistossa voisi olla omat tilat, mutta 
osuuskunnan palvelut tarjottaisiin kuitenkin koko alueelle. 

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

JEDU:n strategiaa 2013 käsiteltiin sen verran, että siihen sisältyy aikuiskoulutusstrategia, mutta muuten 
siinä on alakohtaisilla kohdilla omat vetäjänsä ja olisi hyvä huolehtia siitä, että niihin tulee myös aikuiskou-
lutusnäkemystä.
Tutkintokohtaisten OPS:n kehittämistyötä ohjaavaan valmistelutyöryhmään valittiin yksimielisesti työelä-
mäpalvelut-tiimin edustajaksi Tytti Sydänmetsä.

Aikuiskoulutuksen näkyvyys ja siitä annetut tiedot aiheuttivat paljon keskustelua. Yhtenä tärkeimmistä 
olivat aikuiskoulutuksen www-sivujen sisältö/ päivittäminen ja niistä saadut palautteet. Aikuiskoulutus ja 
TYKE-hankkeet olivat esillä JEDU:n osastolla Eteenpäin-messuilla Oulussa. Elinikäisen oppimisen viikolla 
38 (=ent. aikuisopiskelijan viikko) ei ollut erityisiä omia tapahtumia, mutta muiden tapahtumiin osallistut-
tiin jonkin verran.
 
Kaikkien koulutuksen järjestäjien TYKE-lupa muuttuu määräaikaiseksi vuoden 2013 alusta niin, että ne, 
joilla on pysyvä lupa, saavat sen muutoksen jälkeen ensin automaattisesti viideksi vuodeksi ja sen jälkeen 
se pitää hakea uudelleen. TYKE-hankkeiden hakua valmisteltiin ja sovittiin rahoittajan toivoman klusteri-
mallin klusterivastuista JEDU:n sisällä.
TYKE-hankkeista jatkuivat Sertifioidut kotityöpalveluyritykset alan kehittäjiksi ja Pohjois‐Pohjanmaan 
TYKE2011. Uusina saatiin Pohjois-Suomen TYKE 2012, Laatutyön tukeminen kotityöpalveluyrityksissä sekä 
Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE 2012.

Aikuiskoulutusjohtaja Matti Peltola oli mukana Eteenpäin Messuilla 
Oulussa 2012 esittelemässä JEDUn toimintaa.



34

4. TIIMIEN JA JAOSTEN TOIMINTA VUONNA 2012

HANKETOIMINTA VUONNA 2012

JEDUn hanketoiminta oli vilkasta vuonna 2012. Vuoden aikana oli käynnissä 85 hanketta ja hankesalkun 
arvo oli koko vuoden osalta noin 11,8 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa haussa olevien hankkeiden sum-
ma oli noin 1,5 milj. euroa.

Hankesalkkua ylläpidettiin excel-taulukoilla, 
mutta päivittämistä hankaloitti mm. se, että tie-
to haetuista hankkeista, saaduista päätöksistä 
(myönteinen/kielteinen) ja peruutetuista hank-
keista ei liikkunut aktiivisesti opistoista päivittä-
jälle. Tietoja pyydettiin päivittämään lähettämäl-
lä taulukon tiedot tarkastettavaksi, mutta aina 
opistoista ei tuntunut löytyvän henkilöä, joka 
tuntisi/vastaisi hankkeesta. 

Hanketoiminnan kehittämiseksi ja selkeyttämi-
seksi päätettiin laatia yhteiset ohjeet ja pelisään-
nöt, joita kaikkien tulee noudattaa. Kehittäminen 
aloitettiin aivan alusta eli laadittiin prosessikaa-
vio, joka lähti liikkeelle hankkeen ideoinnista ja 
päättyi hankkeen toiminnan aloittamiseen tai 
hylkäävän päätöksen aiheuttamiin toimenpitei-
siin. Jokaisessa prosessin vaiheessa hanketiedon 
pitäisi päivittyä JEDUn hanketietokantaan (so-
pivaa etsitään parhaillaan) ja olla siellä kaikkien 

nähtävissä. Eri vaiheiden kohdalla on klikkauksen takana opastavaa tekstiä. Prosessikuvausta jatketaan 
edelleen yhteistyössä taloushallinnon kanssa ja tavoitteena on yhtenäistää kaikkien eri vaiheiden proses-
seja ja saada samalla aikaan toimiva hankeopas.

Hankeprosessia suunniteltiin ensin pienem-
mässä ja ensimmäinen prosessikaavio oli esillä 
hanketoimijoiden tapaamisessa Haapaveden 
ammattiopistolla 31.11.2012. Tilaisuuteen osal-
listui 41 hankkeissa toimivaa/niitä hallinnoivaa/
taloushallinnon henkilöä ja tilaisuudessa päivi-
tettiin vielä yhdessä kaaviota. 

Tapaamisessa oli prosessikaavion lisäksi aihei-
na mm. hankkeiden toiminnan pohjautuminen 
hankesuunnitelmaan ja sen vaikutukset kus-
tannusten kohdistumiseen (vastuu laskujen 
tiliöinnistä), taloushallinnon kanssa asiointi oi-
keilla hankenimillä, työajanseurantalomakkei-
den täyttäminen ja niiden palauttamisaika sekä 
palkanlaskennan uusi kokeilussa ollut työkalu 
(lomaketallennus), jolla on kirjattu palkkasiirrot 
syys- ja lokakuun työaikaseurantojen mukaises-
ti. Prosessi jatkuu hankkeen toteutusvaiheen ku-
vauksella. Prosessit ja niiden kommentointimah-
dollisuus löytyvät Sillasta (Työpöytä > Toiminta-
käsikirja > Hankkeet). 

Aapo Tölli KAMoon TYKE 2009-2012 hankkeen rahoituksella työelämä-
jaksolla Nivaelement Oy:n tehtaalla syksyllä 2012.

LAMPPU -hankkeen toimijoita mukana kansallisen laatuverkoston 
seminaarissa Lahdessa 2012
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JEDUN ARVIOINTITOIMIKUNNAN JA SORA TOIMIKUNNAN TOIMINTA VUONNA 2012

Arviointitoimikunta

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus nimesi toimielimen (=JEDU arviointitoimikunta) jäsenet 
vuodelle 2012–2014 ja vahvisti arviointitoimikunnan toimintaohjeen.

Arviointitoimikuntaan kuuluu 7 työelämän edustajaa, 6 oppilaitosten edustajaa, yksi opiskelijaedustaja 
(JEDU oppilaskunnan pj.), Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän edustaja (pj) sekä esittelijä ja sihteeri. Jä-
senillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Toimielin hyväksyy koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaa-
misen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoo näyttötoimintaa sekä päättää ammattiosaamisen 
näyttöjen arvioijista. Lisäksi toimielin käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset.

Arviointitoimikunta on kokoontunut v 2012 aikana 6 kertaa. Kokouksia on pidetty kuntayhtymän eri am-
mattiopistoissa.  Näin on ollut mahdollista tutustua eri ammattiopistojen toimintaan. Osallistumisaktiivi-
suus kokouksiin on ollut erinomainen.  Kokouksien yhteydessä on perehdytetty jäseniä arviointitoimikun-
nan lakisääteisiin tehtäviin.

Arviointitoimikunta hyväksyi ent. Kalajokilaakson kkyn ja Siika- Pyhäjokialueen kkyn ammattiosaamisen 
näyttöjen toimielinten hyväksymät suunnitelmat toistaiseksi voimassa olevina.  Lisäksi arviointitoimikun-
ta käsitteli kokouksissaan muutokset ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmiin 
käsi- ja taideteollisuusalalta, logistiikan alalta ja sosiaali- ja terveysalalta. Lisäksi käsiteltiin oppimistulos-
tiedot koulutuksen järjestäjän ja kansallisella tasolla rakennus- ja metsäalan perustutkinnoista. Arviointi-
toimikunta perehdytettiin JEDUn pedagogisen toimintaohjeen ja ammattiosaamisen näytöistä saatavaan 
tietoon kuntayhtymässä (kaikki alat).
Arviointitoimikunnan sihteeri ja puheenjohtaja osallistuivat huhtikuussa pidettyyn Ammattiosaamisen 
näyttöjen toimielimen jäsenille tarkoitettuun kehittämispäivään Hämeenlinnassa. Päivillä esitetyt ajan-
kohtaiset asiat toimielinten toiminnasta esiteltiin arviointitoimikunnalle.

Tietoa arviointitoimikunnan toiminnasta saa osoitteesta https://kamsps.kam.fi/arviointitmk

SORA toimikunta

Uusi lainsäädäntö koskien mm. opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista, opiskelijaksi ottamisen 
esteitä sekä huumausainetestausta ja kurinpitoa tuli voimaan 1.1.2012 (nk. Sora-lainsäädäntö).  Lakimuu-
toksilla pyritään lisäämään koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opis-
kelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Erityisesti pyritään parantamaan potilas- 
ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta, opiskelu- ja työyhteisön turval-
lisuutta sekä yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa.

JEDUn yhtymähallituksen nimesi JEDUn arviointitoimikunnasta jäsenet SORA toimikuntaan. Toimikuntaan 
kuuluu opiskelijahuollon edustaja, oppilaitoksen edustaja, työelämän edustaja, Jokilaaksojen koulutus-
kuntayhtymän edustaja (pj) ja opiskelijaedustaja (JEDU oppilaskunnan pj.), esittelijä ja sihteeri. Jäsenillä on 
henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymähallitus vahvisti SORA toimikunnalle toimintaohjeen.

SORA toimikunta on kokoontunut vuoden 2012 aikana yhteensä 4 kertaa ja perehtynyt ko-
kouksissaan SORA lainsäädäntöön, käsitellyt JEDUn ammattiopistojen oppilaitosneuvosto-
jen menettely- ja dokumentointitavat sekä toimikunnalle käsiteltäväksi tulleet kurinpitoasiat. 
Puheenjohtaja on osallistunut SORA säädösten toimeenpano ammattikoulutuksessa - koulutukseen.
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5. HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2012

5.1 Henkilöstökoulutuksen suunnittelu ja arviointi

Kuntayhtymän yhteinen koulutuspäivä pidettiin Ylivies-
kassa Akustiikassa 24.2.2012. Aamupäivän aikana am-
mattiopistot esittäytyivät ja iltapäivän pääesiintyjänä oli 
elokuvaohjaaja Markku Pölönen. 

Koulutuspäivästä kerättiin palautetta henkilöstökyselyllä, 
johon vastasi kolme neljäsosaa päivään osallistuneista. 
Palautteen perusteella pidetyimpiä ohjelmanumeroita 
olivat ammattiopistojen esittelyt, yhtymäjohtajan puhe 
sekä Markku Pölösen luento, joka käsitteli muun muassa 
pönöttämistä. Eniten toivottiin tulevaisuutta silmälläpitä-
en muutoksia ruokailuun- ja autojen paikoitukseen, sekä 
siihen, että kaikki mahtuisivat yhteen tilaan seuraamaan 
tapahtumia.

Koulutuspäivästä kirjoitettiin myös artikkeli JEDUn ensim-
mäiseen Sillalla -henkilöstölehteen, joka ilmestyi keväällä 
2012. Koulutuspäivän 24.2.2012 esiintyjä Markku Pölönen

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 

Kuntayhtymän johtaja Heikki Yli-Olli koulutuspäivillä

Akustiikka -talo oli täynnä tarkkaavaisesti kuuntelevia jedulaisia, kuva 
pääsalista.
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5.2 Henkilöstökoulutukseen osallistuminen 

Henkilöstön ammatillisen osaamisen uudistaminen:

Koulutuspäivät on koottu omiin taulukoihin Travellista, Essistä ja Dynastysta.

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

Henkilöstöllä on keskimäärin 5 
koulutuspäivää / v henkilöä 
kohden.

Tilasto

Travel 
koulutusmatkat

hallinto opetus tuki Kaikki yhteensä

Haapajärvi 14 64 9 87
Haapavesi 4 114 6 124
Hankkeet 66 57 29 152
Kalajoki 21 101 7 129
Nivala 17 206 9 232
Oulainen 11 115 8 134
Piippola 39 100 5 144
Työelämäpalvelut 52 16 2 70
Yhtymäpalvelut 68 19 43 130
Ylivieska 11 131 11 153
Kaikki yhteensä 303 923 129 1355

Hallinto Opetus Tukipalve
Kaikki 
yhteensä

Kalajoki 26 35 16 77
Haapajärvi 0 37 9 46
Haapavesi 22 234 87 343
Nivala 9 166 11 185
Oulainen 4 120 11 135
Piippola 1 41 24 65
TYÖELÄMÄPALVELUT 12 0 7 19
YHTYMÄPALVELUT 34 2 112 147
Ylivieska 1 36 2 38
Kaikki yhteensä 108 669 278 1055

ESS koulutuspäivät 

opetus tuki hallinto 
Kaikki 

yht.
Kalajoki 157 47 24 228
Haapajärvi 49 30 5 84
Haapavesi 188 62 21 271
Nivala 214 30 244
Oulainen 199 18 5 222
Piippola 66 25 69 160
Ylivieska 52 8 10 70
Työelämäpalvelut 10 38 48
Yhtymäpalvelut 17 147 164
työelämäjaksot &
JEDUkoul.päivä
KAIKKI YHTEENSÄ 1195 377 1011 2583

270 130 692 1092

Dynasty ja ammattiopistojen omat tilastot, 
koulutuspäätökset

Akustiikka -talo oli täynnä tarkkaavaisesti kuuntelevia jedulaisia, 
kuvat pääsalista. Ylimmässä kuvassa puhevuorossa Aikuiskoulu-

tusjohtaja Matti Peltola. Kuvat Heljä Korkala
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Hankkeisiin toteutuneet koulutusmatkat siirretään JEDU yhteisten kustannusten alle kehittämismittarissa.

Tutkintotavoitteinen koulutus:

Henkilöstön koulutusaste miehet – naiset näkökulmasta  

Tavoite Tavoitetaso Mittari

Henkilöstö osallistuu oman 
ammattialan
tutkintotavoitteiseen
omaehtoiseen koulutukseen 
vuosittain.

5 % henkilöstöstä Tilasto

Tutkintotavoitteisesta koulutuksesta ei ole koottu järjestelmällisesti tietoa vuoden 2012 
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 tulee saada valmiiksi kevään 2013 aikana. 

Tavoitteiden toteutuminen:

M N M N M N M N M N M N
Haapajärvi 1 7 13 6 4 9 5 7 8
Haapavesi 2 12 19 5 9 17 12 3 11 1
Kalajoki 1 5 7 5 3 7 8 5 5
Nivala 2 21 23 9 12 45 11 5 9 1
Oulainen 2 2 3 21 1 17 8 25
Piippola 3 1 7 5 4 5 7 10 3 13
Ylivieska 1 3 6 11 2 7 5 12
Työelämäpalvelut 1 4 6 1
Yhtymäpalvelut 2 1 7 4 1 3 6
Autokoulu 3
Yhteensä 2012 8 3 61 77 33 72 96 77 40 89 0 2
% -osuus koko 
henkilöstöstä 1,4 0,5 10,9 13,8 5,9 12,9 17,2 13,8 7,2 15,9 0,0 0,4

Tutkijakoulutus-
aste

Ylempi 
korkeakouluasteTulosalue

Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste
Alempi 

korkeakouluaste
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Henkilöstön koulutusrakenteen kuvauksissa on käytetty Tilastokeskuksen koulutusrakennejaottelua. Kes-
kiasteen koulutuksiksi luetaan esimerkiksi ylioppilastutkinnot ja ammatilliset perustutkinnot. Mm. tek-
nikon, merkonomin ja sairaanhoitajan tutkinnot, jotka eivät ole ammattikorkeakoulututkintoja, luetaan 
alimpaan korkea-asteeseen. Alempi korkeakouluaste sisältää mm. insinöörit, ammattikorkeakoulututkin-
not ja alemmat korkeakoulututkinnot. Ylemmät korkeakoulututkinnot, ylemmät AMK –tutkinnot ja lääkä-
reiden erikoistumistutkinnot luetaan ylempään korkeakouluasteeseen. Tutkijakoulutusasteeseen luetaan 
lisensiaatin- ja tohtorintutkinnot.

Henkilöstön koulutusaste tukihenkilöstö – opetushenkilöstö näkökulmasta 

Koulutusaste vaikuttaa suoraan opetushenkilöstön palkkaukseen ja on yksi motiivi jatko-opiskeluihin. 
Henkilöstön osaamista ja kehittymistä seuraamalla pystytään suunnittelemaan henkilöstön jatkuvaa kou-
lutusta ja työn kehittymistä.  Koulutustaso on yksi keskeisistä mittareista arvioitaessa henkilöstövoimava-
rojen laadullista tasoa. 

Tuki Opetus Tuki Opetus Tuki Opetus Tuki Opetus Tuki Opetus Tuki Opetus
Haapajärvi 1 19 1 2 8 5 9 2 12
Haapavesi 2 27 4 6 8 5 24 1 12 1
Kalajoki 1 12 3 5 3 12 3 6
Nivala 2 33 11 6 15 4 51 1 12 1
Oulainen 4 7 17 1 17 1 31
Piippola 4 9 3 3 6 4 13 15
Ylivieska 1 7 2 2 9 9 16
Työelämäpalvelut 1 9 1
Yhtymäpalvelut 2 8 4 7
Autokoulu 3
Yhteensä 2012 10 1 117 21 37 68 35 135 16 104 1 1
% -osuus koko 
henkilöstöstä 1,8 0,2 21,4 3,8 6,8 12,5 6,4 24,7 2,9 19,0 0,2 0,2

Tulosalue Perusaste Keskiaste
Alin korkea-

aste
Alempi 

korkeakouluaste
Tutkijakoulutu

saste
Ylempi 

korkeakouluaste
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5.3 Opetushenkilöstön asetuksen mukainen kelpoisuus

Koko opetushenkilöstön määrästä (333 henkilöä) asetuksen mukainen kelpoisuus on 258 henkilöllä. Mu-
kana ovat sekä ammatillisen peruskoulutuksen että aikuiskoulutuksen opettajat. Kuntayhtymän asetta-
masta tavoitetasosta jäätiin hiukan alle, toteutumaksi tuli 77,5 %. 

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

80 % Tilasto

Tulosalue Ei kelpoisuutta Kelpoisuus
Kelpoisten % 

osuus
Opetushenkilöstö 

yhteensä
Autokoulu 3 100,0 3
Haapajärvi 6 24 80,0 30
Haapavesi 8 40 83,3 48
Kalajoki 3 20 87,0 23
Nivala 17 73 81,1 90
Oulainen 17 48 73,8 65
Piippola 11 26 70,3 37
Ylivieska 13 24 64,9 37
Kaikki yhteensä 75 258 77,5 333

3
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17
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Autokoulu

Haapajärvi

Haapavesi

Kalajoki

Nivala

Oulainen

Piippola

Ylivieska

Opetushenkilöstön asetuksen mukainen kelpoisuus yhteensä 
2012 ammattiopistoittain

Asetuksen mukainen kelpoisuus Ei kelpoisuutta
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Ammatillisen perustutkinnon osalta opetushenkilöstön asetuksen mukainen kelpoisuus jäi myös hieman 
alle tavoitteen. Kaikkiaan 299 opettajasta asetuksen mukainen kelpoisuus on 76,6 %:lla.

Opetushenkilöstöllä näyttötutkintomestarin tutkinto:

Tulosalue
Ei 

kelpoisuutta
Kelpoisuus

Kelpoisten % 
‐osuus

Kaikki 
yhteensä

Haapajärvi 6 23 79,3 29
Haapavesi 8 40 83,3 48
Kalajoki 3 20 87,0 23
Nivala 14 61 81,3 75
Oulainen 17 45 72,6 62
Piippola 10 23 69,7 33
Ylivieska 12 17 58,6 29
Kaikki yhteensä 70 229 76,6 299

Tavoite Tavoitetaso Mittari
Päätoimisilla opetustoimen 
henkilöillä
näyttötutkintomestarin
koulutus

50 % JEDU kysely

Tavoitteiden toteutuminen:
Vuoden 2012 lopussa 156 henkilöllä oli näyttötutkintomestarin koulutus ja 25 henkilöllä 
työelämäosaamisen diplomi (25 op). 
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Asetuksen mukainen kelpoisuus 2012 ammattiopistoittain 
ammatillinen peruskoulutus

Asetuksen mukainen kelpoisuus Ei kelpoisuutta
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6. TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA JEDUSSA VUONNA 2012

6.1 JEDUn hyvinvointitiimin toiminta vuonna 2012

Hyvinvointitiimi kokoontui vuoden 2012 aikana kahdeksan kertaa, neljä kertaa sekä syys- että kevätluku-
kauden aikana. Tiimissä on jäsen jokaisesta ammattiopistosta, keskushallinnosta sekä työterveyshuollon 
edustajat.
 
Vuoden 2012 alussa hyvinvointitiimissä käynnistettiin JEDUn yhtenäisen työterveyshuollon suunnitelman 
laadinta johtoryhmän joulukuisen päätöksen perusteella. Hyvinvointitiimissä koottiin tarvittavat tiedot eri 
työterveyshuollon palveluntuottajilta sekä ammattiopistojen omista työterveyshuollon suunnitelmista. 
Työterveyshuollon suunnitelmaa tullaan päivittämään vuosittain. Suunnitelmaa muokattiin kevään koko-
uksissa ja valmistuttuaan suunnitelma vietiin työsuojeluorganisaation ja johtoryhmän käsiteltäväksi. Kun-
tayhtymän hallitus hyväksyi JEDUn työterveyshuollon suunnitelman 29.3.2012. Työterveyshuollon suunni-
telma löytyy mm. hyvinvoinnin dokumenteista Sillasta.

Koulutuskuntayhtymän hallinto- ja henkilöstöjohtaja esitteli hyvinvointitiimille JEDUn työsuojeluorgani-
saation yhtymähallituksessa hyväksytyn kokoonpanon 13.2.2012 kokouksessa.

Kevään aikana hyvinvointitiimi kommentoi ja täydensi JEDUn Pedagogisen strategian tekstiä tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuutta käsitelevän kappaleen osalta. Samoin hyvinvointitiimi osallistui JEDUn strategian hy-
vinvointiin liittyvän mittariston tekstin tuotantoon ja antoi tarkennuksia määritelmiin.

Hyvinvointitiimissä tehtiin ASLAK -kuntoutusta varten hakemus, johon 
työterveyshuollon edustajat lisäsivät heidän näkemyksensä asiasta, ha-
kemus hyväksyttiin johtoryhmässä. JEDU sai ASLAK –kuntoutusryhmän 
vuodelle 2013, jonka kohderyhmänä ovat opettajat ja opetuksen tuki-
henkilöstö. ASLAK –kuntoutuspaikkoja on käytettävissä yhteensä 10.

JEDUlle tehtiin hyvinvointitiimissä yhteinen perehdyttämisenmuistilis-
ta PYHÄSIIAN ja KAMin perehdyttämislistojen pohjalta. Perehdyttämi-
senmuistilista on rakennettu myös esimiesten käytössä olevaan henki-
löstötietojen hallintajärjestelmään. Perehdyttämisosio on luotu koko-
naisuudessaan myös Siltaan JEDUBOOKkiin, jonne ammattiopistoittain 
voidaan tehdä tarvittavia tarkennuksia ja lisäyksiä.

Yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on ollut JEDUn uuden intran eli Sillan 
käyttöönottoon ja sisällön tuotannon suunnitteluun osallistuminen. 
Arto Veikkola ja Tuula Leskinen valittiin ylläpitämään keskitetysti Sillan 
hyvinvointiin liittyvää sisältöä ja hyvinvointitiimin sivustoa.

Vuoden aikana laadittiin JEDUlle yhteinen ohjeistus muistamisista ja 
aloitteista. Ohjeistukset esitettiin johtoryhmälle, joka hyväksyi ohjeis-
tukset 4.12.2012.

Haapaveden ammattiopiston atto-opet-
tajat palkitsivat puualan linjavastaava 
Teuvo Vähäsarjan ystävänpäivänä tie-
donjulkistamispalkinnolla. Perusteena 
esimerkillinen tiedottaminen ja yhteistyö 

atto-opettajien kanssa.
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6.2 TYKY toiminta tulosalueittain vuonna 2012

Hyvinvointitiimi seurasi tiiviisti ammattiopistoissa vuoden 
aikana järjestettyä TYKY-toimintaa:

Haapajärven ammattiopisto:
Haapajärvellä henkilökunta on käynyt katsomassa Kopo-
lan harrastajateatterin esityksen Naurava kylä sekä Oulussa 
teatteriretkellä näytelmän kilpakosijat. Toukokuussa järjes-
tettiin henkilökunnan reissu Vuokattiin. Joulukuun alussa 
järjestettiin ammattiopiston henkilökunnalle omat pik-
kujoulut. Lisäksi henkilökunnalla on mahdollisuus käydä 
kuntosalilla kaksi kertaa viikossa ja sählyvuoro on tiistaisin. 
Henkilökuntaa osallistui myös menestyksekkäästi Saku ry:n 
talvikisoihin.

Haapaveden ammattiopisto:
Maaliskuussa järjestettiin Piippolassa oppilai-
tosten välinen sählyturnaus. Turnauksessa oli 
mukana Haapaveden ammattiopisto, Piippo-
lan ammatti- ja kulttuuriopisto ja Haapaveden 
opisto. Haapaveden ammattiopistolta osal-
listui kaksi joukkuetta. Haapaveden ammatti-
opiston henkilökunnalla on ollut mahdollisuus 
käyttää veloituksetta liikuntahallia ja kunto-
salia. Päiväkirjan mukaan mahdollisuutta on 
käytetty aktiivisesti. Henkilökunnalla on ollut 
myös vakiovuoro, jonka aikana on pelattu ker-
ran viikossa sählyä ja muita pallopelejä. Lisäksi 
henkilökunta on käynyt Haapaveden kaupun-
gin opettajien kanssa pelaamassa lentopalloa 
lähes viikoittain. Keväällä järjestettiin henkilö-
kunnalle teatterireissu Ouluun, johon osallistui 
14 henkilöä.

Kalajoen ammattiopisto:
Kalajoella henkilökunta vieraili 25.4.2012 Jy-
väskylässä järjestetyissä Taitaja 2012 -kisoissa. 
Toukokuussa yhteisenä koulutuspäivänä hen-
kilökunta tutustui Kalajoki-messuihin. Henkilökun-
nalle on järjestetty ohjattua jumppaa ja kuntosalilla 
on ohjattu vuoro. Liikuntatilojen käyttö on henki-
lökunnalle joustavaa. Joulukuussa vietettiin koulun 
75-vuotis juhlaa ja samalla jaettiin ansiomerkit hen-
kilökunnalle sekä saimme syödä juhlalounaan.

Nivalan ammattiopisto:
Nivalassa on järjestetty osastojen sisäisiä virkistys-
tapahtumia. Opettajayhdistys järjesti virkistysta-
pahtuman koulunpäätöksen kunniaksi 1.6.2012 
Sievin Maasydänjärvellä. Henkilökunnalla on lii-
kuntahallissa sulkapallo- ja sählyvuoroja, myös 
kuntosalissa on vuoroja henkilökunnalle.

Oulaisten ammattiopisto:
Oulaisissa liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan 

Liikunnanopettaja Terhi Lehtola voitti Sakun talvikisojen 
hiihtomatkoilta kaksi kultaa ja jo eläkkeelle jäänyt opet-
taja Kari Siekkinen kolme hopeaa. Kuvassa takana  oleva 
opisekelija Peetu Mattola voitti myös kultaa hiihdossa. 

Kuva Eliisa Pihlaja-Vihelä

Nivalan ammattiopistolla kauneudenhoito -osasto järjesti 4.4.2012 
TIPITII -playback -kevätkonsertin, jota seurasiv sekä opiskelijat että 

henkilökunta. Esiintyjinä mm. Frederik, Robin, Madonna, Jenni 
Vartiainen ja Michael Monroe.

Kalajoen Ammattiopiston 75 -vuotisjuhlat järjestettiin 7.12.2012, juhlan 
ohjelmassa oli puheita, juhlalounas ja tilaisuudessa jaettiin myös ansi-

omerkit henkilökunnalle. Kuva Ari-Pekka Hihnala
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yksiköissä on kuntosali henkilökunnan käytössä ja Taukokankaalla on jumppavuoro keskiviikkoisin. Maa-
liskuussa henkilökunnalle järjestettiin äänenhuoltoilta. Henkilökunnan koulutus- ja virkistyspäivä järjes-
tettiin 24.9.2012 ja loppusyksystä järjestettiin teatteriretki Ouluun.

Piippolan ammattiopisto:
Piippolan henkilökunnalle järjestettiin yhteinen virkistyspäivä keväällä 4.6.2012 Haapavedellä, jossa ohjel-
massa oli luento työhyvinvoinnin hoitamisesta teollisuudessa. Lisäksi koulutuspäivän aikana oli ohjelmas-
sa maastopyöräilyä, ratsastusta, vaellusta ja laavuruokailu. 

Ylivieskan ammattiopisto:
Ylivieskassa talvinen ulkoilupäivä pidettiin 19.3.2012 Kalajoella. Ohjelmassa oli ”talviolympialaiset”, ruo-
kailu ja ulkoilua Merisärkkien maisemissa.  Syksyn retkipäivä Sievin Kukonkylään oli 28.9.2012. Ohjelmassa 
oli leikkimielisiä pelejä, luontopolkukierros ja makkaran paistoa laavulla.  Henkilökunnan on mahdollista 
osallistua ohjattuun jumppaan kerran viikossa ja kuntosali on henkilökunnan vapaassa käytössä. 

Yhtymäpalvelut:
Yhtymäpalveluiden henkilökunta piti virkistys-
iltapäivän 8.6.2012 Haapavedellä Norassa. Yh-
tymäpalveluiden henkilökunta voi lisäksi hyö-
dyntää ammattiopistojen kuntosaleja ja liikun-
tavuoroja.

Koko henkilökunnalle tarjottuja kunto- ja 
virkistystapahtumia:
Tammikuussa toteutettiin kesän 2011 kunto-
remonttiin osallistuneille Terveystreffit Katin-
kullassa 27 - 29.1.2012. Kesän kuntoremontti 
toteutui Kuopion Rauhalahdessa 25.–30.6.2012. 
Kuntoremonttiin osallistuneet kokivat loman 
hyväksi ja sen nähtiin parantavan myös JEDUn 
yhteishenkeä. Kuntoremontista kerätyn palaut-
teen tiivistelmä löytyy Sillasta ja tuloksista on 
kirjoitettu artikkeli myös syksyn Sillalla -henki-
löstölehteen.

JEDUn yhteinen pikkujoulu järjestettiin 
23.11.2012 Ylivieskan ammattiopistolla. Pikku-
jouluihin osallistui hieman yli 200 jedulaista. Ohjelmana oli Yson opiskelijabändin esittämää musiikkia, 
ruokailu, haitarimusiikkia, stand up -koomikko Tomi Haustolan esitys, karaokeclubi sekä loppuillasta työn-
tekijöistä koostuvan NeverTooOld -bändin keikka.

Edellä mainitun toiminnan lisäksi hyvinvointitiimin jäsenet innostivat omien ammattiopistojensa henki-
lökuntaa osallistumaan SAKU ry:n järjestämään Askella Amikseen – liikuntakampanjaan ja JEDU menes-
tyikin kokonaisuudessaan hyvin ollen koulutuksenjärjestäjien tasolla toiseksi paras, toiseksi eniten askelia 
kerännyt koulutuksenjärjestäjä. Paras JEDUn joukkue oli 100 varvasta, Oulaisten ammattiopistosta. Toisek-
si paras oli Huopatossut, Haapaveden ammattiopistosta ja kolmanneksi paras JEDUn joukkue oli Tyylillä 
taaplaajat myös Haapavedeltä.

JEDUssa on käytössä myös kaikissa ammattiopistoissa SMAR-
TUM - liikunta- ja kulttuurisetelit 50€ arvosta henkilökohden 
vuosittain. Tarkemmat ohjeet ja seteleiden jakoperusteet löyty-
vät toimistoilta, sekä Sillasta hyvinvoinnin osiosta.
Ammattiopistojen liikuntatoiminnasta ja muusta JEDUn yhtei-
sestä liikuntatoiminnasta on kerätty tiedote, joka on julkaistu 
Sillassa.

Yhtymäpalveluiden henkilökunnan virkistysiltapäivää edeltänyt kokous 
Haapavedellä Norassa.
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6.3 Henkilöstön työkuntoisuus, työssä jaksaminen ja työtyytyväisyys

Kuntayhtymässä työskenteli vuoden 2012 lopussa 75 työntekijää, joiden ikä on vähintään 60. 

Henkilöstökyselyn vastauksissa nousi esille, että henkilöstölle ei ole aina selvää mitkä asiat ovat ammatti-
opiston hoidettavia ja mitkä ovat kuntayhtymätason asioita. 

Yhtymätason asioissa viitattiin usein työtuoleihin, matkapuhelimiin, kuntosaliin, omaan työhuoneeseen 
jne. vaikka ennemmin nämä seikat liittyvät suoraan ammattiopiston omaan työnhyvinvointiin.

Tavoite Tavoitetaso Mittari
Sairaslomien määrä 
vähenee, työssä jaksetaan 
pitempään

Henkilöstöpalaute ja tilasto
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Henkilöstön TYKY – toiminta vuonna 2012

TYKY –toimintaan ei ole laskettu henkilöstökustannuksia vaan ainoastaan kirjanpidon toteutuneet kustan-
nukset. Yhtymäpalvelujen alla on yhteisten tapahtumien, SMARTUM liikunta- ja kulttuuriseteleiden sekä 
askelmittareiden kustannukset.

Kirjanpito
/toteutuneet

kustannukset
-ei sis.ALV

Haapajärvi 5683 553 6236
Haapavesi 470 96 566
Kalajoki 1985 457 2442
Nivala 3023 851 3874
Oulainen 4157 266 4423
Piippola - - -
Ylivieska 1611 209 1820
Työelämäpalvelut 284 85 369
Yhtymäpalvelut 56200 3604 59804
JEDU yhteensä 73413 6121 79534

Tulosalue ALV Yhteensä
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7. YHTEENVETO  

Tämä henkilöstökertomus on Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän ensimmäisen toimintavuoden yhteen-
vetoa erityisesti henkilöstöön liittyvistä keskeisistä tunnusluvuista, strategisten painopistealueiden toteu-
tumisesta, tiimien ja jaosten toiminnasta, henkilöstökoulutuksista sekä työkykyä ylläpitävästä toiminnasta 
vuoden 2012 aikana.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän henkilöstömäärä oli 31.12.2012 yhteensä 558 henkilöä. Koko hen-
kilöstön määrästä vakinaisia kokoaikaisia henkilöitä oli 65 %. Osa-aikatyössä oli yhteensä 91, joista osa-
aikaeläkkeellä 36. Osa-aikatyössä olevista henkilöistä naisia on 63 ja miehiä 28.

Henkilöstön keski-ikä vuoden lopulla oli 47,2 vuotta. Suurinta ikäryhmää edustaa 50 – 54 -vuotiaat, johon 
vuonna 2012 kuului 104 työntekijää. Yli 60 -vuotiaita oli 75 työntekijää. Kaikkiaan kuntayhtymässä yli 50 
-vuotiaita on 267 henkilöä eli heidän osuus on 47,8 % henkilöstöstä. Kuntayhtymän henkilöstön sukupuo-
lirakenne on lähes tasapainossa. Naisia on 312 ja miehiä 246. Tulosalueittain sukupuolijakauma vaihtelee 
jonkin verran.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ja työkyvyn ylläpitäminen ovat keskeisiä työhyvinvoin-
tiin ja sitä kautta toiminnan tulokseen vaikuttavia asioita. Kuntayhtymän strategiassa on asetettu tavoit-
teeksi, että vähintään 5 % henkilöstömenoista käytetään henkilöstön osaamisen uudistamiseen liittyviin 
toimenpiteisiin. Tavoite täyttyi hyvin. Kaikkiaan 5,7 % henkilöstömenoista käytettiin henkilöstön ammatil-
lisen osaamisen uudistamiseen tai kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin.

Kuntayhtymässä on meneillään kolme työelämäjaksohanketta, joista suurin, ESR –rahoitteinen (KAMoon-
TYKE) opetus- ja asiantuntijahenkilöiden työelämäjakso –hanke tarjosi vuoden 2012 loppuun 1 – 5 kuu-
kauden mittaisia työelämäjaksoja sekä kotimaassa että ulkomailla. Vuoden 2012 aikana tämän hankkeen 
rahoituksella oli 17 henkilöä kotimaan työelämäjaksolla. Lisäksi Leonardo- rahoituksella toteutui 8 ulko-
maan työelämäjaksoa. 

Kuntayhtymä järjesti kuntoremonttiviikon kesällä 2012, johon osallistui yhteensä 18 henkilöä. Lisäksi kai-
kissa ammattiopistoissa on järjestetty erilaisia 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 intra SILTA otettiin käyttöön elokuussa.

Kuntayhtymä on mukana ISKUT (koulutuksen järjestäjien verkosto) – ryhmän henkilöstökyselyssä. Vuoden 
2012 kyselyyn vastasi 70 % henkilöstöstä.

Yhteenvetona vuoden 2012 henkilöstökyselyn vastauksiin voisi todeta, että JEDU tasolla TOB- työolobaro-
metrin timantin ulottuvuudet ovat keskitasolla. Työolobarometrin timantin ulottuvuuksia ovat työn kehit-
tävyys, esimiestyö, ergonomia, optimaalinen kuormitus, työkyky ja tiedonkulku ja vuorovaikutus, joita on 
tarkasteltu tulosaluekohtaisesti ja vertailuna kuntayhtymätason vastauksiin.  

Kehityskeskustelujen toteutuminen jää selkeästi yhdeksi haastavaksi kehittämiskohteeksi. Strategiaan 
asetettu 100 % tavoite jää kauas siitä; toteutuma on alle 40 %.

Työyksiköiden vahvuuksina nousivat esille hyvät työkaverit, hyvä työilmapiiri ja mielekäs työ. 
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7. YHTEENVETO  

JEDU-tason timantti vuoden 2012 Työolobarometristä, eli henkilöstökyselyn tuloksista. Vastausprosentti oli koko-
naisuudessaan JEDUssa 69,55 %. Kyselyn vastaanottajia oli 578 ja vastauksia annettiin yhteensä 402.

Kuten luvussa 3.4.3 Henkilöstön eläköityminen tuotiin esille, eläköityi JEDUsta vuoden 2012 aikana yhteensä 13 
henkilöä. Eläkkeelle siirtymistä muistettiin ja juhlittiin ammattiopistojen omien tapojen mukaan sekä huomioi-
den JEDUssa yhteisesti sovitut käytänteet. Oheisessa kuvassa yhtymäpalveluiden väki juhlii talouspäällikkö Aino 

Löytynojan eläkepäivien  alkamista Maliskyläntiellä 21.6.2012.
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HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA

1.1-31.12.2012

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 45 500 623
TOIMINTAMENOT

Henkilöstömenot
Palkat ja palkkiot

Opetushenkilöstön palkat      -14 477 581

Muun henkilöstön palkat       -7 505 226

Jaksotetut palkat ja palkkiot -208 036

Kokouspalkkiot /ansionmenetyskorv.         -24 801
Aktivoidut palkat ja palkkiot 109 794
Erilliskorvaukset             -200
Palkat ja palkkiot yhteensä -22 106 050

Henkilöstökulujen korvaukset         
Sairausvakuutuskorvaukset     175 569
Tapaturmakorvaukset           19 646
Muut henkilöstömenojen korj.erät 19 994
Henkilöstökulujen korvaukset yhteensä 215 208

Henkilösivukulut        
KuEL-maksut                   -3 607 453
Muut työeläkemaksut           -902 435
Varhe-maksut                  -161 425
Aktivoidut eläkekulut         18 039
Henkilösivukulut  yhteensä -4 653 274

Muut henkilösivukulut        
Kansaneläke- ja sair.vak.maksut -462 099
Työttömyysvakuutusmaksut -653 254
Tapaturmavakuutusmaksut -147 285
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -46 163
Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut 6 324
Muut henkilösivukulut yhteensä      -1 302 478

Henkilöstömenot yhteensä -27 846 594
Muut toimintamenot 13 690 032

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 41 536 626
TOIMINTAKATE 3 963 997
Rahoitustuotot ja -kulut 8 391

VUOSIKATE 3 972 388
Poistot ja arvonalentumiset -2 911 088
 TILIKAUDEN TULOS 1 061 300
Poistoeron lis. (-) tai väh.(+) -47 907
Varausten lis. (-) tai väh. (+) 220 000

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 233 393

2012

LIITE 1 HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA
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LIITE 2 POISSAOLOT JEDUSSA VUONNA 2012
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Tämä henkilöstökertomus on Jokilaaksojen 
koulutuskuntayhtymän ensimmäinen ja 
pohjautuu JEDUn Strategiaan 2012-2014 
sekä talousarvioon 2012.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän 
henkilöstömäärä 31.12.2012 oli yhteensä 
558 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä koko 
koulutuskuntayhtymässä oli 47,2 vuotta. 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
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Maliskyläntie 2 
85501 Nivala
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