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JEDUn kehittämispäällikkö Sirpa Korhonen 
ja kuntayhtymän johtaja Keijo Makkonen 
sekä saksalainen vieras HLA - Die Flensbur-
ger Wirtschaftsschule:sta, kansainvälisyys-
koordinaattori Irene Eckart.
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JEDUn kansainvälinen toiminta 2015

HAAPAJÄRVI HAAPAVESI KALAJOKI NIVALA OULAINEN PIIPPOLA YLIVIESKA JEDU/ 
hallinto

JEDU 
yhteensä Viikot

Tavoite 15 26 16 40 30 9 17 153 450 vk
Toteutuma 44 13 15 18 57 22 18 187 423 vk
Tavoite 3 3 2 5 7 3 10 34 250 vk
Toteutuma 4 3 3 8 21 0 12 51 123,5 vk

Tavoite 6 9 4 14 8 6 5 4 56 80 vk
Toteutuma 5 2 9 3 14 10 6 5 54 71,5 vk
Tavoite 4 4 2 4 6 5 15 2 42 35 vk
Toteutuma 2 1 0 1 5 1 5 0 15 13 vk

Toteutuma 9 41 10 6 0 29 12 107

Tavoite
Toteutuma 2 2
Tavoite 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Toteutuma 0 0 0 1 2 1 11 0 15

Saapuneet maahanmuuttaja 

JEDUn yhteiset kansainväliset 
hankkeet, kattaa 80 % vaihdoista

2 opiskelija- ja henkilöstöhanketta

Ammattiopistojen/hallinnon KV-
hankkeet, kattaa 20 % vaihdoista

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN 
TOTEUTUMINEN JEDUSSA, TAVOITTEET 
VUODELLE 2015

Opiskelijavaihdon määrä, 
tavoite 5 % koko 
opiskelijamäärästä, JEDUssa 
yhteensä 153/450 ov

Lähteneet 
opiskelijat
Saapuneet 
opiskelijat

Henkilöstövaihdon määrä, 
tavoite 10 % 
henkilöstömäärästä, 
JEDUssa yhteensä 80 ov

JEDUn 
henkilöstö
JEDUssa 
vierailleet

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDUn kansain-
välinen toiminta lähti opiskelijoiden osalta vahdilla 
käyntiin, sillä suurin osa opiskelijaliikkuvuuksista 
toteutui jo ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 
Henkilökunnan osalta liikkuvuus oli huomattavasti 
vähäisempää mitä vuoden 2014 aikana. 

Opiskelijoiden osalta ammattiopistoittain asetetut 
vuositavoitteensa ylittivät jo kevään aikana reilusti 
Haapajärven, Oulaisten ammattiopistot sekä Piippo-
lan ammatti- ja kulttuuriopisto, syksyn aikana tavoit-
teensa ylitti myös Ylivieskan ammattiopisto. 

Vähiten opiskelijoita lähti kansainväliseen vaihtoon 
Haapavedeltä (13), tavoitteen ollessa 26 opiskelija 
liikkuvuutta. Kalajoen ammattiopisto jäi tavoitteesta 
ainoastaan yhdellä opiskelijaliikkuvuudella. 

Kokonaisuudessaan opiskelijoita kävi ulkomailla 
työssäoppimassa, opintomatkalla tai muulla vastaa-
valla opintoihin liittyvällä matkalla yhteensä 187, kun 
tavoite oli 153 opiskelijaliikkuvuutta.
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Lähteneen henkilöstön määrässä ensimmäisellä vuo-
sineljänneksellä oltiin tavoitteen mukaisessa tahdissa, 
sillä puolet tavoitteesta oli saatu toteutettua. Syyslu-
kukauden ensimmäisten kuukausien valossa näytti 
jo siltä, että henkilökunnan liikkuvuudelle asetettua 
tavoitetta ei välttämättä vuoden 2015 aika saavuteta.  

Henkilöstöstä kävi ulkomailla yhteensä 54 asiantun-
tijaa kun tavoite oli 56, joten tavoitteesta jäätiin kah-
den henkilön verran. Sama tilanne näkyy vertailtaessa 
myös liikkuvuusjaksojen pituuksia viikkoina, joissa 
henkilökunnalle asetettu 80 viikon tavoite jäi saavutta-
matta, koska liikkuvuudet kestivät yhteensä 71,5 viik-
koa. Vuonna 2014 henkilöstölle asetetut liikkuvuus-

tavoitteet ylitettiin kuitenkin reilusti (70 liikkuvuutta 
tavoitteen ollessa 56). Tavoite on aina ollut 10 % hen-
kilöstömäärästä.

Tuloksessa on kuitenkin huomioitava henkilökunnan 
osalta, että Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hal-
lituksen 31.3.2016 hyväksymässä henkilöstökerto-
muksessa vuodelta 2015 vahvistettu henkilöstömäärä 
31.12.2015 oli 474 henkilöä, jolloin liikkuvuustavoite 
on ollut liian korkea henkilömäärään nähden, koska se 
on laskettu n. 560 työntekijän määrästä (vuoden 2014 
tilanne). Kohtuullisempi tavoite vuoden 2015 henki-
löstöliikkuvuudelle olisi ollut 47 liikkuvuutta, jolloin 
tavoite olisi saavutettu ja jopa ylitetty.
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JEDUun saapuneiden opiskelijoiden määrälle asetetut 
tavoitteet ylitettiin loppuvuodesta. Alkuvuosi oli opis-
kelijavierailujen osalta heikompaa aiempiin vuosiin 
verrattuna, mutta syksyllä saapui useampi iso opiske-

lijaryhmä. Tavoitteena oli saada 34 opiskelijaa vierai-
lemaan JEDUn ammattiopistoissa ja vuoden aikana 
opiskelijoita vieraili yhteensä 51.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

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

Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDU
hallinto

JEDU yhteensä

4 4,5

19

3,5

15,5

8
12

5

80

71,5

Lähteneen henkilöstön viikkojen määrä 2015

0

10

20

30

40

50

60

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

Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Piippola Ylivieska JEDU
yhteensä

3 4 3 3 2 3
5

8 8

21

3
0

10
12

34

51

Saapuneiden opiskelijoiden määrä 2015



5

JEDUssa vieraileville asiantuntijoille tavoitteeksi ase-
tettiin vuodelle 2015 yhteensä 42 vierailijaa, mutta jo 

syyskuun lopulla todettiin, ettei tavoitetta tulla saavut-
tamaan, vaan vierailijamäärä jäi 15 henkilöön.

Vuoden lopussa JEDUn ammattiopistoissa opiskeli 
22 ulkomaalaistaustaista opiskelijaa vähemmän kuin 
syyskuun lopussa (yhteensä 107). Eniten ulkomaa-
laistaustaisia opiskelijoita vuoden lopussa oli Haapa-

veden ammattiopistossa sekä Piippolan ammatti- ja 
kulttuuriopistossa, Piippolan ulkomaalaistaustaisista 
opiskelijoista 12 opiskelee vankilaopetuksessa.
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JEDUssa kansainvälisestä toimintaa pyörittää kansain-
välisyystiimi. JEDUn kansainvälisyystiimi kokoontui 
vuoden 2015 aikana yhteensä yhdeksän kertaa. Tii-
missä on edustajana kansainvälisyyskoordinaattori 
jokaisesta ammattiopistosta, puheenjohtajana toimii 
tiimin rehtorijäsen eli Ylivieskan ammattiopiston reh-
tori. Lisäksi tiimissä on mukana kehittämispalveluista 
toimistosihteeri ja suunnittelija, jotka yhdessä hoi-
tavat JEDUn yhteisten opiskelija- ja henkilöstöliikku-
vuushankkeiden hallinnoinnin. Tarvittaessa kokouk-
siin osallistuu myös muuta JEDUn henkilökuntaa tai 
opiskelijoita. Liikkuvuusjaksoille osallistuneet käyvät 
myös mahdollisuuksiensa mukaan tiimin kokouksissa 
kertomassa kokemuksistaan ulkomaanjaksolta.

Opetushallitus kerää tilastoja ammatillisen koulutuk-
sen kansainvälisyydestä ja JEDUn kansainvälisyystii-
min jäsenet keräävät tiedot toteutuneista ulkomaan-
matkoista, joten heille ilmoitetaan kaikki ulkomaan 
matkat, olivat ne sitten hankkeiden rahoittamia tai 
työtehtäviin muuten kuuluvia koulutus- tai virkamat-
koja. Lisäksi ammattiopiston kansainvälisyyskoordi-
naattori ohjeistaa tarvittaessa järjestelyissä ja tietää 
myös JEDUn matkavakuutuskäytänteet.

Tammi- ja helmikuun aikana tiimin kokouksissa kes-
kityttiin CIMOn koordinoiman Euroopan Unionin 
Erasmus+ ohjelman liikkuvuushankkeen hakemuk-
sen tekoon (Matkalla Mestariksi JEDUsta) ja mukaan 
hankkeeseen otettiin ympäristön ja kestävän kehityk-
sen näkökulma. Lisäksi kokouksissa sovittiin ulkomaan 
työssäoppimisjaksolle lähtevien opiskelijoiden ja työ-
elämäjaksolle lähtevien henkilökunnan jäsenten aika-
tauluista ja keskusteltiin kevään muista toiminnoista.

Ensimmäisessä kokouksessa vieraili myös Oulun Ete-
läisen EU-tietokeskuksen edustaja Sami Kaarto esitte-
lemässä tietokeskuksen palveluja JEDUn opiskelijoi-
den näkökulmasta.

Keväällä CIMOon lähetettiin Erasmus+ -ohjelmaan 
kuuluvan kansainvälisen toiminnan akkreditointiin 
liittyvä hakemus. Hakemusta käsiteltiin JEDUn kan-
sainvälisyystiimissä. Suomessa tällä ensimmäisellä 
hakukierroksella hakemuksia jätettiin 25 organisaati-
osta, joista 17 myönnettiin liikkuvuusperuskirja (Eras-
mus+ VET Mobility Charter), JEDU on yksi liikkuvuus-
peruskirjan saaneista. Liikkuvuusperuskirja on osoitus 
organisaation korkealaatuisista liikkuvuushankkeista 
ja pyrkimyksistä sekä toimista laajemman kansain-
välisyyden toteuttamiseksi ammatillisessa koulutuk-
sessa. Liikkuvuusperuskirja on samalla myös todistus 
aiemmista laadukkaista hankkeista ja pitkäkestoisesta 
sitoutumisesta liikkuvuuden parantamiseksi sekä stra-
tegisesta lähestymistavasta organisaation kansain-
välistymisessä. Akkreditointi mahdollistaa Erasmus+ 
-ohjelmakauden 2016–2020 aikana kevennetyn haku-
menettelyn vuosittaisessa rahoitushaussa.

Kansainvälisyystiimissä käytiin läpi Opetushallituk-
sen Hyvät käytänteet -sivuilta löydetyt esimerkkiop-
paat ulkomailla tapahtuvaan työssäoppimiseen, Opas 
opiskelijan kansainvälisen osaamisen hankkimiseen 
ja Workplace Instructor´s Guide. Kyseisistä oppaista 
kehittämispalvelujen sihteeri ja suunnittelija koostivat 
JEDUn käyttöön sopivat versiot syksyn aikana. Oppaita 
painettiin JEDUn TOPPI1 ja TOPPI2 -hankkeiden rahoi-
tuksella.

Kalajoen ammattiopiston metallialan opettaja Marko Hannus 
ja Nivalan ammattiopiston sähköalan opettaja Kauko Kurvi-
nen suorittivat 2 viikon työelämäjakson Puolassa huhtikuun 
lopussa 2015.

JEDUn kehittämispäällikkö Sirpa Korhonen työelämäjaksolla 
Espanjassa Valenciassa syyskuun lopussa 2015.
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Vuoden aikana haettiin ja saatiin Ammatillisten oppi-
laitosten Venäjä -verkoston mukana rahoitusta Ope-
tushallitukselta Venäjälle suuntautuvaan opiskelija- ja 
henkilökuntaliikkuvuuteen. Ylivieskan ammattiopisto 
haki tuttuun tapaan rahoitusta KAMoon China -hank-
keelle, lisäksi rahoitusta haettiin Vastuuta ottamalla 
opit -hankkeelle, jotka molemmat saivat rahoituksen. 
Ylivieskan ammattiopisto on myös mukana Senare 
-verkostossa sekä Hyvä olo -verkostossa. Molempien 
verkostojen hankehakemukset hyväksyttiin kevään 
hakukierroksella. 

Oulaisten ammattiopisto haki ja sai rahoituksen Nor-
dplus Junior ohjelmasta liiketalouden alalle, hank-
keessa on mukana oppilaitokset Latviasta ja Liettuasta. 
Nivalan ammattiopisto on mukana Raahen ammat-
tiopiston koordinoimassa Let´s go International at 
home -hankkeessa, jossa toteutetaan opettajavaihtoja 
ulkomailta Suomeen. 

Näiden hankkeiden lisäksi JEDU lähti mukaan espanja-
laisen yhteistyökumppanin Erasmus+ liikkuvuushan-
kehakemukseen, sekä unkarilaisen yhteistyökumppa-
nin hakemukseen. Unkarilaiset saivat rahoituksen ja 
suunnittelevat ensimmäisiä vierailuja keväälle 2016.

Uutena hankkeena kansainvälisyystiimissä käsiteltiin 
puolalaisten yhteistyökumppanien esittämää hanke-
ideaa, johon johtoryhmän suostumuksella lähdettiin 
mukaan. Puolalaisten koordinoima hanke on myös 
osa Erasmus+ -ohjelmaa, ns. strateginen kumppa-
nuushanke. Sekä Matkalla Mestariksi JEDUsta, että 
puolalaisten koordinoimat hankkeet saivat rahoituk-

sen. Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeessa haettiin 
apurahoja yhteensä 50 opiskelijaliikkuvuuteen ja 15 
apurahaa henkilökunnan 2 viikon työelämäjaksoihin 
sekä viikon kestäviin täydennyskoulutusjaksoihin.

Elokuun alussa Saksasta Flensburgista FLA Wirt-
schaftschulesta vieraili kansainvälisyyskoordinaattori 
ja tapasi Nivalassa yhtymäjohtajan, joka allekirjoitti 
yhteistyösopimuksen oppilaitoksen kanssa. Flensbur-
gista on ollut jo kahtena keväänä opiskelijoita työssä-
oppimassa ja tutustumassa ammatilliseen koulutuk-
seen JEDUn toiminta-alueella. 

Tšekkiläinen opettaja vieraili JEDUssa maaliskuussa ja 
samoin puolalaisia yhteistyökumppaneita Poznanin 
alueelta sekä kolme saksalaista opiskelijaa tutustui 
ammatilliseen koulutukseen ja työssäoppimiseen tou-
kokuun aikana.

JEDUn ammattiopistojen välinen yhteistyö kansain-
välisen toiminnan osalta on helpottunut ja yhtenäis-
tynyt yhteisten hankkeiden avulla. Viimeisten kahden 
vuoden aikana kansainvälisen toiminnan laadun ja 
resurssien varmistamiseksi on päivitetty yhteinen KV-
toiminta opas opiskelijoille ja henkilökunnalle, lisäksi 
on laadittu verkkokurssi kansainväliseen vaihtoon läh-
teville sekä opiskelijoille että henkilökunnan jäsenille. 

Lisäksi www-sivuilla uutisoidaan viimeisimmistä ulko-
mailla tapahtuneista työelämäjaksoista, ja raportit 
ovat kaikkien luettavissa www-sivuilla. Nämä kaikki 
ovat olleet omiaan edistämään kansainvälisen toimin-
nan näkyvyyttä käytännön arjessa ja lisäämään myös 
mielenkiintoa kotikansainvälistymistä kohtaan.

Oulaisten ammattiopistosta sosiaali- ja terveysalan yksiköstä 
koulutusjohtaja Eija Toivanen suoritti syyskuussa 2015 viikon 
täydennyskoulutus jakson Kreikassa osallistuen mm. Ergoca-
reBank -hankkeen seminaariin.

Kehittämispalvelujen suunnittelija, kansainvälisyyskoordi-
naattori Tuula Leskinen osallistui ammatillisten oppilaitosten 
Venäjä -verkoston kokoukseen Viipurissa kesäkuussa 2015 ja 
aloitti yhteistyöneuvottelut opiskelijoiden ja henkilökunnan 
vaihtojaksoja varten viipurilaisten oppilaitosten kanssa.
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KANSAINVÄLISTEN HANKKEIDEN TOIMINTA

Matkalla mestariksi MAMEKAM 5

Keväällä 2015 päättyi pitkäkestoinen Leonardo da 
Vinci -rahoituksella toiminut hanke, joka alkoi MAME-
KAM 1 -nimellä jo vuonna 2003. Hankkeessa on vuosit-
tain haettu rahoitusta opiskelijaliikkuvuuteen.

Hankkeen tavoitteena on ollut löytää uusia työssäop-
pimispaikkoja JEDUn opiskelijoille kaikilta koulutus-
alalta, niin että myös tekniikan alan opiskelijoille olisi 
tarjolla entistä enemmän kansainvälisiä työssäoppi-
mispaikkoja. 

Tavoitteena on myös ollut toteuttaa opiskelijoi-
den liikkuvuushankkeen työssäoppimisjaksoja yhtä 
aikaa DEMOKAM 3 -hankkeen asiantuntijavaihtojen 
kanssa, jotta voidaan varmistaa opiskelijoiden laa-
dukas ohjaustyöpaikalla ja mahdollistaa paremmin 
myös ammattiosaamisennäyttöjen vastaanottaminen 
ulkomaanjakson aikana. Ammattiosaamisen näyttö 
voidaan suorittaa asiakaspalvelutilanteessa myös eng-
lannin kielellä, jolloin opiskelija saa merkinnän opinto-
kokonaisuuden suorittamisesta englannin kielellä.

Lisäksi alusta asti MAMEKAM -hankkeiden tavoitteena 
on ollut kohentaa opiskelijoiden kielitaitoa sekä vie-
raiden kulttuurien tuntemusta ja tätä kautta myös 
suvaitsevaisuutta. Hankkeen tavoitteena on ollut 

opiskelijoiden kansainvälisten työelämävalmiuksien 
parantaminen sekä ulkomailla että kotimaassa. Hank-
keeseen osallistuvalle opiskelijalle tarjoutuu mahdol-
lisuus laajentaa näkemyksiään kansainvälisen työelä-
mäntarpeista.

MAMEKAM 5 2013-2015 -hankkeen liikkuvuudet 
toteutuivat hyvin yhtä lukuun ottamatta. Keväälle 
2015 suunniteltu Iso-Britannian työssäoppimisjakso 
peruuntui viime hetkellä, kun työssäoppimispaikka 
ilmoitti olevansa liian kiireinen ottamaan opiskelijaa 
vastaan. 

Syksyllä 2013 toteutui 8 opiskelijaliikkuvuutta, keväällä 
2014 toteutui 9 opiskelijaliikkuvuutta ja kaksi seuran-
tamatkaa. Syksyllä 2014 toteutui kaksi opiskelijaliikku-
vuutta ja loput 16 opiskelijaliikkuvuutta toteutuivat 
kevään 2015 aikana. 

Lisäksi yksi seurantamatka toteutui Saksaan touko-
kuussa 2015. Yksi Unkarin liikkuvuus toteutui kahden 
viikon mittaisena opiskelijan kotitilanteen aiheutta-
man keskeytyksen vuoksi, opiskelija kirjoitti kuitenkin 
kahden viikon jaksostaan matkaraportin ja sai tälle 
ajalle apurahan ja jakso tunnustettiin osaksi hänen 
opintojaan.

Opettajien suorittamien seurantamatkojen aikana on 

Kalajoen ammattiopiston matkailualan opiskelija Sara Savu-
koski suoritti työssäoppimisjaksonsa Saksassa Meerfeldissä 
toukokuussa 2015. Sara pääsi omistajapariskunnan mukana 
tutustumaan lähialueen nähtävyyksiin. Kuvassa on kaunis 
Bernkastel ja viiniviljelmät.

Haapajärven ammattiopiston metsäalan opiskelijat Osarki 
Häkkilä ja Juuso Kumpumäki olivat 7.1.-13.3.2015 työssäop-
pimassa Gutenbrunnissa Itävallassa. Kuvassa Ponsse Buffalo 
ja pyökkikuorma. Poikien kertoman mukaan rinteisiin, kivik-
koihin ja isoihin kuormiin tottui nopeasti.
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Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston opiskelija Elise Lap-
pea Alavuotunki oli työssäoppimassa Espanjan Ourensessa 
Salesian koulussa 8.4.-18.5.2015.  Kuvassa on paikallisia käsi-
työntekijöitä.

tullut myös selväksi, että vastaanottavat organisaatiot 
ovat myös kokeneet hyväksi sen, että heillä on suoma-
laisia työssäoppijoita, sillä suomalaisten kielitaito on 
yleensä varsin monipuolinen. Kielitaito on yksi tekijä, 
jonka vuoksi olemme saaneet uusia yrityksiä kiinnos-
tumaan yhteistyöstä kanssamme.

Yritykset pääsevät näkemään työssäoppimisjaksojen 
kautta tämän hetkistä ammatillista koulutusta ja voivat 
lähettää opiskelijoiden ja opettajien mukana terveiset 
toiveistaan koulutusta koskien. Lisäksi yritykset saavat 
tarvittaessa päivitettyä opiskelijoiden kautta omiakin 
tietojaan tai laajennettuaan omaa osaamistaan.

Niin opiskelijoiden, työssäoppimisenohjaajien niin 
kohteessa kuin kotimaassakin monikulttuurisuus- ja 
kielitaidot ovat lisääntyneet vaihtojaksojen ansiosta. 

Näin ollen myös koulutuskuntayhtymämme kotikan-
sainvälisyys on lisääntynyt ja opiskelijoiden mielen-
kiinto kansainvälistä työssäoppimista kohtaan on 
kasvanut kun entistä enemmän positiivisia matkara-
portteja ja kuvia on selattavissa myös koulutuskun-
tayhtymän ja ammattiopistojen www-sivuilla.

Haapaveden ammattiopiston opiskelijat Saku Tuomaala ja 
Juha Valtteri Helenius olivat työssäoppimassa Saksassa 19.4.-
27.5.2015 uuden Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoi-
tuksella, samaan aikaan ja samassa paikassa olivat lisäksi Olli 
Pelkonen ja Arttu Karsikas vanhan MAMEKAM 5 -hankkeen 
rahoituksella. 

Oulaisten ammattiopiston opiskelija Chsitina Borén oli työssä-
oppimassa Virossa keväällä 2015, kuva Tallinnan vanhasta kau-
pungista.
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Developing the Mobility of Experts in JEDU 
DEMOKAM 3

Keväällä 2015 päättyi myös toinen pitkäkestoinen Leo-
nardo da Vinci -rahoituksella toiminut hanke, joka alkoi 
DEMOKAM 1 -nimellä jo vuonna 2003. Hankkeessa on 
vuosittain haettu rahoitusta asiantuntijaliikkuvuuteen

Kahdeksan viimeistä vaihtoa toteutuivat keväällä 
2015. Iso-Britannian apuraha jäi käyttämättä, koska 
Iso-Britannian kumppani perui jakson viikkoa ennen 
suunniteltua lähtöä, jolloin uuden paikan tai lähtijän 
löytyminen muodostui mahdottomaksi. Tiukentuneen 
taloustilanteen vuoksi näille neljän viikon työelämä-
jaksoille oli vaikea löytää lähtijöitä, koska sijaisen palk-
kaukseen ei hankkeelta voida myöntää tukea. Tämän 
vuoksi kaksi apurahaa jouduttiin puolittamaan kah-
den viikon jaksoiksi, jotta saatiin opettajille lupa läh-
teä tutustumaan yhteistyöoppilaitosten opetukseen ja 
maan kulttuuriin. 

Opettajien ja asiantuntijoiden työelämäjaksojen lisäksi 
hankkeessa toteutettiin seuranta matka kuntayhty-
män kehittämispäällikön toimesta Espanjaan Valenci-
aan toukokuun 2015 lopulla.

Kaikki liikkuvuuksiin osallistuneet kokivat ammatilli-
sen osaamisensa kehittyneen ja oppineensa uusia tie-
toja sekä taitoja, joita voivat hyödyntää jatkossa päivit-
täisessä työssään.

Asiantuntijoiden monikulttuurisuus- ja kielitaidot 
ovat lisääntyneet vaihtojaksojen ansiosta. Näin ollen 
myös koulutuskuntayhtymämme kotikansainvälisyys 
on lisääntynyt ja henkilöstön mielenkiinto kansainvä-
listä työelämäjaksoa kohtaan on kasvanut kun entistä 
enemmän positiivisia matkaraportteja ja kuvia on 
selattavissa myös koulutuskuntayhtymän ja ammat-
tiopistojen www-sivuilla. Opettajat ja asiantuntijat 
ovat päässeet testaamaan ammattitaitoaan yrityksissä 
ja useat totesivatkin ylpeinä pysyvänsä vielä muiden 
vauhdissa vaikka yritysmaailmassa työskentelystä 
saattoi olla jo parikin kymmentä vuotta aikaa. 

Yritykset pääsevät keskustelemaan työelämäjaksojen 
kautta tämän hetkistä ammatillisesta koulutuksesta 
ja voivat lähettää opettajien mukana terveiset toiveis-
taan koulutusta koskien. Lisäksi yritykset saavat tar-
vittaessa päivitettyä asiantuntijoiden kautta omiakin 
tietojaan tai laajennettuaan omaa osaamistaan mikäli 
opettajien osaamisalat tuovat heille jotain uutta.

Oulaisten ammattiopiston liiketalouden yksikön opettaja 
Arja Mäkinen oli työelämäjaksolla Espanjassa keväällä 2015.

Kalajoen ammattiopiston opettaja ja JEDUn yrittäjyyskasva-
tuskoordinaattori Tiina Kiviranta oli myös työelämäjaksolla 
Espanjassa keväällä 2015 tiimiakatemiassa. 

Kalajoen ammattiopistosta projektipäällikkö Sakari Kinnunen 
oli työelämäjaksolla Saksassa keväällä 2015, hän työskenteli 
mm. rakennusalan yrityksissä.



11

Tarjoamalla ulkomailla suoritettavia työelämäjaksoja 
henkilökunnallemme tämän hankkeen rahoituksen 
avulla olemme monipuolistaneet henkilöstömme 
ammatillisen kehittämisen vaihtoehtoja sekä lisän-
neet erilaisen kanavan yrityselämä yhteistyöhön sekä 
yhteistyöhön oman alan opettajien kanssa toisessa 
Euroopan maassa.

Liikkuvuusjaksoihin osallistuneiden raporttien ja lyhyi-
den haastatteluiden perusteella voidaan todeta hank-
keelle asetettujen tavoitteiden toteutuneen hyvin. 
Matkaraportit ovat luettavissa hankkeen www-sivuilta 
osoitteessa: http://www.jedu.fi/loppuraportit

ICT Innovative caregivers’ training
Innovatiivisuutta hoitajien koulutukseen

Kaikkialla Euroopassa laadukkaan hoitotyön perustana 
on tutkittu tieto ja hyvät hoitokäytänteet. Hoitajien 
hyvä osaaminen perustuu vahvaan tieto-taitoon. Hoi-
tajat toimivat moniammatillisessa yhteystyössä, jossa 
hoitajien koulutustausta voi olla hyvin vaihteleva. Hoi-
tajat tarvitsevat jatkuvaa tieto-taidon päivitystä, joten 
täydennys- ja lisäkoulutukset ovat tarpeellisia. 

Projekti kehittää innovatiivisia menetelmiä ja teknolo-
gisia ratkaisuja hoitotyöhön ja hoitajien koulutukseen. 
Lisäksi se tuottaa uusia, luovia toimintamalleja työpai-
kalla oppimiseen, asiakkaiden toimintakyvyn tukemi-
seen, teknologisia ratkaisuja tukemaan erilaisten asi-
akkaiden selviytymistä päivittäisistä toiminnoista sekä 
kehittää verkko-oppimisympäristöä. 

Hanke tuottaa vielä final publicationin eli loppujulkai-
sun, jossa käydään läpi hankkeen tavoitteet, prosessi, 
tuotokset ja kokemukset. 

Jedu on ollut vastuussa projektin IT-osaamisesta. Pro-
jekti on tuottanut vuorovaikutteisen ja helppokäyt-
töisen oppimisalustan hoitajille. Projekti saanut tukea 
Euroopan komissiolta Leonardo da Vinci -ohjelmasta 
innovaatioiden siirtohankkeista. Projektia hallinnoi 
Scuola Universitaria Proferrionale della Svizzera Ita-
liana – Dipartimento Sanità Sveitsistä. 

Projektissa palkitsevinta on ollut saada yksin hoito-
työtä ilman koulutusta tekevät hoitajat (caregivers) 
tuntemaan, että he kuuluvat yhteisöön. He ovat saa-
neet vertaistukea ammatillisen tieto-taidon kasvun 
rinnalla, kertoo Oulaisten ammattiopiston Leena Läh-
desmäki-Mäkinen. Oulaisten ammattiopisto on pro-
jektin partneri. 

ICT -hankkeen toimijat kokoontuivat syyskuun 2015 alussa Sveitsissä Lucanossa seminaarin merkeissä. Kuvassa seminaarin 
panelistit ja Leena Lähdesmäki-Mäkinen kertoo JEDUn roolista projektissa, kokemuksista, haasteista ja siitä, mitä opimme 
tässä projektissa.  Henkilöt vasemmalta lukien, Puolan partneri Bartoz, Leena Lähdesmäki-Mäkinen, Sveitsin partneri Furio, 
Belgian Leena ja Ruben, Italian Cristina.
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ErgocareBank

Ergonomisia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoon
Sosiaali- ja terveysalan työntekijöillä on paljon tuki- ja 
liikuntaelinsairauksia, jotka aiheuttavat runsaasti sai-
rauspoissaoloja ja ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. 
Erityisesti vanhustenhoito on fyysisesti ja psyykkisesti 
kuormittavaa. Suurin osa selkätapaturmista tapahtuu 
potilassiirroissa. Tapaturmille ja selän ylikuormituk-
selle altistavat muun muassa toistuvat taakkojen nos-
tot ilman apuvälineitä, toistuvat selän kumarat ja kier-
tyneet asennot sekä staattiset työasennot. 

Hoitajan ammattitaito vaatii hyvät perustiedot kun-
touttavasta ergonomisesta hoitotyöstä, oikeanlaisista 
avustamistavoista ja apuvälineistä. Hankkeessa esi-
tellään turvallisia siirto- ja avustamistapoja sosiaali- ja 
terveydenhuoltoalan opiskelijoille, ammattilaisille, 
opetushenkilökunnalle ja muille asiasta kiinnostu-
neille. 

Ergocarebank (The Ergonomic Databank for Social and 
Health Care) on kansainvälinen projekti, jonka tavoit-
teena on kerätä jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä 
sekä kehittää ergonomisia ja toimintakykyä tukevia 
ratkaisuja käytännön työhön, testata ja arvioida asian-
tuntijoiden voimin tarvittavat apuvälineet ja hoito-
käytännöt, julkaista hyvät käytännöt videotalleinteina 
Ergocarebank-portaalissa ja levittää hyviä käytänteitä 
sekä tutkittua tietoa. 

ErgocareBank -projektin partnerit ovat toimineet tii-
viissä yhteistyössä kaksi vuotta. Projektin päätuotos on 

ErgocareBank-internetsivusto ( http://ergocarebank.
sth.kth.se/), joka on lopulta saatavilla projektiin osal-
listuneiden maiden kielillä: kreikaksi, ruotsiksi, viroksi, 
englanniksi ja suomeksi. Projektia hallinnoi Jokilaak-
sojen koulutuskuntayhtymään kuuluva Oulaisten 
ammattiopiston sosiaali- ja terveyalan yksikkö. Projekti 
järjesti kansainvälisen loppukonferenssin 17-18.9.2015 
Kreikan Kefaloniassa. 

Konferenssin keynotes speakers ovat Dr. Wienke 
Boerma (Alankomaat), MSc, BSc Hanneke Knibbe 
(Alankomaat) ja  ft. Chirstina Makri (Kreikka). Kan-
sainvälisen ErgocareBank konferenssin ”International 
Conference On The Best Ergonomic Practices In Home 
Care And Nursing Homes” avasi Georgios Koumanakos 
Kreikasta.

Soile Tikkanen ja Leena Lähdesmäki esittelivät aluksi 
ErgocareBank-projektin kokonaisuuden ja sen keskei-
set tavoitteet ja tuotokset. Projektissa on videoitu noin 
20 erilaista siirtotilannetta. Kay Wilson Ruotsista esit-
teli tarkemmin omassa esityksessään ergonomia rat-
kaisuja, joita projektissa on tuotettu kotihoito- ja hoi-
tokoti työhön. Jokainen partneri esitteli oman maansa 
kotihoidon/ hoitokotityön tämän hetkistä tilannetta ja 
sen haasteita. Sen jälkeen oli yhteistä vilkasta keskus-
telua.

Projektin ansiosta ergonomian opetus on saanut 
Oulaisten ammattiopistossa entistä vahvemman 
jalansijan lähihoitajien opinnoissa. Kaikki lähihoitaja-
opiskelijat suorittavat jatkossa opinnoissaan potilas-
siirtojen ergonomiakortin, ja pääsevät levittämään 
ergonomiatietoutta uusiin ympäristöihin. 

Vasemmassa kuvassa Oulaisten ammattiopiston opiskelija Eino Kontkanen 
koulutaa yhdessä opettajan Leena Lähdesmäen kanssa Tarton hoitokodin 
henkilökuntaa siirtovyön käytössä. Alemmassa kuvassa Hankkeen työryhmä 
kansainvälisessä konferensissa Kreikassa Kefaloniassa.
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KAMoon China

Kiina-verkosto on perustettu 1998 (myöh. Kam’oon 
China).  Kam’oon China - hankkeet ovat Opetushalli-
tuksen rahoittamia verkostohankkeita. Hankkeessa 
on mukana 11 koulutuksen järjestäjää Suomesta: 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Helsingin Dia-
koniaopisto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Lou-
nais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun 
koulutuskuntayhtymä, Porvoo International College, 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Raision seu-
dun koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen seudun kou-
lutuskuntayhtymä, Turun ammattiopisto ja Savon kou-
lutuskuntayhtymä. 

Esimerkiksi Kam’oon China 7 – hankkeen (1.8.2014 – 
31.12.2015) aikana on ollut vaihdossa 38 opiskelijaa ja 
16 opettajaa. Kiinasta on ollut Suomessa vaihdossa 13 
opiskelijaa ja 2 opettajaa.

Kam’oon China -hankkeen kautta Taitaja – kilpailun 
lähihoitajalajin voittajapari osallistuu Shanghaissa 
vuosittain pidettävään Shanghai Nursing Contest – 
kilpailuun. 7.11.2015 pidettyyn kilpailuun osallistuivat 

lähihoitajat Martina Kung ja Linnea Ravald. He voitti-
vat kansainvälisessä sarjassa kultamitalin. 

Kam’oon China – hankeen hallinnoijana Jokilaaksojen 
koulutuskuntayhtymä uusi sopimukset Shanghai Uni-
versity of Medicine and Health Sciences ja Shanghai I 
& C Foreign Languages School kanssa. Pitkäkestoinen 
yhteistyö näiden oppilaitosten kanssa takaa yhteis-
työn jatkumisen ja kehittymisen myös tulevaisuu-
dessa. Etenkin koulutusvienti tulee lisääntymään. 

Kuvassa oikealla Ylivieskan ammattiopiston rehtori Tuula 
Taskinen on uusinut sopimukset yhteistyöoppilaitosten 
kanssa ja alhaalla kuvassa on koko kilpailujoukkue.
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Quality Assessment and Peer Review in Prac-
tice QAPERE

Erasmus+ -projektia haettiin JEDUn aikuiskoulutuk-
seen vuonna 2014. Projektin nimi on Quality Assess-
ment and Peer Review in Practice ja lyhenteenä 
käytämme QAPEREa. Piippola on projektissa koordi-
naattorina ja partnereitamme ovat Espanja, Kreikka ja 
Turkki. Partnerimme ovat meille tuttuja jo edelliseltä 
Grundtvik-hankkeelta, joten työtavat ja ihmiset ovat 
tuttuja. 

Projektin tarkoitus on tehdä vertaisarviointia ja sen 
kautta parantaa oppilaitosten laatua. Vertaisarviointi 
toteutetaan kussakin maassa arvioimalla, miten oppi-
laitos toteuttaa aikuiskoulutusta ja opetusta. Kukin 
maa pitää viikon mittaisen opetusjakson, johon jokai-
sesta maasta osallistuu vähintään neljä opiskelijaa. 

Ennen kurssia jokainen maa tekee omaan opetukseen 
liittyvän itsearvioinnin, jonka perusteella opetuksen 
vertaisarviointi tehdään. Kurssin jälkeen käydään läpi, 
mitä hyviä tai kehitettäviä asioita muut ovat löytäneet 
opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioin-
nissa. Hankkeen lopuksi vertaisarvioidaan myös itse 
hanketta, eli miten se on suunniteltu, toteutettu ja 
arvioitu.

Eurooppalainen vertaisarviointi on meille suomalai-
sille tuttu asia, mutta se ei ollut tuttua partnereillemme. 
Olemmekin saaneet paljon positiivista palautetta ver-
taisarviointijärjestelmästä, vaikka alussa partnerimme 

saattoivat olla hieman epäileväisiä. Tutustuttuaan tar-
kemmin vertaisarviointiin ovat partnerimme ymmär-
täneet sen laadunkehittämisen yhtenä työkaluna.

Hankkeen aikana toteutettavat vertaisarvioinnit ovat:
- englannin kielikurssi Espanjassa (20.-24.4.20015)
- TVT-kurssi Kreikassa (30.11.-4.12.2015).
- käsityökurssi Turkissa (28.11.-2.12.2016
- kierrätyskurssi ja hankkeen vertaisarviointi Suo-
messa, Piippolassa
  (24.-28.4.2017)

Ensimmäisen vertaisarviointi tapahtui Espanjassa, 
jossa järjestettiin englannin kielen kurssin, koska 
espanjalainen partnerimme on kielikoulu. Kurssi onnis-
tui kaikin puolin hyvin ja sekä opettajat, opiskelijat 
että vertaisarvioijat olivat tyytyväisiä. Seuraava kurssi 
on Kreikassa, missä järjestetään TVT-kurssi, kreikka-
lainen koulu on aikuisten keskenjääneisiin opintoihin 

keskittyvä oppilaitos. Turk-
kiin menemme vuoden 2016 
syksyllä, missä he järjestävät 
meille perinteiseen turkki-
laiseen käsityöhön liittyvän 
kurssin. Turkkilainen partneri 
ei ole varsinainen oppilaitos, 
vaan enemmän hallinnolli-
nen alueorganisaatio, joka 
järjestää muun muassa opet-
tajien täydennyskoulutusta. 

Piippolan ammatti- ja kult-
tuuriopiston vastuulla on jär-
jestää vuoden 2017 keväällä 
kierrätysmateriaalien hyö-
dyntämiseen liittyvä kurssi 
ja projekti päättyy samana 
vuonna.

Kuvassa Piippolan henkilökuntaa 
menossa kielikurssille Espanjaan. 
Yläkuvassa englannin kielen kurssi 
on täydessä vauhdissa.
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Ammatillisten oppilaitosten Venäjä verkosto

JEDU on mukana ammatillisten oppilaitosten Venäjä 
verkostossa. Verkoston Valmennettuna Venäjälle 
-hankkeen rahoituksella JEDUn henkilökuntaa on käy-
nyt Venäjällä vuoden 2015 aikana kaksi kertaa. Ensim-
mäinen matka oli JEDUn kansainvälisyyskoordinaat-
torin osallistuminen verkostokokoukseen Viipurissa 
kesäkuussa. 

Verkostokokous pidettiin Lappeenrannan ja Viipurin 
välillä liikennöivällä laivalla ja Viipurissa tutustuttiin 
verkoston yhteistyöoppilaitoksiin sekä Alvar Aallon 
-kirjastoon. Ensimmäisenä yhteistyöoppilaitoksena 
vierailtiin Aleksandrovitsk Collagessa ja tutustuttiin 
heille uuteen MARATA -alan opetukseen sekä tiloihin, 
lisäksi kierrettiin hitsaus- ja metalliluokissa sekä puu-
työluokassa. Samalla matkalla vierailtiin myös Puskin 
Instituutissa, jossa käytetään samanlaisia työssäoppi-
misen arviointiprosesseja mitä Suomessa.

Lisäksi Viipurissa järjestettiin joulukuussa SOTE-semi-
naari, johon osallistui Oulaisten ammattiopistosta 
sosiaali- ja terveysalan lehtori ja esitteli samalla Ergo-
careBank -hanketta ja sen tuotoksia. Hän pääsi osallis-
tumaan myös Pakkasukkojuhlaan.

Keväälle 2016 oli jo syksyllä tiedossa useita hotelli-, 
ravintola ja catering alan kursseja Viipurissa sekä tutus-
tumismatkoja Pietariin, joihin oli jo useampi opiskelija 
ja opettaja ilmoittanut kiinnostuksensa, joten Venä-
jälle suuntautuva kansainvälinen toiminta tulee näillä 
näkymin JEDUssa lisääntymään.

Yläkuvassa Ammatillisen oppilaitosten Venäjä -verkoston 
jäseniä tutustumassa Viipurin ammatilliseen koulutukseen, 
kuvassa puutyöluokka.  Alemmassa kuvassa näkyy Viipurin 
keskustaa.
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