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1. JOHDANTO

  

Tämä henkilöstökertomus on Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän toiminnassa viimeinen, sillä 1.1.2012 toi-
mintansa aloitti uusi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (KAM ja PYHÄSIIKA yhdistyivät). KAMissa on laadittu 
henkilöstökertomus jo vuodesta 2000 ja sen painopisteenä on ollut henkilöstöpääoman kehittämiseen liittyvät 
asiat. Henkilöstökertomuksen sisältöä ja rakennetta on uusittu vuosien myötä. Vuoden 2011 henkilöstökerto-
mus pohjautuu henkilöstö- ja työhyvinvointistrategiaan vuosille 2009 – 2011 ja sisältö noudattelee sen paino-
pistealueita.  

Strategiset painopistealueet on jaoteltu henkilöstöstrategiassa seuraaviin alakohtiin:

1. Henkilöstön johtaminen ja esimiestyö

2. Henkilöstön osaamisen kehittäminen

3. Henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen

4. Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus

Henkilöstökertomuksen luvut kolmesta viiteen keskittyvät yllä mainittujen painopistealueiden kuvaamiseen. 
Henkilöstökertomuksen tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, hen-
kilörakenteesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Henkilöstökertomus kuvaa toteutunutta 
kehitystä, mutta sen avulla voidaan varautua myös tulevaan. 

Henkilöstökertomuksen avulla on mahdollista analysoida kuinka henkilöstövoimavarojen käyttö on onnistunut 
ja kuinka henkilöstön laadullisesta ja määrällisestä riittävyydestä on huolehdittu. Tähän raporttiin kerättävät 
tiedot saadaan osittain henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä ja vuosittain toteutettavasta henkilöstökyselystä. 
Osa raporttiin sisältyvistä asioista kerätään tulosalueilta ja kootaan kehittämispalveluissa yhteen. 

Osa henkilöstökertomukseen kerättävistä tiedoista tallennetaan Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen (AMKE 
ry) perustamaan tulosportaaliin, josta saadaan vertailutietoa muiden vastaavien koulutuksen järjestäjien tilanteesta. 
Jatkossa uudessa kuntayhtymässä otetaan käyttöön henkilöstöhallinnon ohjelmaan liittyvä HRMD – osio, joka 
mahdollistaa laajemmin tietokantapohjaisen tietojen kokoamisen henkilökunnasta.

Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain tehtävällä henkilöstökyselyllä ja kuntayhtymän toiminnan itsear-
vioinnilla. Henkilöstökertomus on osa kuntayhtymän itsearviointia.  Vuoden 2011 aikana kuntayhtymä ei osal-
listunut ulkopuolisiin arviointeihin.  

Kuntayhtymän henkilöstötilinpäätös on tarkoitettu johtamisen ja keskustelun välineeksi, jonka avulla luottamus-
henkilöiden, johdon ja henkilöstön keskusteluiden tuloksena syntyy käsitys siitä, mihin suuntaan voimavarat ja 
henkilöstöjohtaminen ovat kehittymässä. Lisäksi on tärkeää nähdä, mitkä ovat keskeiset kehittämiskohteet jat-
kossa ja mitä käytännön ohjeistusta tarvitaan, jotta kehitys olisi jatkossakin myönteistä. Keskusteluissa kannattaa 
tukeutua myös aiempiin henkilöstökertomuksiin ja niissä esille tulleisiin asioihin. 

Henkilöstökyselyn avoimia vastauksia käsitellään tarkemmin johtamista ja esimiestyötä kuvaavassa luvussa kol-
me, henkilöstön osaamisen kehittämistä kuvaavassa luvussa neljä sekä henkilöstön työhyvinvointia ja työturval-
lisuutta kuvaavassa luvussa viisi.
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2. KESKEISET TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN VUONNA 2011

2.1 Henkilöstön määrä 

Kuntayhtymän henkilöstömäärä oli 31.12.2011 yhteensä 396 henkilöä. Kasvua vuoteen 2010 verrattuna oli 
6 henkilöä. Koko henkilöstön määrästä vakinaisia kokoaikaisia henkilöitä on 68 %. Päätoimisesta henkilös-
töstä miehiä on 174 ja naisia 222. Osa-aikaisista henkilöistä naisia on 68 %. 

Kaikkiaan henkilöiden määrä vuonna 2011 oli 658 henkilöä. Lukumäärällä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat 
kuluneen vuoden aikana olleet kuntayhtymän palveluksessa, myös lyhytaikaiset työsuhteet on huomioitu.

Taulukko 1:Päätoiminen henkilöstö vuonna 2011

2011 miehet naiset

Koko henkilöstön määrä 396 174 222

vakinaisia / kokoaikaisia 221 104 117

             / osa-aikaisia 49 18 31

määräaikaisia / kokoaikaisia 96 45 51

                  / osa-aikaisia 30 7 23

Taulukko 2: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö tulosalueittain sekä vuosityöntekijöiden määrä vuonna 2011

Tulosyksikkö Vakinainen Määräaik. Yhteensä Vak. % Vuosityöntek.
HAAPAJÄRVEN AO 48 10 58 83 % 97
KALAJOEN AO 32 11 43 74 % 101
NIVALAN AO 100 43 143 70 % 207
OULAISTEN AO 44 33 77 57 % 127
YLVIESKAN AO 28 21 49 57 % 96
AUTOKOULU 3 0 3 100 % 4
YHTYMÄPALVELUT 15 8 23 65 % 26
Yhteensä 270 126 396 68 % 658
%- osuus 68 % 32 % 100 % 68 %
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Yhtymäpalvelut sisältää aikuiskoulutus- ja oppisopimuskeskuksen henkilökunnan (6 henkilöä) ja määräaikai-
set koko yhtymää koskevien hankkeiden toimijat. Kuntayhtymässä on menossa useita suuria ESR – ja EAKR 
–rahoitteisia hankkeita, joiden kokonaisbudjetit ovat yhteensä n. 6 miljoonaa euroa ja  joissa toimii n. 10 
työntekijää. Lisäksi on useita kymmeniä eri rahoituslähteistä saatuja pienempiä hankkeita.

Koulutustehtävän mukainen opiskelijamäärä oli 2305 opiskelijaa vuonna 2011 ja toteuma ammatillisessa pe-
ruskoulutuksessa oli 2329 opiskelijaa. Kuntayhtymä ei saanut lisärahoitusta ylimenevältä opiskelijamäärältä. 
Aikuiskoulutuksen osalta vuosipaikkoina laskettuna määrä oli 632 opiskelijaa. Määrä on 195 opiskelijapaikkaa 
vähemmän kuin vuonna 2010.

Taulukko 3: Henkilöstömäärän vertailu opiskelijamäärään vuosina 2003 – 2011

Vuosina 2003 – 2005 opiskelijamäärään on huomioitu ammatillisen perustutkinnon opiskelijat ja amma-
tillisessa peruskoulutuksessa toimiva päätoiminen henkilöstö. Vuoden 2006 - 2011 tilastot sisältävät koko 
henkilökunnan ja opiskelijat ammatillisessa peruskoulutuksessa, aikuis- ja oppisopimuskoulutuksessa. 

Nivalan Autokoulussa suoritettiin 275 tutkintoa ja luku sisältää kaikki tutkinnoissa käyneet: Nivalan Auto-
koulun opiskelijat, Nivalan ammattiopiston kuljettajalinjan opiskelijat, poliisin määräämät ja joitakin muita 
käyttäjiä.

2.2 Henkilöstö tulosalueittain ja tehtäväalueittain

Alla olevassa taulukossa 4 henkilöstöä on tarkasteltu miehet - naiset näkökulmasta eri tehtäväalueilla. Mies-
ten osuus on 42 % ja naisten osuus 58 % koko henkilökunnasta. Osa opetus- ja tukihenkilöstöstä toimii 
myös projektitehtävissä. Projektihenkilöstöä ei ole eroteltu erikseen.  Opetushenkilöstö kokonaisuudessaan 
on tasapainossa naisten ja miesten suhteessa. 

Taulukko 4: Henkilöstö tulosalueittain ja tehtäväalueittain 

miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset
HAAPAJÄRVEN AO 1 0 14 11 13 19 28 30 48 % 52 %
KALAJOEN AO 1 0 13 9 7 13 21 22 49 % 51 %
NIVALAN AO 1 1 63 29 17 32 81 62 57 % 43 %
OULAISTEN AO 1 0 10 53 3 10 14 63 18 % 82 %
YLVIESKAN AO 0 1 9 28 2 9 11 38 22 % 78 %
AUTOKOULU 0 0 3 0 0 0 3 0 100 % 0 %
YHTYMÄPALVELUT 2 0 0 0 7 14 9 14 39 % 61 %
Yhteensä                  6 2 112 130 49 97 167 229 42 % 58 %

%-osuusTulosyksikkö Hallinto Opetus Tukipalvelut Yhteensä

* sisältää kuntayhtymän keskushallinnon, aikuiskoulutus- ja oppisopimuskeskuksen ja yhtymän keskeisten 
hankkeiden työntekijät.  

Hallintoon on laskettu ammattiopistojen rehtorit, Nivalan ammattiopiston apulaisrehtori ja yhtymäpalveluis-
ta yhtymäjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja.

Tunnusluku  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Opiskelijamäärä*  1992 2056 2048 2700 2518 2730 2849 3083 2961 
Opiskelijaa /päätoiminen 
henk 

6,9 7,0 6,6 7,7 7,2 7,8 7,8 7,9 7,5 
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2.3 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma tulosalueittain 

Henkilöstön keski-ikä koko kuntayhtymässä on 47,4 vuotta. Keski-ikä pysyi samana kuin vuonna 2010. Suu-
rin ikäryhmä on 50–54 -vuotiaat, johon kuuluu 70 työntekijää. Yli 60 -vuotiaita on 51 henkilöä, joista suurin 
osa on osa-aikaeläkkeellä. Ikäjakauma ja keski-ikä vaihtelevat jonkin verran ammattiopistoittain. Naisten 
osuus on huomattavasti suurempi ikäryhmissä 40–59  -vuotiaat.

Taulukko 5a: Henkilöstön ikäjakauma vuosina 2001 - 2011

 

Ikä- 

ryhmä

2001 0 5 13 19 50 54 64 67 40 6

2002 0 3 18 17 39 62 64 72 41 12

2003 0 8 17 20 34 54 60 79 41 18

2004 0 7 20 22 36 50 60 77 46 26

2005 0 6 15 29 28 54 61 75 58 24

2006 1 3 13 32 29 50 62 67 65 28

2007 0 4 18 27 28 46 69 58 72 26

2008 1 3 13 29 35 44 62 61 74 28

2009 0 1 15 26 40 47 61 67 70 36

2010 0 4 19 22 48 51 58 70 72 46

2011 0 4 18 23 56 49 60 70 65 51

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

Taulukko 5b: Henkilöstön ikäjakauma miehet – naiset vertailuna

Ikä-
ryhmä

M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N
2011 0 0 2 2 6 12 8 15 31 25 19 30 21 39 25 45 28 37 27 24

60-15-19 20-24 25-29 30-34 55-5935-39 40-44 45-49 50-54
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Taulukko 6: Henkilöstön keski-ikä tulosalueittain

Tulosyksikkö 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ARTEMA 48,4 48,2 48,4 46,5 46,4 47

HAI 46,4 46,2 45,8 48,3 46 44,7

NAO 47,3 47,9 48,2 49,4 48,4 48,1

OULA 48,2 47,5 47,2 47,4 48,2 48,4

YSO 44,9 45,9 45,6 46,2 46,9 46,3

Autokoulu 41,7 42,7 43,7 44,7 45,7 46,7

YHTYMÄPALVELUT 45,1 44,9 46,6 45,5 45 46,8

Yhteensä KAM 47,0 47,1 47,2 47,8 47,4 47,4

Kaikkiaan yli 50 -vuotiaita kuntayhtymässä on 186 henkilöä eli heidän osuus on 46,9 % henkilöstöstä 
(vuonna 2010 luku oli 48,2 %). Kuntayhtymään perustettiin vuoden 2009 alussa hyvinvointitiimi valmiste-
lemaan käytännön toimenpiteitä työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Toimenpiteistä 
on kerrottu tarkemmin luvussa seitsemän.  

Taulukko 7a: Henkilöstön sukupuolijakauma

Tulosyksikkö Miehet Naiset Yhteensä

HAAPAJÄRVEN AO 28 30 58

KALAJOEN AO 21 22 43

NIVALAN AO 81 62 143

OULAISTEN AO 14 63 77

YLVIESKAN AO 11 38 49

AUTOKOULU 3 0 3

YHTYMÄPALVELUT 9 14 23

Yhteensä 167 229 396
%-osuus 42 % 58 %
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Henkilöstöstä 58 % on naisia. Yksiköittäin sukupuolijakauma vaihtelee koulutusaloittain noudatellen työ-
elämän perinteistä jakoa nais- ja miesvaltaisiin aloihin.

 

Taulukko 7b:Opetushenkilöstön sukupuolijakauma

Tulosyksikkö Miehet Naiset Yhteensä

HAAPAJÄRVEN AO 14 11 25

KALAJOEN AO 13 9 22

NIVALAN AO 63 29 92

OULAISTEN AO 10 53 63

YLVIESKAN AO 9 28 37

Yhteensä 109 130 239
%-osuus 46 % 54 %

Yllä olevassa taulukossa on eritelty opetushenkilöstön sukupuolijakauma tulosalueittain, joka on laskettu 
henkilöstöhallinnon ohjelmalla ja mukaan on otettu vakinaiset tai vähintään vuoden virkasuhteessa ole-
vat opettajat. Pedagogisten kelpoisuuksien taulukot on koottu exel- ohjelmalla ja sinne on koottu kaikki 
päätoimiset opettajat vuonna 2011, joiden määrät ilmoitetaan Opetushallituksen keräämään tilastoon. Eri-
laisesta laskentatavasta johtuen ammattiopistojen kokonaismäärät vaihtelevat hieman näissä taulukoissa.
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3. HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ

Voimassa olevassa henkilöstö- ja työhyvinvointistrategiassa johtamiseen ja esimiestyöhön on asetettu ta-
voitteiksi toimiva työyhteisö, koulutetut esimiehet ja toimivat johtoryhmät.

Kuntayhtymässä on tehty vuodesta 1999 henkilöstökysely edellisen vuoden toiminnoista. Henkilöstöky-
selyn vastausprosentti on vaihdellut 60 % – 77 % välillä, mikä on riittävän korkea määrä näyttämään kehi-
tyksen suunnan. Vuoden 2011 kysely tehtiin poikkeuksellisesti jo joulukuussa 2011 ja kyselyyn vastasi 60 % 
henkilökunnasta. Henkilöstökertomukseen on koottu vertailuja vuosien 2003 – 2011 vastauksista ja lisäksi 
liitteeseen 4 on koottu henkilöstökyselyn tulokset eriteltyinä opetushenkilöstön ja tukihenkilöstön näkö-
kulmasta vuosina 2009 - 2011. 

Vuoden 2011 henkilöstökyselyssä yhteensä 37 vastauksessa nousi teema johtaminen ja toiminnan suunni-
telmallisuus tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi. Erityisesti kiinnitettiin huomiota esimiestyöhön ja henkilös-
töjohtamiseen. Tasapuolisuuden parantamista korostettiin kahdessa vastauksessa. 

Yleisesti toivottiin hen-
kilökunnan asiantun-
temuksen parempaa ja 
monipuolisempaa hyö-
dyntämistä organisaati-
ossa, sekä opetuksessa 
että muissa tehtävissä. 
Lisäksi monissa vastauk-
sissa nousi esille selkei-
den sääntöjen ja rajojen 
tarve, niin työtehtävien 
kuin työskentelynkin 
osalta. Esimiehen rooli 
nähtiin merkittävänä on-
nistuneen johtamisen kannalta esimerkiksi perehdyttämisessä ja työyhteisön avoimuuden parantamisessa. 

Vastauksista kävi myös ilmi, että toivottaisiin johdon selkeyttävän työnkiertoon ja työnjakoihin liittyviä oh-
jeistuksia. Erityisesti sellaisiin tilanteisiin kun esimies ei ole tavoitettavissa, toivottiin selkeitä toimintaohjeita. 

Tavoitteet: Keinot: Arviointi:
Toimiva työyhteisö Työyhteisön kehittäminen

Onnistuneet kehityskeskustelut

Alaisten huomioiminen ja molem-
minpuolinen palautteenanto

Kehityskeskustelut

Työtyytyväisyyskysely

Koulutetut esimiehet Yhteiset johtamiskoulutukset

Kohdennetut johtamisvalmennukset 
esimiehille 

Henkilökohtaisten johtamisominai-
suuksien kehittäminen

Koulutusmäärät

Toimivat johtoryhmät Strategian mukainen työskentely

Tiedottaminen

Jäsenten kouluttaminen

Tiedotuksen onnistuminen

Palautteet henkilökunnalta

Terveystreffi t Holiday Club Katin Kullassa 21.-23.1.2011
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Kehityskeskustelut ovat yksi keino tarkastella toimintaa ja kulunutta vuotta yhdessä esimiehen kanssa. 
Kuntayhtymän strategiaan johtamisen alle on asetettu tavoitteeksi, että esimiehet käyvät vuosittain kehi-
tyskeskustelut jokaisen työntekijän kanssa. Keskusteluissa tärkeitä asioita ovat oman työn kehittäminen, 
työkyky, fyysinen työympäristö, esimiestyö, itsensä kehittäminen ja johtaminen. Tavoite on vuosittain jäänyt 
reilusti alle jokaisessa yksikössä. 

Alla olevassa taulukossa on tulosyksikköjen lukumäärät kehityskeskustelujen toteutumisesta vuosina 2010 
ja 2011. Vuonna 2009 kehityskeskusteluja ilmoitti käyneensä 129 henkilöä ja 118 ilmoitti, ettei ole käynyt.

Vastausprosenttiin vaikuttaa osaltaan vastaajien määrä, joka on vaihdellut vuosittain ja näin ollen luvut 
eivät ole suoraan verrattavissa toisiinsa.

Taulukko 8: Kehityskeskustelujen toteutuminen tulosalueittain 2011 (suluissa vuosi 2010)

Kehityskeskustelujen toteutumiseen vastanneista suhtautui myönteisesti 85 vastaajaa ja kehityskeskuste-
lua pidettiin hyvänä väylänä tuoda esille omia kokemuksia sekä kehitysehdotuksia. 
”Erittäin hyödyllisiä.” ”Mukavaa kun omia ehdotuksia kuunnellaan.”

Vastaajista 47 suhtautui kehityskeskusteluihin negatiivisesti, osa kyseenalaisti koko kehityskeskustelujär-
jestelmän tarpeellisuuden. 
”Eivät johda mihinkään.” ”Pidetään liian usein, ei välttämätöntä vuosittain.”

Neljä vastaajaa antoi ristiriitaisen vastauksen tai mielipide oli epäselvä: ”kohdallani ei ole ollut mitään 
merkitystä”. Kaksi 
vastaajaa oli jättänyt 
kohdan tyhjäksi.

Kehityskeskustelujen 
toteutumiseen vai-
kuttaa osaltaan ylim-
män johdon sitoutu-
minen keskustelujen 
toteuttamiseen. Joh-
toryhmä – tasolla ei 
ole käyty dokumen-
toituja keskusteluja. 

Kehityskeskustelujen 
sisällyttäminen osaksi 
johtamistyötä nähtiin 
tärkeänä myös uuden 
kuntayhtymän laajen-
netussa strategiatyö-

Tulosyksikkö kyllä ei Yhteensä Kyllä %
HAAPAJÄRVEN AO 19(36) 16(5) 35(41) 54,3 % (87,8 %)
KALAJOEN AO 10 (17) 14(7) 24(24) 41,7 % (70,8 %)
NIVALAN AO 41(40)  31(40) 72(80) 56,9 % (50 %)
OULAISTEN AO 39(15) 16 (41) 55 (56) 70,9 % (26,8 %)
YLVIESKAN AO 16(9)  13(18) 29(27) 55,2 % (33,3 %)
YHTYMÄPALVELUT 7(11) 12(7) 19(18) 36,8 % (61,1%)
Yhteensä  132(129) 102 (118)  234(247) 56,4 % (52,2 %)

Hyvinvointiviikonloppu Rauhalahti, Kuopio 15.-17.4.2011
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ryhmässä. Kevään ja alkusyksyn aikana työryhmä kokoontui useaan otteeseen ja valmisteli kuntayhtymä 
JEDUn strategiaa vuosille 2012 -2014. 

Vastauksia liittyen tiedonkulku ja osallistuminen -teemaan tuli kaikkiaan 22 kappaletta. Teeman sisällä 
suurimmiksi kehittämisen aiheiksi nousivat rakentava yhteistyö henkilöstön keskuudessa (6 vastausta) ja 
yhteistyö alueen yritysten kanssa (2 vastausta).

Vastauksissa painotettiin avoimuuden tärkeyttä jo projektien ja tapahtumien suunnitteluvaiheessa, sekä 
perään kuulutettiin yhteisiä palavereita yhteisistä asioista. Laajenevan organisaation myötä painotettiin 
myös yhteisten toimintatapojen kehittämisen tärkeyttä, josta osana tuotiin esiin yhteiset koulutukset. Hen-
kilöstön keskinäisen yhteistyön lisääminen koettiin kaiken kaikkiaan tärkeäksi ja ammattitaidon jakamisen 
tärkeyttä korostettiin.

Tiedonkulkua pidettiin myös kehittämistä vaativana osa-alueena samoin kuin sijaisjärjestelyt ja työnkierto. 
Tiedonkulun kehittämisen yhteydessä mainittiin JEDU:n kokonaisvaltainen kehittäminen yhdessä henkilös-
tön kanssa. Yhteisten sääntöjen ja ohjeiden tiedottamisessa nähtiin myös kehittämistarpeita.

Lisäksi markkinointiin ja kansainväliseen toimintaan tarvitaan vastaajien mukaan asiantuntijoita vastaamaan 
kyseisten tiimien toiminnasta.

Taulukon alin rivi kuvaa vuoden 2011 tilannetta.

3,40

3,69

3,86

3,41

3,71

3,89

3,28

3,66

3,85

3,24

3,46

3,86

3,30

3,59

3,87

3,34

3,62

3,95

3,42

3,75

3,94

3,27

3,68

3,95

3,17

3,65

4,03

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Tiedonkulku on toiminut hyvin 
oppilaitoksessani / 

tulosalueellani

Olen saanut riittävästi tietoa 
omaan työhöni liittyvissä 

asioissa

Olen toimillani vaikuttanut 
positiivisen ilmapiirin 

lisääntymiseen 
oppilaitoksessani / 

tulosalueellani

Tiedonkulku ja osallistuminen, KAM 2003-2011

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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3,63
3,35

3,44
3,88

3,26
3,26

3,24
3,10

3,64
3,65

3,48
3,86

3,08
2,83

3,21
3,50

3,31
3,07

3,30
3,04

3,35
3,57

3,45
3,45

3,42
3,57

3,48
3,50

3,56
3,80

3,30
3,55
3,58

3,52
3,21

3,52

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
Yhtymäpalvelut 2006
Yhtymäpalvelut 2007
Yhtymäpalvelut 2008
Yhtymäpalvelut 2009
Yhtymäpalvelut 2010
Yhtymäpalvelut 2011

YSO 2006
YSO 2007
YSO 2008
YSO 2009
YSO 2010
YSO 2011

OULA 2006
OULA 2007
OULA 2008
OULA 2009
OULA 2010
OULA 2011

NAO 2006
NAO 2007
NAO 2008
NAO 2009
NAO 2010
NAO 2011

HAI    2006
HAI    2007
HAI    2008
HAI    2009
HAI    2010
HAI    2011

ARTEMA 2006
ARTEMA 2007
ARTEMA 2008
ARTEMA 2009
ARTEMA 2010
ARTEMA 2011

Oppilaitoksessani/tulosalueellani toiminta on ollut suunnitelmallista

3.1 Pedagoginen johtajuus

Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymässä johtoryhmä on ollut keskeinen toimija suurten linjojen vetämisessä, 
suunnittelussa, kehittämisessä, arvioinnissa ja resurssien määrittämisessä. Kuntayhtymän voimassa olevaan 
arviointi- ja laadunvarmistussuunnitelmaan on linjattu pedagogisen johtajuuden käsitettä ja mitä sillä 
tarkoitetaan kuntayhtymän eri tasojen johtamistyössä.

Johtoryhmän roolina on ohjata kaikkea oppimiseen liittyvää toimintaa ja kehittää työyhteisön 
ammatillisuutta. Pedagogisen johtajan tehtäviin kuuluu soveltuvin osin mm. opetuksen suunnittelun 
johtaminen, arvokeskustelun ja arviointikeskustelun johtaminen, työnjakoasiat ja päätettyjen opetuksen 
kehittämistoimien täytäntöönpano.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän valmistelutyön yhteydessä on keskusteltu pedagogisesta johtajuudesta 
ja miten tulevassa kuntayhtymässä tulisi linjata pedagogiset ja muut johtamiseen liittyvät asiat. Uudessa 
kuntayhtymässä johtoryhmätyöskentelyn rinnalle perustettiin pedagoginen tiimi, jonka tehtävät tarkentuvat 
vuoden 2012 aikana.

Seuraavien sivujen kaavioissa on eritelty tulosalueittain johtajuuteen ja toiminnan suunnitelmallisuuteen 
liittyvien väittämien vertailut vuosina 2006 - 2011. Taulukot on koottu tulosalueittain niin, että ylin rivi 
kuvaa vuoden 2011 tuloksia.

  Yksikössäni toiminta on ollut suunnitelmallista
  Yksikössäni henkilöstön kehittäminen on ollut suunnitelmallista
  Olen ollut perillä yksikköni kehittämissuunnitelmista
  Esimieheni on suhtautunut myönteisesti kehittämisideoihini ja –ehdotuksiini
  Olen ollut tyytyväinen yksikköni johtamistapaan
  Yksikössäni on keskusteltu yhdessä tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
  Olen tiennyt yksikköni strategiat ja tavoitteet
  Olen kokenut, että yksikköni tavoitteet ovat myös omia tavoitteitani
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3,38
3,12

3,24
3,47
3,47

3,21
3,27

3,23
3,76

3,55
3,59

3,72
2,90

2,77
3,01

3,27
3,05

2,84
3,07

2,91
3,08

3,42
3,21

3,43
3,14

3,22
3,26

3,16
3,29

3,51
3,26

3,35
3,41

3,48
3,29

3,00

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Yhtymäpalvelut 2006
Yhtymäpalvelut 2007
Yhtymäpalvelut 2008
Yhtymäpalvelut 2009
Yhtymäpalvelut 2010
Yhtymäpalvelut 2011

YSO 2006
YSO 2007
YSO 2008
YSO 2009
YSO 2010
YSO 2011

OULA 2006
OULA 2007
OULA 2008
OULA 2009
OULA 2010
OULA 2011

NAO 2006
NAO 2007
NAO 2008
NAO 2009
NAO 2010
NAO 2011

HAI    2006
HAI    2007
HAI    2008
HAI    2009
HAI    2010
HAI    2011

ARTEMA 2006
ARTEMA 2007
ARTEMA 2008
ARTEMA 2009
ARTEMA 2010
ARTEMA 2011

Oppilaitokseni/tulosalueeni henkilöstön kehittäminen on ollut 
suunnitelmallista

3,88
3,82

3,44
4,12

3,58
3,58

3,24
3,40

3,76
3,65

3,59
3,83

3,06
2,98

3,05
3,42

3,22
3,22

3,35
3,16

3,41
3,62

3,30
3,36

3,14
3,33

3,46
3,41

3,34
3,49
3,48

3,35
3,70

3,11
3,04

3,44

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Yhtymäpalvelut 2006
Yhtymäpalvelut 2007
Yhtymäpalvelut 2008
Yhtymäpalvelut 2009
Yhtymäpalvelut 2010
Yhtymäpalvelut 2011

YSO 2006
YSO 2007
YSO 2008
YSO 2009
YSO 2010
YSO 2011

OULA 2006
OULA 2007
OULA 2008
OULA 2009
OULA 2010
OULA 2011

NAO 2006
NAO 2007
NAO 2008
NAO 2009
NAO 2010
NAO 2011

HAI    2006
HAI    2007
HAI    2008
HAI    2009
HAI    2010
HAI    2011

ARTEMA 2006
ARTEMA 2007
ARTEMA 2008
ARTEMA 2009
ARTEMA 2010
ARTEMA 2011

Olen ollut perillä oppilaitokseni/tulosalueeni kehittämissuunnitelmista

Henkilöstön näkemykset opistojen henkilöstön kehittämisestä vaihtelevat jonkin verran. Haapajärven ja 
Ylivieskan ammattiopistojen osalta kehityssuunta on muuttunut myönteisemmäksi usealla osa-alueella. 
Muiden tulosyksikköjen kohdalla vastaukset ovat pysyneet ennallaan tai hieman heikentyneet edellisistä 
vuosista.
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3,69
3,06

3,15
3,41

2,90
3,00

3,35
3,63

3,80
3,81

3,59
3,72

3,39
2,89

3,01
3,23

3,17
2,93

3,07
3,05

2,91
3,51

3,24
3,38

3,11
3,48

3,36
3,23

3,44
3,51

2,96
3,25

2,95
3,07

3,04
3,52

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
Yhtymäpalvelut 2006
Yhtymäpalvelut 2007
Yhtymäpalvelut 2008
Yhtymäpalvelut 2009
Yhtymäpalvelut 2010
Yhtymäpalvelut 2011

YSO 2006
YSO 2007
YSO 2008
YSO 2009
YSO 2010
YSO 2011

OULA 2006
OULA 2007
OULA 2008
OULA 2009
OULA 2010
OULA 2011

NAO 2006
NAO 2007
NAO 2008
NAO 2009
NAO 2010
NAO 2011

HAI    2006
HAI    2007
HAI    2008
HAI    2009
HAI    2010
HAI    2011

ARTEMA 2006
ARTEMA 2007
ARTEMA 2008
ARTEMA 2009
ARTEMA 2010
ARTEMA 2011

Oppilaitoksessani/tulosalueellani on keskusteltu yhdessä tavoitteista ja 
niiden saavuttamisesta
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4,00
4,03

3,53
3,25
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3,42
3,53

3,20
3,54

3,36
3,60

3,86
3,79

4,01
3,58
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3,89
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3,85
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YSO 2007
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YSO 2010
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OULA 2006
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OULA 2010
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NAO 2006
NAO 2007
NAO 2008
NAO 2009
NAO 2010
NAO 2011

HAI    2006
HAI    2007
HAI    2008
HAI    2009
HAI    2010
HAI    2011

ARTEMA 2006
ARTEMA 2007
ARTEMA 2008
ARTEMA 2009
ARTEMA 2010
ARTEMA 2011

Esimieheni on suhtautunut myönteisesti kehittämisideoihini ja -
ehdotuksiini

Kuntayhtymän strategiassa keskeisenä pedagogisen johtajuuden tavoitteena on ollut, että rehtorit 
ja esimiehet tukevat ja rohkaisevat toiminnallaan henkilöstöä osallistumaan täysipainoisesti oman 
tehtäväalueensa hoitamiseen ja kehittämiseen.  Vuoden 2011 tulokset näyttävät, että henkilöstön mukaan 
esimiehet Oulaista lukuunottamatta ovat suhtautuneet edellisiä vuosia myönteisemmin henkilöstön 
kehittämisideoihin ja – ehdotuksiin.
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3,75
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3,53
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3,59
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3,23

3,09
2,80

3,30
3,17

3,10
3,51

3,36
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3,14
3,65
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3,41
3,41

3,00
3,22
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Yhtymäpalvelut 2006
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Yhtymäpalvelut 2010
Yhtymäpalvelut 2011
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YSO 2007
YSO 2008
YSO 2009
YSO 2010
YSO 2011

OULA 2006
OULA 2007
OULA 2008
OULA 2009
OULA 2010
OULA 2011

NAO 2006
NAO 2007
NAO 2008
NAO 2009
NAO 2010
NAO 2011

HAI    2006
HAI    2007
HAI    2008
HAI    2009
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HAI    2011

ARTEMA 2006
ARTEMA 2007
ARTEMA 2008
ARTEMA 2009
ARTEMA 2010
ARTEMA 2011

Olen ollut tyytyväinen oppilaitokseni/tulosalueeni johtamistapaan

Kehityskeskustelujen lisäksi kaikissa ammattiopistoissa on järjestetty henkilöstökokouksia, joissa on 
käsitelty sekä kuntayhtymän yhteisiä että ammattiopistojen ajankohtaisia asioita.

Kalajoen ammattiopistossa on järjestetty keskiviikko iltapäivisin koko henkilökunnalle yhteinen keskustelu- 
/tiedotustilaisuus, jossa on käyty läpi ajankohtaisia opetukseen ja opiston toimintaan liittyviä asioita.

Nivalan ja Ylivieskan ammattiopistoissa päivittäinen aamukahvitilaisuus toimii samalla tiedottamiskanavana 
henkilökunnalle.

Tyytyväisyys tulosalueen johtamistapaan on heikentynyt Oulaisten ammattiopiston ja yhtymäpalveluiden 
kohdalla melko paljon.

Johtoryhmän roolina on myös ohjata kaikkea oppimiseen liittyvää toimintaa ja kehittää työyhteisön 
ammatillisuutta.

Henkilöstökyselyjen tuloksista heijastuu epätietoisuus uuden kuntayhtymän rakentamisvaiheeseen liittyvistä 
asioista. Uuden kuntayhtymän perussopimukseen on sisällytetty perinteinen ammattiopistorakenne ja 
rehtoreiden vastuut omista tulosalueistaan. Yhteisten palvelujen osalta (yhtymäpalvelut, aikuiskoulutus- ja 
oppisopimuspalvelut) tulee jonkin verran muutoksia organisaatiorakenteeseen ja tehtäväkuviin. Vastauksissa 
yleinen linja oli se, että uuden koulutuskuntayhtymän rakentaminen ja lopulliset valmistelut on aloitettu 
liian myöhään. Päätöksenteko on ollut vastaajien mielestä liian hidasta ja johtaminen puutteellista.

Vastaajista 55 näkee rakentamisvaiheessa kehitettävää ja asioita, jotka olisi pitänyt tehdä toisin. ”Suunnittelu 
ja kilpailuttaminen olisi pitänyt aloittaa paljon aikaisemmin.” 

Vastaajista 11 nosti rakentamisvaiheen tiedottamisen ongelmaksi ja niistä 55 vastauksesta, joissa 
suhtautuminen oli negatiivissävytteistä, nostettiin 9 vastauksessa myös tiedottaminen tai oikeastaan sen 
puuttuminen ja sekavuus tärkeäksi osasyyksi yleiseen epäselvyyteen ja negatiivisiin ajatuksiin. Pääsääntöisesti 
rakentamisvaihe nähtiin sekavana ja turhan nopeasti etenevänä.  ”Liian kiireellä viety läpi, henkilökunnalle 
olisi pitänyt jäädä enemmän aikaa sopeutumiseen.”
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NAO 2009
NAO 2010
NAO 2011

HAI    2006
HAI    2007
HAI    2008
HAI    2009
HAI    2010
HAI    2011

ARTEMA 2006
ARTEMA 2007
ARTEMA 2008
ARTEMA 2009
ARTEMA 2010
ARTEMA 2011

Olen tiennyt oppilaitokseni/tulosalueeni strategiat ja tavoitteet
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3,50
3,47

4,16
3,81

3,93
3,93

3,37
3,19
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3,29
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3,53

3,67
3,61
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3,80
3,30
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1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
Yhtymäpalvelut 2006
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Yhtymäpalvelut 2010
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ARTEMA 2006
ARTEMA 2007
ARTEMA 2008
ARTEMA 2009
ARTEMA 2010
ARTEMA 2011

Olen kokenut, että oppilaitokseni/tulosalueeni tavoitteet ovat myös omia 
tavoitteitani

Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän hallintoon liittyvänä tiiminä on toiminut johtoryhmä, jossa ovat 
mukana ammattiopistojen ja AIKUKAMin rehtorit, kuntayhtymän johtaja, talous- ja hallintojohtaja, 
kehittämispäällikkö ja oppisopimustarkastaja. Johtoryhmä on kokoontunut kuukausittain ja siellä on 
käyty koulutuksen järjestämiseen, talouteen, opetustoimintaan ja kehittämiseen liittyviä asioita läpi. Osa 
rehtoreista on mukana yhteisten kehittämishankkeiden ohjausryhmissä.

Keväällä 2011 johtoryhmään tulivat mukaan Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymän johtoryhmän 
edustajat ja tiimi nimettiin JEDUn laajaksi johtoryhmäksi.  Vuoden 2011 aikana laajennettu johtoryhmä 
kokoontui 14 kertaa, Lisäksi pidettiin viisi strategiapäivää, joissa oli mukana hallituksen jäseniä ja 
luottamushenkilöitä. 
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3.2 Tiimien toiminta vuonna 2011

Pääosa tiimeistä on toiminut vuodesta 1999. Jokaisessa kuntayhtymätason tiimissä on mukana yksi reh-
tori ja keskushallinnosta kehittämispäällikkö tai suunnittelija. Keväällä 2011 mukaan tiimeihin tulivat Siika-
Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymän edustajat ja syksystä 2011 kaikki tiimit keskittyivät tulevan JEDUn 
rakentamistyöhön.

Aikuiskoulutustiimi

Aikuiskoulutustiimi kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa, joista kahdesti WebLin kautta. Vuoden en-
simmäisessä tiimissä oli pelkästään KAM:laisia ja iltapäivä meni yhdessä johtoryhmän kanssa. Muissa vuoden 
kokouksissa olivat mukana myös PYHÄSIIAN edustajat.

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa tutustuttiin sähköiseen henkilökohtaistamissuunnitelmaan, Netiketiin 
ja KAM:n Moodle-verkko-oppimisympäristöön sekä sieltä löytyviin aiheisiin.

Johtoryhmän kanssa sovittiin, että aikuiskoulutustiimissä on yksi nimetty päätösvaltainen jäsen opistoittain. 
Muitakin henkilöitä voi olla mukana tarvittaessa, mutta heillä on vain puheoikeus. Tiimi tekee päätöksiä, 
jotka viedään ristiriitatilanteissa tarvittaessa johtoryhmän käsiteltäviksi. 

Samoin sovittiin, että kaikki AK-tii-
min käsiteltäväksi tarkoitetut asiat 
on ilmoitettava tiimin puheenjohta-
jalle hyvissä ajoin ennen seuraavaa 
kokoontumista ja mielellään ko. opis-
ton nimetyn tiimiläisen kautta.

Tiimeissä käsiteltiin myös aikuiskou-
lutuksen nykytilaa ja todettiin, että 
koulutuskuntayhtymän aikuiskoulu-
tusta pitää koordinoida yhtymähal-
lintotasolla. Lisäksi tarvitaan yhteinen 
aikuiskoulutusstrategia osana uuden 
koulutuskuntayhtymän strategiaa.

Myös aikuiskoulutusjohtajan, AK-tii-
min ja aikuiskoulutusvastaavan rooli, vastuut ja velvollisuudet on määriteltävä.

Muita asioita olivat mm. ammatillisen lisäkoulutuksen VOS-rahoituksen aikataulutus ja resurssien uuden-
lainen jakotapa, koulutusten hinnoittelun perusteet ja yhteinen hinnasto, työvoimakoulutustarjousten ja 
hankintasopimusten käsittely ja koulutuksen ennakointi.

Hanketoiminnan todettiin olevan edelleen vilkasta ja se on tullut jäädäkseen, mikä näkyy myös opettajan 
roolin muuttumisena. Projektityö on keskeistä asiantuntijuuden hankkimisessa ja ylläpitämisessä. Koulutus-
kuntayhtymässä tarvittaisiin yhteistä hankekoordinointia ja suunnittelua, jotta vältyttäisiin mm. samanlaisilta 
hankehakemuksilta. Lisäksi yleistä hanketietoisuutta pitää lisätä ja muutenkin informaation liikkua. Tiimin 
mielestä varsinaisen hanketoiminnan on kuitenkin hyvä tapahtua yksiköissä lähellä opetusta.

Tiimeissä tutustuttiin YES-hankkeeseen sekä päätettiin tehdä oma alueellinen OSAAVA-hanke ja -hakemus.

TYKE-hankkeista jatkuivat SÄTKE 2010, Hyväksi 2010, ProMetal Pohjois-Suomi 2010, Ympäristöalan verkos-
to 2010, Hyvinvoiva kiinteistö 2010, VIRVE sekä Laatusertifi kaatti kotityöpalveluyrityksen kehittäjänä. Uu-
tena mukaan tulivat Sertifi oidut kotityöpalveluyritykset alan kehittäjiksi ja Pohjois-Pohjanmaan TYKE2011 
-verkostohanke, jonka kaikille kuudelle klusterille nimettiin oma vetäjä.

JEDUn aikuiskoulutus Eteenpäin 2011 -messuilla Oulussa.
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Vuoden viimeisimpinä asioina suunniteltiin aikuiskoulutuksen uusien www-sivujen rakennetta ja niiden sisäl-
töä sekä uuden yhtymän aikuiskoulutuksen opetussuunnitelman yhteistä osaa.

Kansainvälisyystiimi

Kansainvälisyystiimi kokoontui vuoden 2011 aikana 11 kertaa. Tiimissä on mukana ammattiopistojen edusta-
jina toimivia kansainvälisyyskoordinaattoreita ja johtoryhmän edustajana Ylivieskan ammattiopiston rehtori. 
Tiimin puheenjohtajana toimii kuntayhtymän kehittämispäällikkö ja sihteerinä kehittämispalveluiden toimis-
tosihteeri.

Vuonna 2011 kansainvälisyystiimi haki rahoitusta kansainväliseen liikkuvuuteen CIMOn (CIMO on kan-
sainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio) hallinnoimista Nordplus Junior-, 
Leonardo- ja Comenius – ohjelmista sekä Opetushallituksesta. Kuntayhtymään haettiin kahta Comenius 
-apulaisopettajaa. Tiimissä käsiteltiin alkuvuodesta edellisen vuoden kansainvälisyysvaihtojen toteutumat yk-
siköittäin ja vuoden aikana suunniteltiin uudet tavoitteet kaikille ammattiopistoille, jotka kuuluvat uuteen 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymään. Samoin tiimi työsti uuden kansainvälisyysstrategian ja -suunnitelman 
JEDU:lle vuosille 2012–2014, joka hyväksyttiin hallituksen tammikuun 2012 kokouksessa.

Opiskelijoiden liikkuvuushanke MAMEKAM 4 päättyi 31.5.2011, MAMEKAM 5 hankkeelle tehtiin jatkorahoi-
tushakemus. Vaihtokohteina ovat Espanja, Bulgaria, Saksa, Tanska, Iso-Britannia, Viro ja Unkari. 

Henkilöstön liikkuvuushanke DEMO-
KAM 2 päättyi 31.5.2011 ja DEMO-
KAM 3 vaihto-ohjelma jatkuu ja siihen 
otettiin uutena kohdemaana mukaan 
Puola. Hankkeen jatkohakemukseen 
lisättiin Puolan kohteen tiedot. CI-
MOn Leonardo da Vinci vuoden 2012 
hankkeille tulee käyttöön uusi Mobili-
ty Tool – raportointiohjelma, joka ote-
taan käyttöön sekä opiskelijoille että 
opettajille. 

Ammattiopistoissa oli vuoden aikana 
kansainvälisiä vierailijoita ja luennoit-
sijoita Espanjasta, Kiinasta, Puolasta, 

Ruotsista, Saksasta ja Unkarista. Unkarin yhteistyökumppaneiden edustajat opettaja Marianna Nyitrané ja 
rehtori Böle Katalini vierailivat Suomessa ja 
tapasivat myös kansainvälisyystiimin Kalajoella 
tiimipalaverissa. Kokouksen aikana keskustel-
tiin 15 vuotta kestäneestä yhteistyöstä. 

KAMoon VEVO 2 (Verkostoitumalla vaikut-
tavuutta henkilöstöjohtamiseen ja työelä-
mäyhteistyöhön) matka Roomaan tehtiin 
30.1.–4.2.2011. Matkan aikana tutustuttiin 
yhteistyökumppanin Roma Capitale:n toi-
mintaan, vierailtiin kahdessa ammatillisessa 
oppilaitoksessa ja muutamassa heidän yhteis-
työyrityksessään. KAMoon VEVO 2 – hank-
keen toinen vertaisarviointimatka tehtiin 
3-8.4.2011 Saksaan Flensburgiin. Matkalla tu-
tustuttiin mm. saksalaiseen ammatilliseen kou-

Rooma, Italia

Flensburg, Saksa
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lutusjärjestelmään, vierailtiin liiketalouden oppilaitoksessa ja kahdessa yrityksessä. Työelämäyhteistyö koh-
teessa on erittäin vahvaa ja tiivistä. 

JEDU:lle saatiin marraskuussa uusi yhteistyö-
kumppani Itävallasta, Gebrüder Konrad GmbH 
niminen metsäkonepalveluyritys, joka käyttää 
Ponsse Oyj:n metsäkoneita. Kaksi opettajaa tu-
tustui kohteeseen ja yrityksessä oli Haapajärveltä 
maa- ja metsätalouden opiskelijoita työssäoppi-
misjaksolla. Yrityksen kanssa kirjoitettiin pitkä-
kestoisen yhteistyösopimuksen lisäksi myös DE-
MOKAM 3 ja MAMEKAM 5 hankkeiden Letter 
of Intentit.  Lisäksi kirjoitettiin yhteistyösopimus 
myös Puolassa, Poznanin kaupungissa sijaitsevan 
Poznan University of Technologyn kanssa, jossa 
vieraili kuntayhtymästä neljä henkilöä. Uusiksi yh-
teistyökumppaneiksi saatiin myös Tanskasta Her-
ningistä, Social & Health Care College Herning ja 
Hollannista Rotterdamista Zadkinen oppilaitos.

Vuoden 2011 aikana kansainvälinen toiminta on ollut erittäin vilkasta. KAM:n henkilökunta osallistui erilaisiin 
kansainvälisiin tapahtumiin niin Suomessa kuin ulkomailla. KV-tiimi osallistui Oulussa järjestetyille Kansain-
välisyyspäiville 1.-2.11.2011. KAM:n hallituksen ja johtoryhmän jäseniä osallistui World Skills – tapahtumaan 
Lontoossa 6-10.10.2011. IATEFL:n kansainväliseen englanninkielen opettajien yhdistyksen konferenssiin 
osallistui Oulaisten ammattiopiston kansainvälisyyskoordinaattori 9.-11.9.2011 Puolassa, Varsovassa. Euro-
pean Studies – konferenssiin Belgiassa osallistui yksi opettaja. Shanghai Institute of Health Sciencesin järjes-
tämään konferenssiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistui KAMsta kolme henkilöä 11.–14.11.2011. 

Vaihtoon lähteneitä opiskelijoita on 
ollut KAMssa runsaasti, yhteensä 
142 ja opintoviikkoja kertyi 412,5 
(tavoite 350). Painotetusta opiske-
lijamäärän keskiarvosta laskettuna 
vaihto-ohjelmiin osallistui 6,1 % 
opiskelijoista. MAMEKAM 4 ja 5 – 
rahoituksilla on ollut yhteensä 27 
opiskelijaa työssäoppimassa Bulga-
riassa, Espanjassa, Iso-Britannias-
sa, Saksassa, Unkarissa ja Virossa. 
OPH:n rahoituksella kaksi opiske-
lijaa on ollut työssäoppimassa Kii-
nassa. To Be In 2 – rahoituksella on 
ollut yhteensä 11 opiskelijaa Ruot-
sissa, Saksassa ja Virossa työssäop-
pimassa. Nordplus Junior – rahoi-
tuksella on ollut kuusi opiskelijaa 
Virossa opintomatkalla. Oppilaitos-
ten omilla rahoituksilla on yhteensä 

96 opiskelijaa käynyt työssäoppimisjaksoilla ja opintomatkoilla Bulgariassa, Espanjassa, Hollannissa, Isossa-
Britanniassa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Saksassa, Unkarissa ja Virossa. 

Henkilökuntakin on osallistunut aktiivisesti kansainväliseen toimintaan. Vuoden 2011 aikana vaihdossa kävi 
yhteensä 85 henkilöstön jäsentä ja viikkoja kertyi yhteensä 100,5 (tavoite 70).  

European Studies -konferenssi, Varsova,  Puola

Heikki Jokitalo työelämäjaksolla 3.4.-12.5.2011 ja opiskelijat Henri 
Kivioja, Eero Saarimaa, Matias Sikala, Matias Tölli työssäoppimassa 

4.4.-20.5.2011 Espanjassa, Fuengirolassa
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KAMoon China – hankkeen rahoituksella viisi henkilöä vieraili elokuun lopussa Kiinassa, lokakuussa vieraili 
yksi henkilö ja marraskuussa kaksi henkilöä. To Be In 2 – rahoituksella vieraili yksi opettaja Ruotsissa. Majak-
kaPlus – hankkeen merkeissä vieraili yksi opettaja Sloveniassa, yksi Itävallassa ja yksi Liettuassa. 

KAMoon TYKE-työelämäjaksolla oli yksi opettaja kuusi viikkoa Espanjassa. TOP -verkoston mukana Tans-
kassa on käynyt maaliskuussa kuntayhtymästä yhteensä kolme edustajaa. 

DEMOKAM 2 ja 3 -liikkuvuushank-
keisiin liittyen on henkilökuntaa ollut 
työelämäjaksoilla useammissa maissa. 

Lisäksi muulla hankerahoituksella 
ja oppilaitosten omalla rahoituksel-
la opettajia vieraili mm. Hollannissa, 
Isossa-Britanniassa, Italiassa, Ranskas-
sa, Unkarissa ja Virossa.

Kuntayhtymässä vieraili yhteensä 81 
kansainvälistä vierasta, joista 25 oli 
opiskelijoita. Vieraat olivat Espanjasta, 
Kiinasta, Puolasta, Ruotsista, Saksas-
ta ja Unkarista. Vuonna 2011 kaikis-
sa kuntayhtymän ammattiopistoissa 
opiskeli maahanmuuttajataustaisia 
opiskelijoita. Kuntayhtymän maahan-
muuttajataustaiset opiskelijat sijoit-
tuivat pääasiallisesti Ylivieskan ja Haa-
pajärven ammattiopistoihin. 

JEDU:lle tehtiin vuoden lopussa englanninkielinen opas, joka valmistui tammikuussa 2012.  JEDU:n johtoryh-
mä päätti koulutuskuntayhtymän viralliseksi englanninkieliseksi nimeksi The Federation of Education in Joki-
laaksot, opistot kirjoitetaan muodossa Haapajärvi Vocational College, Haapavesi Vocational College, Kalajoki 
Vocational College, Nivala Vocational College, Oulainen Vocational College, Ylivieska Vocational College, 
paitsi Piippola Vocational and Cultural College.

Markkinointitiimi

Vuonna 2011 markkinointitiimi kokoontui kymmenen  kertaa. Kokouksista seitsemän käytiin eri ammatti-
opistojen toimipisteissä ja kaksi virtuaalisesti WebLi:ssä. Yksi kokous pidettiin tiimin kesäkuisella tutustu-
mismatkalla Pohjoisen koulutuskuntayhtymiin. Maaliskuusta eteenpäin markkinointitiimi on kokoontunut 
laajennettuna, kun myös Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymästä tuli edustajat mukaan. 

Markkinointitiimin vuotuinen tutustumismatka suuntautui pohjoiseen. Kohteina olivat OSEKK Oulunsalos-
sa, LAPPIA Kemissä, sekä LAO Rovaniemellä. Edustajat olivat pääosin talojen viestintä- ja markkinointihen-
kilöitä. Matkakertomus on luettavissa intranetissä.

Koska uuden koulutuskuntayhtymän yhteinen graafi nen ilme ei ollut vielä valmis, ensimmäisestä yhteisestä 
koulutusoppaasta tehtiin siirtymäversio, johon lisättiin 8 sivua, jotta tekstit mahtuivat mukaan. KAM:n logo-
jen tilalle vaihdettiin jo JEDUn vastaavat ja ammattiopistojen yhdistymisestä kerrottiin lyhyesti.

Uuden koulutuskuntayhtymän lanseeraaminen työllisti markkinointitiimiä runsaasti vuonna 2011. Tiimi 
järjesti nimikilpailun, johon tuli nimiehdotuksia lähes 50 kpl. Markkinointitiimi valitsi oman voittajanimen 
ja johtoryhmä päätti lopullisesti uuden koulutuskuntayhtymän nimestä ja sen lyhenteestä. Www-osoite 
muodostui suoraan nimestä ja ammattiopistojen osoitteeseen tuli lisäksi paikkakunta. Markkinointitiimi oli 

Heli Korkiakoski työssäoppimisen seurantamatkalla 2.8.-9.8.2011 
sekä opiskelijat Jenni-Sofi a Pisilä ja Titta Liisa Tilvis työssäoppimassa 

12.7.-23.8.2011 Bulgariassa Sunny Beachillä
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mukana uusien nettisivujen rakenteen, sisällön ja ulkoasun suunnittelussa. Jokaiseen yksikköön nimettiin 
henkilö, joka päivittää vanhaa ja tuottaa uutta sisältöä JEDUn tulosaluekohtaisia sivuja varten. Ammattiva-
lokuvaaja kävi kuvaamassa kaikissa ammattiopistoissa www-sivuja ja muuta markkinointimateriaalia varten, 
ja sovittiin, että vanhoja kuvia ei enää käytetä. Henkilökunnan valokuvaaminen toteutettiin sisäisenä työnä. 

Uuden ilmeen suunnittelijaksi valittiin mainostoimisto Statiivi, joka teki logot, esite- ja ilmoituspohjat jne. 
Uuden graafi sen ilmeen tueksi tehtiin ohjeistus, jota markkinointi- ja viestintähenkilöt noudattavat. Oh-
jeistuksessa määritellään värimaailma, fontit, logot ja niiden käyttö. Logot, esite-, ilmoitus-, asiakirja- ja kir-
jepohjat, sekä graafi nen ohjeistus ovat saatavissa JEDUn intranetin materiaalipankissa. JEDUn logoin va-
rustettuna tilattiin myös leimasimia, todistuskansioita, kuvalliset nimi-/henkilökortit, infokylttejä sekä liput 
oppilaitosten pihalle, jotka kaikki mainostoimisto suunnitteli. Mainitut ovat ladattavissa materiaalipankista, 
johon syötetään kaikki markkinointi/viestintämateriaali niitä tarvitsevien käytettäväksi.

Markkinointitiimi ja OPO-tiimi toimivat 
erillisinä tiimeinä, vaikka niiden aihealu-
eet ovatkin osin samoja. Työnjako me-
nee siten, että markkinointitiimi vastaa 
ulkoisesta näkymisestä ja siihen liittyväs-
tä, OPO-tiimi taas huolehtii hakuasioista 
ja markkinoi koulutuksia siltä osin.  

JEDU osallistui Eteenpäin -messuille, 
jotka olivat Oulussa 12 - 13.10.2011. 
Messujen kävijämäärä oli 8046, näytteil-
leasettajia oli järjestäjän mukaan aiem-
paa enemmän. Oulun tiedotustilaisuu-
teen oli kutsuttu viisi näytteilleasettajaa, 
joista yhtenä oli JEDU. Toimittajia ei 
ollut paikalla, mutta tiedote meni n. 30 
medialle. Seuraavalle vuodelle tehtiin 
ennakkovaraus neljästä 3x3m yksikös-
tä. Opiskelijoita toivotaan mukaan niin 
messualueen pystytys- kuin esittelytyöhönkin.

Vuoden lopussa keskushallintoon palkattiin suunniteltu markkinointihenkilö. Toimenkuvaksi määriteltiin 
JEDUn yhtymäviestinnän sisällöntuotanto, julkaisutoiminta, graafi set suunnittelutyöt ja toteutukset, mate-
riaalihankinta, sekä markkinointitapahtumien suunnittelu ja koordinointi. Toimi on määräaikainen vuoden 
2012 loppuun. Hakijalta edellytettiin soveltuvaa korkeakoulututkintoa, hyviä vuorovaikutustaitoja, alan mo-
nipuolista työkokemusta ja ohjelmien hallintaa. Viestintä- ja markkinointisuunnittelijan tehtävään valittiin 
Heljä Korkala.

Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma 2012 - 2014 saatiin vuoden aikana viimeistelyä vaille valmiiksi. Eri 
vuosille sovittiin omat painopisteensä. Ammattiopistot tekevät oman vuosittaisen toteutumissuunnitelman 
prosesseistaan ja JEDUn yhteinen markkinoinnin vuosikello päivitetään vuosittain. Suunnitelman tavoittee-
na on saavuttaa vähintään yksi hakija aloituspaikkaa kohden. Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman käsitel-
lään ensin kuntayhtymän johtoryhmässä, jonka jälkeen se viedään hallitukseen hyväksyttäväksi. Luonnos on 
ollut henkilökunnalla luettavissa intranetissä.

Loppuvuodesta suunniteltiin markkinointibussia, joka kiertäisi vuoden 2012 alussa alueen yläasteilla mark-
kinoiden erityisesti vähemmän suosittuja aloja, kuten puu ja marata. Bussikampanja päätettiin toteuttaa ja 
kohdistaa ensisijaisesti 7 -ja 8-luokkalaisille. 

Vuonna 2011 abeille postitettiin esitteet ja KAM-kirjeenavaajat, mutta vuonna 2012 ABI-esitettä ei jaeta. 
Jatkoa arvioidaan palautekyselyn pohjalta.  Henkilöstölehti Kam’in ilmestyi kaksi kertaa, toukokuussa ja 
joulukuussa. Kevään lehteen tuli juttu uusista tulijoista, Haapaveden ammattiopistosta ja Piippolan ammatti- 

Markkinointitiimi tutustumismatkalla pohjoisessa
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ja kultturiopistosta. Lehtien sisällöt tuotettiin osin ammattiopistoissa ja osan niistä teki Anne Konttila, joka 
myös keräsi jutut ja taittoi lehden. Toimittamisessa oli mukana lisäksi Sirpa Korhonen. Lehtiä painettiin 500 
kappaletta jaettavaksi sekä JEDUn sisällä että muille sidosryhmille.

Opinto-ohjauksen tiimi 

Tiimin toiminta on keskittynyt kokonaisvaltaisen opinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon kehittämiseen. 
Opintojen läpäisyasteen, opintojen etenemiseen ja syrjäytymiseen liittyvät asiat ovat olleet kehittämisen 
listalla. Eri hankkeiden edustajien ja alueen nuorisotyön etsivien kanssa on ollut tiivistä yhteistyötä. Syksyllä 
pyydettiin Siika-Pyhäjokialueen ammattiopistojen edustajat toimintaan mukaan koulutuskuntayhtymän laa-
jentuessa vuoden 2012 alussa.

Tiimi on tehnyt tiivistä yhteistyötä Veera-hankkeen (Verkostoista voimaa) kanssa. Projektipäällikkö Sari 
Hietasaari on osallistunut kokouksiin. Veera-hanke päättyi 2011 lopussa ja loppuseminaari oli 17.11.2011 
Ylivieskassa.

Uusille tutoreille järjestettiin huhtikuussa koulutus Kalajoella. Kouluttajana oli järjestö- ja koulutussihteeri 
Laura Ylitalo (Sakki ry.). Koulutuksen aikana käsiteltiin tutorin toimenkuvaa ja omien opistojen tutorkäytän-
teitä. Ryhmätyön aikana pohdittiin mm. miten uudet opiskelijat syksyllä otetaan vastaan.  Opinto-ohjaajat 
pitivät samaan aikaan omaa kokoustaan.

Markkinointitiimin kanssa pidet-
tiin keväällä yhteinen kokous, jossa 
käytiin läpi tulevaan yhteishakuun 
liittyviä asioita. Yhteiskokouksessa 
sovittiin tulevan lukuvuoden ai-
kaiset yläkoulujen oppilasvierailut 
eri ammattiopistoissa.

Opinto-ohjaajille ja muille ohja-
uksen ammattilaisille sekä työ-
voimahallinnon ja nuorisotyön 
etsiville järjestettiin alueellinen 
OPO-päivä 9.9.2011 Haapaveden 
ammattiopistossa. Alueelliseen 
OPOpäivään osallistui 39 hen-
kilöä.  Päivän aikana käytiin läpi 
tulevan koulutuskuntayhtymän 

laajentumista ja uutta nimeä sekä kaikkien opistojen koulutustarjonnasta kerrottiin uudet tiedot, kuten 
muuttuneet hakujärjestelyt. Etsivä nuorisotyö ja työvoimahallinto kertoivat kuulumiset. Iltapäivällä eri kou-
luasteiden opinto-ohjaajat kokoontuivat omissa ryhmissä käsittelemään oman ohjauskentän asioita.

Lokakuussa järjestettiin opiskelijahuoltopäivä Kalajoella Artemassa. Paikalla olivat opistojen opiskelijahuol-
lon toimijat.  Päivän aikana käytiin läpi kolmen eri hankeen asioita (Veera-verkostoista voimaa, Masa – masen-
tuneiden nuortentuki ja Läpsy- läpäisyasteen tehostaminen). Opistojen edustajat kertoivat opiskelijahuollon 
toimijoista ja toimintamalleista opistoittain. Kehittämispäivän aikana nousi esille useita kehittämiskohteita, 
joita tullaan työstämään tulevan vuoden aikana.

Oppilaskuntien toimintaa on tehostettu ammattiopistoissa. Kalajokilaakson ammattiopistoissa on toiminut 
yhteinen oppilaskunta, lisäksi kuluneen vuoden aikana on sovittu uuden kuntayhtymän yhteisen oppilaskun-
nan toiminnasta. Uusi oppilaskunta on järjestäytynyt syksyllä 2011. Syksyn aikana eri ammattiopistoissa on 
pidetty oppilaskuntakoulutuksia. Jokilaaksojen ammattiopiskelijat on vakiinnuttanut toimintansa ja jatkossa 
opiskelijan ääni kuuluu yhtymätason oppilaskunnan hallituksen kautta.

TOP-verkoston BM-matkalla Tanskassa 2011
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Syksyllä 2011 opotiimi aloitti uuden JEDUn opinto-ohjaussuunnitelman laatimisen. Suunnitelmaa työstää 
opotiimin kanssa Haapajärven ammattiopiston opinto-ohjaaja Virpi Niku, joka tekee opinto-ohjaajakoulu-
tukseen liittyvän kehittämistyön. 

MultiPrimus -työryhmä 2011

Vuonna 2011 on MultiPrimus –työryhmä 
oli osaltaan rakentamassa toimintaedelly-
tyksiä uuden kuntayhtymän toiminnalle. 
Arkisten töiden ohessa tehdyt muutos-
työt laittoivat porukan aika ajoin koville, 
mutta vuoden päättyessä voidaan olla 
tyytyväisiä niihin puitteisiin, jotka on saa-
tu tähän saakka valmiiksi. MultiPrimus –
työryhmä sekä valmistautui ja suunnitteli 
kesän 2011 aikana toteutetun Kalajoki-
laakson koulutuskuntayhtymän ja Siika-
Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymän 
opiskelijahallinnon tietokantojen yhdistä-
misen että yhdistämisen jälkeen yhteisten 
käytäntöjen sovittamisen ja koulutuksen. 

Työryhmä toimi jo vuoden 2011 aikana 
siten, että mukana toiminnassa oli edus-
taja kaikista uuden Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän opistoista. Tavoitteena oli ihmisten tutustuminen 
ja sitä kautta yhteistoiminnan edellytysten rakentaminen uuden kuntayhtymän toimintaa ajatellen. Laajan 
työryhmän voimavara oli tiedon ja ammattitaidon jakaminen sekä erilaisten näkemysten yhteensovittaminen 
muutostilanteessa.

MultiPrimus –pääkäyttäjät osallistuivat vuoden 2011 aikana kansallisten verkostojen toimintaan mm. osal-
listumalla opiskelijahallintojärjestelmän toimittajan Starsoftin järjestämille kehittämispäiville sekä TOP –ver-
koston BM –matkalle Tanskaan. Verkostoyhteistyö koetaan erittäin hyödylliseksi, koska verkoston kautta 
saadaan vaikuttavuutta työkalujen kehittämiseen ohjelmantoimittajien suuntaan sekä muutoin voidaan jakaa 
hyviä käytänteitä ja toimintatapoja. Jatkossa yhteistyötä on tavoitteena syventää ja laajentaa systemaattisesti 
ja suunnitelmallisesti.

Työssäoppiminen ja näytöt

Työssäoppimis- ja näyttötiimi kokoontui seitsemän kertaa vuoden 2011 aikana. Tiimin puheenjohtajana toimi 
Ulla Mäntykangas. Tiimissä käsiteltiin säännöllisesti arviointitoimikunnan toimintaa, työssäoppimiseen liittyviä 
asioita, meneillään olevien hankkeiden etenemistä ja työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen palau-
tekyselyjä.

Vuoden 2011 alkupuolella tarkistettiin vuonna 2010 ensimmäistä kertaa Wilman kautta suoritetun palau-
tekyselyn kysymyspatteristo ja muokattiin kyselyä hieman, jotta se antaisi mahdollisimman tarkasti tietoa 
työssäoppimis- ja näyttötoiminnan kehittämiseen. Vastausaktiviteettiä täytyy vielä saada merkittävästi pa-
rannettua. Vuosien 2010 ja 2011 tulokset ovat olleet pääosin positiivisia, erityisesti opiskelijat kokevat työs-
säoppimisjaksot erittäin hyvinä ja opettavaisina. Eniten kehittämistä kaivataan palautteen antamisessa työ-
paikkaohjaajien, opiskelijoiden ja opettajien välillä. Lisäksi usein tuodaan esille näytön arviointikriteerien 
vaikeaselkoisuus sekä lomakkeiden ja järjestelmän byrokraattisuus.

Kevättalven 2011 aikana KAMin työssäoppimistiimin kokouksiin osallistuivat Siika-Pyhäjokialueen koulutus-

TOP-verkoston BM-matkalla Tanskassa 2011
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kuntayhtymän edustajat. Tavoitteena oli että tutuksi tulisivat sekä ihmiset että asiat, koska yhdessä oltiin 
rakentamassa uutta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymää. Kevään aikana nimettiin työryhmä, joka on valmis-
tellut kuntayhtymien yhdistämisestä johtuvia käytännön toimenpiteitä ja huolehtinut niiden toteuttamisesta. 
Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Mauno Jussila ja muut jäsenet ovat olleet Virpi Niku, Ritva Joki-
Kolehmainen, Erkki Juola, Hannele Siekkinen ja Ulla Mäntykangas.

Kirsi Jämsä esitteli tiimin kokouksessa työpaikkaohjaajakoulutukseen kehitettyjä neljää mallia, joiden avulla 
koulutus on mahdollista toteuttaa joustavasti yritykset/työpaikan tarpeiden mukaisesti. Kirsi suunnitteli mal-
leja ollessaan kevään 2011 ajan ESR –rahoitteisella KAMoon TYKE –työelämäjaksolla. Malleihin on päädytty 
kouluttajien haastattelun ja SWOT –analyysin perusteella. Mallit antavat tietyn raamit, mutta antaa mahdol-
lisuuksia hyvin joustavuuteen koulutettavien tarpeiden mukaisesti. Vaihtoehdot ovat nähtävillä Moodlessa.

Toppi & Oppi –projektissa on kehitetty sähköisiä HOPS-, HOJKS- ja aloitushaastattelulomakkeita ja tulostei-
ta yhdessä Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymän edustajien kanssa. Lomakkeet ovat valmiina alkuvuon-
na 2012 ja ne voidaan ottaa käyttöön heti. Lomakkeita ja tulosteita on testattu useissa ammattiopistoissa 
vuoden 2011 syksyllä. Ohjeet lomakkeiden ja tulosteiden käyttöön sekä koko opiskelijan sähköisen henkilö-
kohtaistamisprosessin tekemiseen Wilmassa ovat valmistumassa alkutalven 2012 aikana. Projektin aikana on 
koulutettu yhteensä 20 matkailualan ja 20 sosiaali- ja terveysalan työpaikkaohjaajaa.

ANTTI2010 -projektissa on yhteen sovitettu ja kehitetty ammattiosaamisen näyttöjen toimintatapoja Siika-
Pyhäjokialueen ja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän välillä: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymää varten 
on nimetty toimielin (JEDU arviointitoimikunta) ja käynnistetty toimielimen toiminta. Ammattiosaamisen 
näyttöjen yhteiset periaatteet on linjattu pedagogiseen strategiaan. Tekniikan ja liikenteen alan opettajat ovat 
kokoontuneet molemmista kuntayhtymistä. Tapaamisessa on perehdytty molempien toimijoiden ammat-
tiosaamisen näyttöjen menettelytapoihin.

LATO KAM 2 –projektissa 2011:  Työssäoppimisen sähköistä ohjausta ohjausmuotona kokeiltiin Mobile-
tools-  ja eTaitava -sovellusten avulla seuraavissa perustutkinnoissa: HAI maatalousalan pt, tieto- ja viestintä-
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tekniikan pt, NAO kone- ja metallialan pt., YSO sosiaali- ja terveysalan pt., OULA sosiaali- ja terveysalan pt.

LATO KAM 3 –projektissa 2011: Laajennetun työssäoppimisen kokeiluja on tehty melkein kaikissa am-
mattiopistoissa. Työssäoppimisen laajentamisen perusteina ovat olleet opintojen etenemisen edistäminen 
(rästiopintojen suorittaminen osittain to-jaksolla) ja siten keskeyttämisen ehkäisy, nopeammin etenevien 
valmistumisen nopeuttaminen (esim. yhdistelmätutkintolaiset tai jo toisen ammattitutkinnon suorittaneet 
opiskelijat), työelämän tarpeet (erikoisosaamiseen kouluttaminen) ja se, ettei kyseistä tutkinnon osaa tai 
opintojaksoa voi suorittaa muualla kuin työssäoppimassa (esim. logistiikka/varastointi).

LATO KAM 4 –projektissa on tehty materiaalia ja esittelyjä työssäoppimisen hyvistä käytänteistä  ja työssä-
oppimisen laajentamisesta (hankkeen tuotosten levittäminen koulutuskuntayhtymän ulkopuolelle) ja suun-
niteltu ammattiopistojen typo-koulutuksesta vastaaville henkilöille pidettävää työpaikkaohjaajakouluttajien 
koulutusta. 

VOP -yhteisö (virtuaalitiimi)

Verkko-opetuksen yhteisö kokoontui vuoden 2011 aikana kuusi kertaa, joista kolme toteutettiin WebLI-
verkkokokouksena ja kolme perinteisenä kokouksena. Kokouskutsuissa käytettiin mm. Sumpli-palvelua, jon-
ka avulla osallistujat pystyivät valitsemaan itselleen parhaan ajankohdan. Se aika, joka sopi suurimmalle osalle, 
valittiin kokousajaksi. Tällä tavoin VOP-yhteisö pystyi itsekin käytännössä hyödyntämään sosiaalista mediaa 
työskentelyssä.

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa, joka järjestettiin WebLI-kokouksena, käsiteltiin edellisen vuoden verk-
ko-opetuksen tilastoja ammattiopistoittain. Todettiin, että verkko-opintojen kirjaamisesta Wilmaan on tehty 
kirjallinen ohje, joka lähetetään kaikille opettajille sähköpostitse. Toisena asiana käsiteltiin ammattiopisto-
kohtaisten verkko-opetuksen koordinaattoreiden toimenkuvaa. Eri ammattiopistoissa ilmeni erilaisia käy-
täntöjä. Resursointia päätettiin selvittää ja tehdä selvityksen pohjalta yhteinen käytäntö. 

KAMin netiketti oli valmistunut edellisenä vuonna, ja kokouksessa päätettiin ottaa se käyttöön saman tien. 
Facebookin käytöstä tiedotus- ja markkinointikanavana keskusteltiin, ja todettiin että asia kuuluu enemmän 
KAMin markkinointitiimille, joka ottaa asian vastuulleen ja tiedottaa VOP-yhteisölle käytännöstä. Verkko-
opetuksen tulevaisuudesta keskusteltiin lähinnä niin, että mitä työkaluja voitaisiin käyttää Moodlen lisäksi. 
Sosiaalisen median strategia päätettiin yhdistää osaksi tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiaa. 

Jouni Kumpulainen työssäoppimassa, 21.2.-8.4.2011 Várpalota Unkari
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Kokouksessa käytiin läpi hankkeita, joissa verkko-opetusta käytetään. 

ASKO-hankkeessa oli käynnistynyt Asennetta, tietoa ja osaamista –koulutus, TOPPI&OPPI-hankkeen puit-
teissa oltiin valmistelemassa työpaikkaohjaajakoulutusta verkkoon. Päätettiin järjestään KAMin oma verkko-
opetuksen seminaaripäivä syksyllä 2011. 

Toinen kokous järjestettiin Ylivieskan ammattiopistolla. Kokouksessa käytiin läpi koostetta edellisen vuoden 
verkko-opintojen määristä ja todettiin, että verkko-opetuksen määritelmää muutetaan niin, että jatkossa 
kerätään tilastoa tieto- ja viestintätekniikan käytöstä opetuksessa. Päätettiin lisäksi, että aikuisopiskelijoiden 
osalta tasekirjaan kerrotaan sanallisesti verkko-opinnoista, koska määrät ovat niin erilaisia kuin toisen asteen 
opetuksessa. Tilastoon päätettiin laittaa alojen todelliset nimet.

Työssäoppimisen ohjaamisesta verkon kaut-
ta keskusteltiin pitkään. Keskustelussa käytiin 
läpi eri tavat, joita KAMissa oli kokeiltu sekä 
niistä saadut kokemukset ja syntyneet käytän-
teet. Todettiin, että vaikka Wilmaan on tullut 
hyvä työssäoppimisen päiväkirja, ja kaikki 
sopimukset ovat siellä, opettajat voivat jatkos-
sa käyttää ohjaamisessa muitakin työkaluja. 
Toinen iso asia kokouksessa oli kuntayhtymi-
en yhdistämiseen liittyvät asiat verkko-ope-
tuksen näkökulmasta. Todettiin, että tarvitaan 
uusi, tehokas palvelinkone, jossa on riittävästi 
levytilaa. Verkkokurssien vaihdosta sekä esi-
tyksestä korvausratkaisuksi keskusteltiin ja 
päätettiin laatia laatukriteeristö verkkokurs-
seja varten. 

Kolmannen kokouksen asia oli strategiateks-
tin valmistelu verkko-opetuksen osalta osaksi tulevaa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän strategiaa. Kokous 
järjestettiin WebLi-kokouksena. Verkko-opetuksen asiantuntija Hannu Haikara oli valmistellut luonnoksen, 
jonka pohjalta työskenneltiin. Luonnokseen lisättiin verkko-opetuksen määritelmä sekä verkko-opetuksen 
kirjaaminen Primukseen. Tekstiin lisättiin kohta ”Oppilaitoskohtaiset TVT-toteutussuunnitelmat esitellään 

ja käydään läpi VOP-yhteisön strategiapäi-
vänä vuosittain”. Toinen strategiassa aikai-
semmin ollut opiskelijoille tehtävä kysely 
muutettiin muotoon ”tehdään opiskelijoille 
kysely verkko-opetuksen merkityksestä ja 
laadusta”. Verkko-opiston nimenmuutok-
sesta keskusteltiin, mutta päätettiin jättää 
se vielä ennalleen. Johtoryhmälle päätettiin 
viedä uudelleen esitys verkko-opetuksen 
korvauksista, ja strategiatekstiluonnos hy-
väksyttiin muilta osin ja päätettiin viedä 
luonnos strategiatyöryhmän käsittelyyn.

Neljäs kokous pidettiin Nivalan ammatti-
opistolla. Kokouksessa käytiin läpi verkko-
opetuksen tilanne ammattiopistoittain ja 
sen yhteydessä esille nousi idea kurssika-
tegorian muutoksesta Moodlessa niin, että 
kurssit olisivat jatkossa koulutusaloittain 
eikä ammattiopistoittain. Verkkopedagogi-

Dia Erkki Kauton Mobiiliohjaus laajennetussa työssäoppi-
misessa Powerpoint esityksestä

Dia Erkki Kauton Mobiiliohjaus laajennetussa työssäoppi-
misessa Powerpoint esityksestä
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sia koulutuksia oli järjestetty kevään ja 
syksyn aikana kaikissa ammattiopistoissa, 
ja niiden puitteissa verkko-opetuksessa 
on edetty pelkästä Moodlesta laaja-alai-
seen näkemykseen verkko-oppimisessa. 
Todettiin, että avoimuus on yksi tärkeim-
mistä kriteereistä jatkossa ja ammatti-
opistoissa tullaan järjestämään verkko-
opetuksen työpajapäiviä. Todettiin, että 
Jedulle täytyy laatia verkko-opetuksen 
pelisäännöt. Tavoitteena on käynnistää 
Jedun verkko-opisto vuonna 2012, ja yh-
teiset pelisäännöt täytyy sen toiminnalle 
saada. Pohdittiin vielä ISOverstaaseen 
liittymistä yhtenä vaihtoehtona, mutta 
todettiin että oma verkko-opisto pal-
velee Jedua paremmin. Kokous päätti, 
että Hannu H. selvittää voidaanko ISO-
verstaan laatukriteerejä käyttää pohjana 
omille.

Hannu Haikara esitteli Kyvyt.fi  –palvelua ja sen etuja verrattuna omaan Mahara-palvelimeen. Päätettiin 
esittää kuntayhtymän johtoryhmälle Kyvyt.fi  – palvelun hankintaa. Arto Veikkola kertoi sähköisestä työ-
pöydästä. Se tulee korvaamaan intran ja tuo sieltä tietoja esille. Työpöytä sisältää hakutoiminnon, ryhmä-
alueita, keskusteluita, yhteisen kirjoittamisen työalustan jne. Todettiin, että verkko-opetus ei muutu, vaikka 
on kuinka hienoja työkaluja ja Moodle pitäisi saada sujuvakäyttöisemmäksi ja verkko-oppimisympäristöstä 
pelkäksi oppimisympäristöksi.

Viides kokous järjestettiin Ylivieskan ammattiopistolla ja se keskittyi verkko-opetuksen laatukriteerien te-
kemiseen. Aluksi keskusteltiin edellisellä viikolla järjestetystä verkko-opetuksen seminaaripäivästä ja todet-
tiin sen onnistuneen erinomaisesti. ISOverstaalta saatiin lupa käyttää heidän laatukriteeristöään pohjana. 
Sitä käytiin läpi kohta kohdalta ja muokattiin siitä Jedulle sopiva kriteeristöluonnos. Päätettiin lopuksi, että 

Hannu Haikara käy luonnoksen 
vielä läpi ja muokkaa tarvittaessa, ja 
seuraavassa kokouksessa käydään 
viimeisin versio läpi jonka jälkeen 
se voidaan viedä kuntayhtymän 
johtoryhmälle hyväksyttäväksi.

Kuudes kokous toteutettiin Web-
LI-kokouksena. Aluksi keskusteltiin 
valtakunnallisista virtuaalikoulupäi-
vistä, joille osallistui tulevasta Jedus-
ta yhteensä 13 opettajaa. Hannu 
Haikara oli koonnut raportin päi-
ville osallistuneilta ja kokouksessa 
käytiin läpi raporttia. Yleisesti ol-
tiin sitä mieltä, että päivien anti oli 
hyvää, joskin osa esiintyjistä puhui 
aiheen vierestä. Kaikki olivat sitä 
mieltä, että päivillä esitelty PLE, 
henkilökohtainen oppimisympäris-
tö oli erinomainen ja suosittelivat 

Dia Erkki Kauton Mobiiliohjaus laajennetussa työssäoppimises-
sa Powerpoint esityksestä

Dia Erkki Kauton Mobiiliohjaus laajennetussa työssäoppimisessa 
Powerpoint esityksestä
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että VOP-yhteisö lähtisi verkko-opetuksen asiantuntijan johdolla toteuttamaan tätä oppimismuotoa myös 
Jedussa.

Hannu Haikara esitteli toimintasuunnitelmaa verkko-opetuksen kehittämiseksi vuonna 2012 Jedun am-
mattiopistoissa. Suunnitelmasta keskusteltiin ja todettiin se hyväksi. Samassa yhteydessä todettiin, että AS-
KO-hankkeelle on tehty jatkohakemus 30.6.2012 saakka. Hannu Haikara esitteli edellisessä kokouksessa 
laaditut ja sen jälkeen hieman muokatut verkko-opetuksen laatukriteerit ja todettiin että ne ovat hyvät. 
Päätettiin, että ne esitellään seuraavassa johtoryhmän kokouksessa 10.1.2012, esittelijöinä toimivat Hannu 
Haikara sekä Ari Sarpola. Kokouksen lopuksi todettiin että verkko-opetuksen tilastojenkeruun aika alkaa 
olla käsillä, ja aikaisemman päätöksen mukaisesti nyt pyydetään tietoja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntä-
misestä opetuksessa. Seuraava kokous päätettiin pitää tammikuussa 2012, ja ajankohta selvitetään Sumpli-
palvelun avulla.

VOP-yhteisö on menestyksekkäästi hyödyntänyt WebLI-järjestelmää sekä sosiaalisen median työkaluja vuo-
den aikana. Yhteistyötä on tiivistetty Jedun myötä tulevien uusien oppilaitosten kanssa. Verkko-opetuksen 
asiantuntija on yhdessä ASKO-hankkeen kanssa vienyt verkko-opetusta ison harppauksen eteenpäin. Laaja 
pohjatyö on tehty kuluneen vuoden aikana niin, että pedagoginen lähtökohta on myös verkko-opetuksessa 
mukana ja uusia työkaluja hyödynnetään laajasti opetuksessa. VOP-yhteisön ei ole tarvinnut kokoontua 
virallisiin kokouksiin niin usein kuin edellisenä vuotena, sillä yhteisön jäsenet ovat olleet mukana ASKO-
hankkeessa ja lisäksi verkko-opetuksen asiantuntija on kiertänyt tiiviisti ammattiopistoissa järjestäen kou-
lutuksia sekä henkilökohtaisia ohjauksia verkossa opettamiseen. Näin asioita on viety eteenpäin yhdessä 
ja tietoa on päästy vaihtamaan viikoittain eikä yhteisille kokoontumisille ole ollut tarvetta joka kuukausi.

Kulunut vuosi on osoittanut, että VOP-yhteisö sekä verkko-opetuksen asiantuntija ovat olleet tarpeen. 
Verkko-opetuksen systemaattinen kehittäminen pedagogisista lähtökohdista, verkko-opetuksen laatukri-
teerit sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ovat luoneet pohjan Jedun verkko-opiston 
käynnistämiselle vuoden 2012 aikana.

Henkilöstön hyvinvointitiimin toiminnasta vuonna 2011 kerrotaan tarkemmin luvussa seitsemän 
Työkykyä ylläpitävä toiminta KAMissa.

Tartu Tanssiin -hankkeen opettajat kesällä 2011
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HANKETOIMINTA

Aikuiskoulutuksen verkko-opetuksen kehittä-
mishanke (ASKO), VEERA (Verkostoista voimaa), 
LATO (Laajennettu työssäoppimisen kokeilu), 
KAMoon TYKE (opettajien työelämäjaksot) ja 
YES Pohjois-Pohjanmaa ovat suurimpia opetus-
ta läheisesti tukevia  ESR -rahoitteisia kehittä-
mishankkeita. Lisäksi Opetushallituksen kautta 
on meneillään kymmenkunta pienempää kehit-
tämishanketta ja kuntayhtymä on mukana mo-
nissa verkostohankkeissa partnerina. Liittees-
sä 5 on lueteltu ASKO –hankkeessa järjestetyt 
koulutukset vuoden 2011 aikana.

Kuntayhtymässä ei ole ollut keskitettyä koor-
dinointia tai nimettyä vastuuhenkilöä hankehal-
linnoinnin seurantaan ja ylläpitoon. Kehittämis-
palveluissa pidetään projektilistaa päättyneistä, 
meneillään olevista ja haetuista projekteista. Tie-
dottamiseen liittyvät asiat on hoidettu lähinnä 
sähköpostin kautta, jonne on perustettu KAM 
projektihenkilöt – ryhmäposti. 

Jokilaaksojen kuntayhtymän hankkeiden hal-
linnoinnin seuranta ja ylläpito on vastuutettu 
Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluille. Osa 
hankkeista toteutetaan edelleen ammattiopis-
toissa ja henkilöstön sekä opetuksen kehittä-
miseen liittyviä hankkeita hallinnoidaan kehit-
tämispalveluissa. Hankehallinnointiin liittyvää 
ohjeistusta ja toimintatapoja selkiytetään vuo-
den 2012 aikana.

LATO -hankkeen  TOP -laaja -seminaaria 
varten tehdyn fl aierin etusivu

Kalajoen ammattiopiston opiskelijoita surffaamassa kesällä 2011
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4. HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN, REKRYTOINTI JA 
PEREHDYTTÄMINEN

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

Erilaiset kehittämishankkeet 
Eri alojen täsmäkoulutukset
Kehityskeskusteluissa 
kartoitettava osaamistarve

Koulutuspäivien määrä
Työelämäjaksojen määrä 
Koulutussuunnitelmien 
toteutuminen
Koulutusmäärärahojen käyttö

Koko henkilöstö hallitsee 
sähköisten viestimien käytön.

OPE.fi II –tason koulutukset 
alueella, KAMin yhteiset 
koulutukset, opistojen omat 
koulutukset

Tiedon jakamiseen, 
siirtämiseen ja uuden tiedon 
löytymiseen löydetään välineitä

Mentorointi
Urakierto
Osaamispankki
Yhteistyö ja vaihdot yrityksiin 
(työelämäjaksot)

Keinojen käyttämisen määrä

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

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

Palaute henkilökunnalta

Henkilöstöllä on riittävän 
monipuolinen ja korkeatasoinen 
kielitaito sekä kansainvälisiä 
yhteyksiä.

Tuetaan omatoimista 
pitkäkestoista kielten opiskelua
Henkilöstön 2 -6 viikon ulkomaan 
vaihdot

Omatoimiseen kielten opiskeluun 
osallistuneiden määrä 
henkilöstövaihtojen määrä

Kuntayhtymässä on ollut käynnissä vuodesta 2009 ESR –rahoitteinen opetus- ja asiantuntijahenkilöstön 
työelämäjaksohanke. KAMoonTYKE – hanke mahdollistaa yli 40 asiantuntijan keskimäärin kahden kuukau-
den työelämäjakson pääsääntöisesti kotimaassa. Hankkeessa on varattu rahoitus viidelle henkilölle jakson 
toteutumiseen jossakin EU – maassa. Opetushallitus tekee päätökset ulkomaan jaksoille lähtijöistä kun-
tayhtymässä tehtyjen hakemusten perusteella. Ensisijaisesti päätöksiin vaikuttavat, mitä lisäarvoa ulkomailla 
suoritettu jakso tuo kotimaan jaksoon verrattuna.

Vuoden 2011 aikana jaksoja toteutui 19, joista yksi ulkomailla Espanjassa.

4.1 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. Henkilöstöhallinnon 
ohjelmasta on koottu vuoden 2011 henkilöstöstä lista ammattinimikkeittäin, joka on liitteenä 2.
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4.2 Henkilöstön osaamisen uudistaminen vuonna 2011

Taulukko 9a: Henkilöstön osaamisen uudistaminen vuonna 2011 (ilman TYKY-toimintaa)

Yllä olevan taulukon mukaiset luvut on ilmoitettu ammatillisen peruskoulutuksen osalta OPH:n tulosra-
hoituslaskentaan. Taulukossa ei ole AIKUKAMin ja AUTOKOULUn henkilöstön osaamisen uudistamiseen 
liittyviä kustannuksia. 

Vuoden 2011 taulukossa henkilöstön osaamisen uudistaminen sisältää henkilöstön koulutukseen käytetyt 
menot palkkauskuluineen. Kuntayhtymän yhteisten koulutuspäivien ja koti/ulkomaan työelämäjaksojen tai 
koulutusten laskennalliset palkkakulut on laskettu keskushallinnon kuluihin.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen uudistamiseen ammatillisten peruskoulutuksen osalta käytettiin kun-
tayhtymässä yhteensä 995 353 euroa. 

Työkyvyn ylläpitämiseen liittyvä toiminta on omana taulukkona, sillä sitä ei hyväksytä OPH:n tilastoon. Tau-
lukkoon 9 b on koottu TYKY -toimintaan käytetyt, kirjanpidosta kootut kustannukset. 

Taulukko 9b: Henkilöstön TYKY-toiminta

TYKY toiminnalla tarkoitetaan kaikenlaista virkistäytymistä, kuntorahaa, kuntoremontteja ym. henkilös-
tön jaksamiseen liittyvää toimintaa.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen uudistamiseen ja työkyvyn ylläpitoon käytettiin kuntayhtymässä yh-
teensä 1 157 193 euroa. Henkilöstön kokonaiskulut vuoden 2011 aikana (sisältäen ammattiopistojen, 
AIKUKAMin ja kuntayhtymän keskushallinnon kulut) oli yhteensä 18 943 107 €, josta käytettiin henki-
löstön osaamisen uudistamiseen 6,1 %.  Vuonna 2010 henkilöstön osaamisen uudistamiseen käytettiin 
4,8 % henkilöstön kokonaiskuluista ja vuonna 2009 käytettiin 6,0 % henkilöstön kokonaiskuluista. 

TYKY toiminta yhteensä
ARTEMA 15100
HAI 13604
NAO 655
OULA 12464
YSO 10374
AIKUKAM 500
AUTOKOULU 750
KESKUSHALLINTO/KAM 
yhteiset tapahtumat

108393

KAM YHTEENSÄ 161 840

 Henkilöstö- 
menot 

Muut menot 
ei sis. ALV ALV Yhteensä 

ARTEMA 85828 11691 1052 98 571 
HAI 48951 10481 404 59 836 
NAO  238540 32343 2115 272 998 
KESKUSHALLINTO 121590 142070 18168 281 828 
OULA 137397 34904 1393 173 694 
YSO 76548 25385 1650 103 583 
OPPISOPIMUS 2325 2229 289 4 843 
KAM YHTEENSÄ 711 179 259 103 25 071 995 353 
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Taulukko 9c:Kuntayhtymän panostus henkilöstön osaamisen uudistamiseen ja työkyvyn ylläpitoon vuosina 
2002 - 2011

Vuonna 2007 koulutuspäivien laskennallisia palkkauskuluja nostettiin todellisuutta vastaaviksi. Sen vuoksi 
osaamisen uudistamiskustannuksissa näkyy selkeä nousu vuonna 2007. Vuosien 2008 – 2011 laskennalliset 
kustannukset on koottu vuoden 2007 kertoimien mukaan.

4.3 Henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen

Henkilöstöstrategiaan on asetettu henkilöstön rekrytoinnin ja perehdyttämisen osalta seuraavat tavoit-
teet: Vetovoimaisuus työnantajana, pitkäaikaiset palvelussuhteet ja laadukas rekrytointi. 

Kuntayhtymän henkilöstön osalta ikäjakauma osoittaa, että uusien työntekijöiden laajamittaista rekrytoin-
tia tarvitaan viiden vuoden aikajänteellä. 

Vuoden 2011 aikana kuntayhtymässä aloitti 33 uutta työtekijää, joista opetushenkilöstön 
osuus oli 20 ja tukihenkilöitä 13.

Kalajoen ammattiopiston opettajia kuuntelemassa Hannu Jorea 2011

VUOSI
OSAAMISEN 

UUDISTAMINEN 
/KUSTANNUKSET 

euroa

2011 1 157 193 euroa

2010 870 544 euroa

2009 988 832 euroa

2008 889 728 euroa

2007 1 168 336 euroa

2006 600 445 euroa

2005 641 961 euroa

2004 682 356 euroa

2003 734 652 euroa

2002 606 227 euroa



33

5. HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI JA TYÖTURVALLISUUS

Henkilöstöstrategiassa keskeisiksi työhyvinvoinnin tavoitteiksi on asetettu työkykyinen ja henkisesti hy-
vinvoiva henkilöstö.

 

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

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

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

Henkisesti hyvinvoiva henkilöstö Kehityskeskustelut 
Mahdollisuus kehittyä työssä 
henkilöstön 
osallistumismahdollisuudet 
päätöksenteon valmistelussa 

Henkilöstökertomus ja osavuosikatsaukset 
Työtyytyväisyyskysely 
Kehityskeskustelut  

Henkilöstön työtyytyväisyys on 
keskimäärin hyvää tasoa, mutta sitä 
kehitetään edelleen. 

Järjestetään yhteisiä tilaisuuksia 
KAMin henkilöstölle, tuetaan 
omaehtoista liikkumista henkilöstön 
fyysisen hyvinvoinnin ja työkyvyn 
turvaamiseksi 

Henkilöstökysely 
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Työn sisältö ja työolosuhteet – ryhmään kuuluvat kaikki väittämät ovat lähes samaa tasoa kuin edellisinä 
vuosina. Vuotta 2011 kuvaa alin rivi (keltaisella merkitty).

Kysymyksen tärkeimmäksi teemaksi nousi työnsisältö ja työolosuhteet 50 vastauksella. Suurin osa vastauk-
sista liittyi opiskelijoihin (13 vastausta), työnjakoon ja työnsisältöön (11 vastausta), opetukseen (11 vasta-
usta), sekä työolosuhteisiin (8 vastausta). Lisäksi tärkeänä kehittämisalueena mainittiin myös tietotekniset 
ohjelmistot (5 vastausta) ja työturvallisuus.

Opiskelijoiden osalta haluttiin kehitettävän oppilashuoltoa ja -ohjausta, yhteisten aineiden integrointia 
muuhun opetukseen sekä poissaolo-ongelmien ratkaisemista. Myös opiskelijoiden sitouttamista ja erityis-
opiskelijoiden entistä parempaa huomioimista pidettiin tärkeänä.

Työnjakoon ja työnsisältöön haluttiin myös use-
assa vastauksessa muutoksia. Tiimityöskentelyä 
ja yhteistyötä arvostetaan ja toivotaan lisättä-
vän jokapäiväiseen työhön. Useissa vastauksissa 
nousi esiin tyytymättömyys lisääntyneeseen ra-
portointi- ja toimistotyömäärään, jonka vuoksi 
toivottiin lisää toimistohenkilökuntaa. Myös 
työnjakoon haluttiin lisää selkeyttä. 

Opetukseen liittyen kehittämiskohteina näh-
tiin erityisesti ammatti- ja yhteistenaineiden 
integrointi ja mahdollisuuksien mukaan myös 
koulutusohjelmia toivottiin lisättävän. Lisäksi 
aikuisten ja nuorten koulutuksen lähentäminen 
ja yhtenäistäminen nähtiin tärkeänä kehittämis-
alueena. 

Opetukseen esitettiin myös nykyaikaisempia opetusvälineitä, mikä liittyy osaltaan työolosuhteisiin, jota 
monet vastaajista pitivät tärkeänä kehittämiskohteena. Yleisesti toivottiin toimitilojen kehittämistä sekä li-
sää nykyaikaisia välineitä työelämästä myös koulutuksen puolelle. Tähän liittyen esitettiin työturvallisuuden 
kehittämistä esimerkiksi muokkaamalla opetustiloja turvallisemmiksi sekä lisäämällä työturvallisuuskoulu-
tusta ja -toimintaa. Lisäksi opetuksessa ja työskentelyssä käytettävien ohjelmistojen kehitys ja käyttäjäys-
tävällisyyden lisääminen listattiin kehittämistä vaativaksi kohteeksi.

Terveystreffi t Vuokatissa 2011

Taitaja 9 palkintojenjako 2011 Taitaja 9 autopuolella 2011



35

5.1 Henkilöstön poissaolot ja eläköityminen

Taulukko 10: Työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannukset yksiköittäin vuonna 2011 sekä yhteenveto 
vuosista 2001 – 2011

* =työterveyshuollon palvelut korvaus lk I      **= Sairaanhoito ja muu hoito korvaus lk II

Henkilökunnan terveydenhuoltopalvelusopimukset on tehty paikallisten terveyskeskusten työterveys-
huollon kanssa. Kalajoella ARTEMAlla on yleislääkäritasoinen työterveyshuoltosopimus lääkärikeskus Tut-
kon kanssa. 

Liitteessä 3 olevaan taulukkoon 11 on koottu henkilöstön poissaolot tyypeittäin. Taulukossa on jaoteltu tu-
kihenkilöstön ja opetushenkilöstön poissaolot erikseen. Sairaus  -poissaolojen määrää nostaa pitkäaikaiset 
poissaolot. Kaikkiaan sairauspoissaoloja oli 4498 päivää ja sairauden takia poissaolleita 200 henkilöä. Kes-
kimääräiseksi sairauspoissaolon kestoksi tulee 22,5 päivää.  Vuonna 2010 keskimääräinen poissaolon pituus 
oli 21 päivää ja vuonna 2009 pituus oli 25, 2 päivää. 

Sairaspoissaolojen määrä oli 11,4 päivää henkilöä kohden vuoden 2011 aikana, kun se vuonna 2010 oli 9,5 
päivää.  

YKSIKKÖ
Henkilö-
määrä

Työterveys-
huolto *

Sairaanhoito  
ja           

muu **

Kustan-
nukset     

€

Kustan-
nukset     
€/hlö

Haapajärven ammattiopisto 58 7764,72 8360,44 16125,16 278,02
Kalajoen ammattiopisto 43 14956,82 11413,82 26370,64 613,27
Nivalan ammattiopisto 143 15174,73 21461,30 36636,03 256,20
Oulaisten ammattiopisto 77 10835,78 15291,74 26127,52 339,32
Ylivieskan ammattiopisto 49 2101,80 7026,90 9128,70 186,30
Autokoulu 3 171,70 127,60 299,30 99,77
Yhtymäpalvelut 23 1276,10 3277,80 4553,90 198,00
Yhteensä 2011 396 52281,65 66959,60 119241,25 301
Yhteensä 2010 390 47783 49499 97282 249
Yhteensä 2009 363 37000 47177 84177 232
Yhteensä 2008 350 22495 44344 66839 191
Yhteensä 2007 348 23471 29660 53131 153
Yhteensä 2006 350 14528 26381 40909 117
Yhteensä 2005 350 14320 24732 39052 112
Yhteensä 2004 344 16963 28235 45198 131
Yhteensä 2003 331 13506 20145 33651 102
Yhteensä 2002 328 9347 14888 24235 74
Yhteensä 2001 318 9363 11478 20841 66
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Vuoden 2011 aikana poissaolot lisääntyivät lähes 800 päivää. Osittain poissaoloja on selittänyt yksittäisten 
henkilöiden pitkät sairaslomat ja toisaalta suurempi sairastuneiden määrä.

Vuonna 2011 suurin ikäryhmä on 50 - 54 -vuotiaat (70 henkilöä), mutta lähes saman verran on 55 -59 -vuo-
tiaita (65 henkilöä) ja yli 60 -vuotiaitakin on 51 henkilöä.

Uudessa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä yli 50 -vuotiaiden työhyvinvointiin tulee kiinnittää yhä 
enemmän huomiota. Ikääntyvä henkilöstö tarvitsee työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin porkkanoita, jot-
ta kaikki jaksavat tehdä innostuneesti omia työtehtäviään eläkeikään saakka. 

Konkreettisten toimenpiteiden toteutumisista ja hyvinvointitiimin toiminnasta vuoden 2011 aikana kerro-
taan luvussa seitsemän. 

Henkilöiden määrä – rivi tarkoittaa vuoden 2011 aikana sairauslomalla olleiden henkilöiden kokonaismää-
rää.

Heinäkuun kuntoremonttilaiset Katin kullassa

Sairausloma - poissaolot yhteensä 
KAMissa vuosina 2001-2009 

Päivien määrä 

Vuosi 2011 4498 
Vuosi 2010 3731 
Vuosi 2009 4080 
Vuosi 2008 4851 
Vuosi 2007 4586 
Vuosi 2006 4605 
Vuosi 2005 4239 
Vuosi 2004 4371 
Vuosi 2003 3032 
Vuosi 2002 2764 
Vuosi 2001 2647 
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Taulukko 12: Kuntayhtymän palveluksesta vuoden 2011 aikana eläkkeelle jääneet 

* Yhtymäpalvelut sisältää kuntayhtymän keskushallinnon ja AIKUKAMin henkilöstön

Taulukko 13: Henkilöstöstä osa-aikaeläkkeellä 31.12.2011 
          (sisältää osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat)

Eläkelaji 
YKSIKKÖ 

AR-
TEMA HAI NAO OULA YSO 

Auto- 
koulu 

YHT. 
PALV* Yhteensä 

Osa-aikaeläke 2 2 1 5 
Osa-
työkyvyttömyyseläke 0 
Työkyvyttömyyseläke 0 1 1 2 
Työttömyyseläke 0 
Vanhuuseläke 1 2 3 6 
Varh.vanhuuseläke 1 1 2 
Yhteensä 2011 1 2 6 3 3 0 0 15 
 

YKSIKKÖ Naiset Miehet Yhteensä 
Haapajärven ammattiopisto 2 2 4 
Kalajoen ammattiopisto   1 1 
Nivalan ammattiopisto 5 11 16 
Oulaisten ammattiopisto 8 1 9 
Ylivieskan ammattiopisto 5   5 
Autokoulu     0 
Yhtymäpalvelut 1   1 
Yhteensä 21 15 36 
 

 Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Eläkepoistuma yht. Eläkepoistuma% 

2011 6 4 10 2,8 
2012 9 4 13 3,6 
2013 12 4 16 4,3 
2014 13 3 16 4,4 
2015 12 3 15 4,2 
2016 9 3 12 3,3 
2017 10 3 13 3,7 
2018 13 3 16 4,3 
2019 11 3 14 3,9 
2020 11 3 14 3,8 
2021 6 2 8 2,4 
2022 7 2 9 2,5 
2023 11 2 13 3,6 
2024 8 2 10 2,8 
2025 10 2 12 3,2 

Taulukko 14: Eläkepoistuma vuosina 2011 – 2025

Eläkepoistumaan on saatu tiedot Kuntien eläkevakuutuksesta.
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5.2 Työsuojelutoiminnan toteutuminen 

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

Kuntayhtymän työsuojelupäällikkönä toimii talous- ja hallintojohtaja Markku Rajaniemi. Työsuojeluvaltuu-
tettuina toimivat Juha Eskola ja Reijo Leppikangas Nivalan ammattiopistosta ja molemmilla on kaksi varaval-
tuutettua. Opistoissa on sovittuna lisäksi kullekin työsuojeluasiamies. Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuute-
tut toimivat oman työskentelypaikkansa työsuojeluasiamiehinä.

Työsuojelupäällikkö ja valtuutetut olivat mukana työsuojelutarkastuksissa, jotka tehtiin yhdessä työsuoje-
lupiirin tarkastajan kanssa Nivalan ammattiopiston eri osastoilla. Lisäksi tehtiin sisäisiä tarkastuskäyntejä 
mahdollisuuksien mukaan.  Kuntayhtymässä on sähköinen vaaratilanneilmoitusjärjestelmä intranetissä.

Yhteistyökomitea kokoontui kaksi kertaa vuoden 2011 aikana. Työsuojeluasioissa kuntayhtymä muodostaa 
yhden työpaikan, jossa on useita työskentelypaikkoja.  

Yhteistyökomiteassa on henkilöstön edustajina yksi edustaja jokaisesta opistosta, Akavan pääluottamus-
mies, Kunta-alan unionista kaksi edustajaa ja työsuojeluvaltuutetut. Työnantajan edustajina ovat yhtymähal-
lituksen puheenjohtaja, yhtymähallituksen jäsen, yhtymäjohtaja ja talousjohtaja.  Kokouksissa käsiteltiin mm. 
yhtymän tilinpäätös, henkilöstökertomus, henkilöstökyselyn tulokset, osavuosikatsaus, JEDU strategia sekä 
talousarvio. Työsuojeluasioista on käyty läpi tarkastajien lausunnot, vakuutusyhtiön vahinkotilastot sekä 
Kansaneläkelaitokselle tehtävä vuosiraportti. Varhaisen puuttumisen malli on käsitelty myös yhteistoimin-
taelimessä. Myös Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän muodostumista ja aloittamista 1.1.2012 on käsitelty 
laajasti näissä ja muissa kokouksissa.

Kuntayhtymän eri tulosalueilla toimivat yhteistyökomitean tulosaluekohtaiset jaostot.

Tulosalueen johtaja vastaa yksikkönsä osalta myös työsuojeluun liittyvien asioiden tiedottamisesta ja paran-
tamisesta. Opistot hankkivat työterveyshuollon laajat palvelut paikallisesti palvelujen tarjoajilta.

5.3 Kuntoremontit ja henkilöstön kannustaminen

Kuntayhtymä on järjestänyt vuosittain viikolla 26 yhden yhteisen kuntoremonttiryhmän ja terveystreffi t 
puolen vuoden päähän kuntoremontista. 
Tammikuussa 2011 osallistui 13 henkilöä 
viikonlopun mittaisille terveystreffeille. 

Katinkullassa heinäkuussa 2011 kunto-
remonttiin osallistuneelta 18 henkilöl-
tä kerättiin palautetta, jossa tiedusteltiin 
kokemuksia kuntoremontista, kuntore-
montin vaikutuksia työssä jaksamisen ja 
elämänlaadun kannalta sekä mielipidettä 
työnantajan tarjoamasta mahdollisuudesta 
kuntoremonttilomaan. Kaikkien vastaajien 
kuvaukset kuntoremonttilomasta olivat 
erittäin myönteisiä.

Hyvänä pidettiin sitä, että sai kokeilla uu-
sia lajeja, sai tietoa ravinnosta, omasta 
kunnosta ja hyvän kunnon ylläpitämisestä. 
Monipuolisuutta sekä ohjeiden ja vinkki-
en saantia myös jatkon kannalta kiiteltiin. 

Tammikuun terveystreffi t vuokatissa 2011
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4,16

3,74

3,73

3,50

3,41

3,51

4,24

3,84

3,80

3,52

3,41

3,62

4,15

3,77

3,54

3,41

3,29

3,60

4,11

3,75

3,53

3,32

3,25

3,43

4,17

3,81

3,65

3,39

3,24

3,47

4,16

3,87

3,73

3,40

3,29

3,58

4,25

3,99

3,86

3,58

3,40

3,72

4,20

3,93

3,72

3,53

3,41

3,60

4,24

3,97

3,71

3,51

3,31

3,51

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Olen kokenut itseni tarpeelliseksi 
työyhteisössäni

Olen saanut tarvittaessa apua ja tukea 
työssä onnistuakseni

Työilmapiiri on ollut hyvä 
oppilaitoksessani / tulosalueellani

Olen ollut tyytyväinen työstäni 
saamaani arvostukseen

Hyvin tehty työ on huomattu 
oppilaitoksessani / tulosalueellani

Oppilaitoksessani / tulosalueellani on 
ollut hyvä keskinäinen luottamus

Työilmapiiri, KAM 2003-2011

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ryhmä oli ollut hyvä ja kannustava. Aikataulu oli ollut sopiva ja aikaa oli jäänyt myös omille harrasteille 
ja hoitoihin. Kuntoremontti antoi mahdollisuuden tutustua myös uusiin työkavereihin. Katinkultaan oltiin 
tyytyväisiä kuntoremonttiloman järjestämispaikkana. 

Kuntoremonttiloma innosti liikkumaan ja tarkistamaan ruokavaliota sekä syömään terveellisemmin. ”Erit-
täin hyödyllinen ja liikkumiseen motivoiva”

Osallistujat saivat tietoa liikunnan ja ravinnon merkityksestä jaksamisessa. Kuntoremonttiloman ansiosta 
työssäjaksamisen koettiin parantuneen sekä kipujen ja stressin helpottuneen / hävinneen. Sen koettiin 
myös antaneen voimia tulevaisuuteen. ”Mahtava homma!”

Työnantajan osallistumista kustannuksiin pidettiin tärkeänä, jota ilman kaikki eivät olisi ehkä osallistuneet.  
Se osoittaa myös työnantajan välittävän työntekijöistä. 

Työilmapiiriin liittyvät väittämät ovat kaikilla osa-alueilla ovat edellisten vuosien tasolla.

Työilmapiiri on tärkeä osa työssä viihtymistä ja jaksamista ja siksi tärkeä teema. Vastaajista 14 nosti työil-
mapiirin tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi. Erityisesti vastauksissa korostui työilmapiirin yleinen paranta-
minen (7 vastausta). Osastojen välinen yhteistyön ja sitä kautta työilmapiirin parantaminen nostettiin tär-
keimmäksi kolmessa vastauksessa. Lopuissa vastauksissa toivottiin työilmapiiriä kehitettäväksi erityisesti 
niin, että mahdollisiin ristiriitaisiin suhteisiin voitaisiin puuttua ja selvittää ne.

”Tiimityö, yhteistyö ja avoimuus, takaavat hyvän työilmapiirin.”
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6. HENKILÖSTÖKOULUTUS

6.1 Henkilöstökoulutuksen suunnittelu ja arviointi

Henkilöstöstrategian tavoitteeksi on asetettu koulutuksen vastaaminen yhtymän toiminnan kehittämisen 
tarpeisiin. 

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 

Vuoden 2011 aikana kuntayhtymä järjesti yhden yhteisen 
koulutuspäivän, johon osallistui kaikkiaan 248 henkilöä. Hel-
mikuun koulutuspäivän teemana oli erityisopetukseen ja 
opiskelijahuoltoon liittyviä asioita Päivän pääluennoitsijana oli 
erityisasiantuntija Kalle Vastamäki Bovallius – ammattiopis-
tolta ja hänen aiheensa oli kohti esteettömiä ja yhdenvertai-
sia oppimisympäristöjä. Päivän aikana esiteltiin mm. aiheeseen 
liittyviä hankkeita, joita oli käynnissä kuntayhtymässä. 

Kuntayhtymän yhdistymiseen liittyvien talous- ja palkkahal-
linnon ohjelmistoihin järjestettiin tiivistä koulutusta syksyn 
2011 aikana, johon osallistuivat lähinnä keskushallinnon ja 
ammattiopistojen talous- ja toimistohenkilökunta. 

Taulukko 15: Henkilöstön osallistuminen koulutukseen 
           vuonna 2011 Helmikuun koulutuspäivä 2011 Kalle Vastamäki

 Koulutuspäivät  
yhteensä  

Opetus- 
henkilöstö 

Muu  
henkilöstö 

Yhtymäpalvelut 233  233 
ARTEMA  260 177 83 
HAI  133 87 46 
NAO  699 653 46 
OULA 418 374 44 
YSO 278 248 30 
AIKUKAM 39  39 
AUTOKOULU 6 6  
KAMin yhteiset koulutukset 266 211 55 
Työelämäjaksot TYKE 731 731       
Yhteensä 2011 3063 2487 576 
Yhteensä 2010 2587 1915 672 
Yhteensä 2009 2309 1665,5 643,5 
Yhteensä 2008 2237 1632 605 
Yhteensä 2007 2388 1913 475 
Yhteensä 2006 1989 1637 352 
Yhteensä 2005 2607 2232 375 
Yhteensä 2004 2562 2118 444 
Yhteensä 2003 2589 2229 360 
Yhteensä 2002 2 672 2 255 457 
Yhteensä 2001 1944 1579 365 
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Henkilöstön osaaminen ja kouluttautuminen ovat oleellinen osa henkilöstön laadullisia ominaisuuksia mi-
tattaessa. Henkilöstön koulutusrakennetta kuvattaessa on käytetty Tilastokeskuksen koulutusrakennejaot-
telua. Keskiasteen koulutuksiksi luetaan esimerkiksi ylioppilastutkinnot ja ammatilliset perustutkinnot. Mm. 
teknikon, merkonomin ja sairaanhoitajan tutkinnot, jotka eivät ole ammattikorkeakoulututkintoja, luetaan 
alimpaan korkeaan 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.

Taulukko 16a: Henkilöstön koulutusaste miehet – naiset näkökulmasta

Tulosyksikkö Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkea- 
kouluaste 

Ylempi korkea- 
kouluaste 

Tutkija- 
koulutusaste 

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

HAAPAJÄRVEN AO 1 5 12 6 4 9 5 7 9 

KALAJOEN AO 1 3 7 6 3 7 7 4 5 

NIVALAN AO 2 24 23 8 17 44 9 5 11 

OULAISTEN AO 2 3 3 20 2 19 7 21 

YLIVIESKAN AO 1 3 7 13 3 6 4 12 

AUTOKOULU 3 

YHTYMÄPALVELUT 1 6 5 5 3 3 

Yhteensä 2011 3 2 40 52 24 63 70 51 30 61 0 0 

%- osuus 2011 1,8 % 0,9 % 24,0 % 22,7 % 14,4 % 27,5 % 41,9 % 22,3 % 18,0 % 26,6 % 0,0 % 0,0 % 
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Taulukko 16b: Henkilöstön koulutusaste tukihenkilöstö- opetushenkilöstö näkökulmasta

Tulosyksikkö Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkea- 
kouluaste 

Ylempi korkea- 
kouluaste 

Tutkija- 
koulutusaste 

 
Tuki-
hlstö 

Opetus-
hlstö 

Tuki-
hlstö 

Opetus- 
hlstö 

Tuki-
hlstö 

Opetus-
hlstö 

Tuki-
hlstö 

Opetus-
hlstö 

Tuki-
hlstö 

Opetus-
hlstö 

Tuki-
hlstö 

Opetus-
hlstö 

HAAPAJÄRVEN AO 1 0 17 0 4 6 5 9 6 10 0 0 

KALAJOEN AO 1 0 10 0 4 5 3 11 3 6 0 0 

NIVALAN AO 2 0 37 10 7 18 2 51 3 13 0 0 

OULAISTEN AO 0 0 5 0 6 17 1 20 2 26 0 0 

YLIVIESKAN AO 0 1 7 3 3 10 1 8 1 15 0 0 

AUTOKOULU 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

YHTYMÄPALVELUT 0 0 0 0 7 0 10 0 6 0 0 0 

Yhteensä 2011 4 1 76 16 31 56 22 99 21 70 0 0 

%- osuus 2011 2,6 % 0,4 % 49,4 % 6,6 % 20,1 % 23,1 % 14,3 % 40,9 % 13,6 % 28,9 % 0,0 % 0,0 % 

 

Koulutusaste vaikuttaa suoraan opettajien palkkaukseen ja on yksi motiivi jatko-opiskeluihin. Henkilöstön 
osaamista ja kehittymistä seuraamalla pystytään suunnittelemaan henkilöstön jatkuvaa koulutusta ja työn 
kehittymistä. Koulutustaso on yksi keskeisimmistä mittareista arvioitaessa henkilöstövoimavarojen laadullista 
tasoa. Kuntayhtymässä on 21 henkilöä suorittamassa ylempää korkeakoulututkintoa ja kuudella heistä on 
tähtäimenään ylempi jatkotutkinto.

Taulukkoon 16b henkilöstön koulutusastetta laskettaessa rehtorit on laitettu tukihenkilöstöön kuuluviksi.
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6.2 Henkilöstökoulutukseen osallistuminen

Henkilöstökoulutus on yksi henkilöstön kehittämisen keino, jolla henkilöstön ammatillisia valmiuksia työs-
sä ja työyhteisössä ylläpidetään ja lisätään kuntayhtymän päämäärien ja palvelutoiminnan tavoitteiden saa-
vuttamiseksi.

Henkilöstön koulutukseen osallistumista seurataan jokaisessa yksikössä ja tilastot osallistuneista kootaan 
vuosittain keskushallinnossa. Sähköisen asianhallintaohjelma Dynastyn kautta pystytään luotettavasti laske-
maan mm. koulutuspäivien määrät. Tämä edellyttää kaikkien koulutuspäätösten tekemistä Dynastyn kautta 
ja niin, että koulutuksiin osallistumiset on tehty koulutuspäätöksinä. 

Kuntayhtymän yhteinen koulutuspäivä on erikseen huomioitu kuntayhtymän yhteisessä osiossa. Suurin osa 
koulutuksista on maksuttomia (lääninhallitus, opetushallitus, omaehtoinen koulutus) tai sisältyy erilaisiin 
kehittämishankkeisiin. Liitteessä 5.1 on lueteltu ASKO –hankkeeseen liittyvät koulutustilaisuudet vuoden 
2011 aikana ja 5.2 kohdassa muut KAMissa järjestetyt koulutukset.

Taulukko 17: Henkilökunnan osallistuminen tutkintoon johtavaan koulutukseen v. 2011

Tavoitteet: Keinot: Arviointi: 
Vähintään 5 koulutuspäivää / hlö 
 

 Kuntayhtymä järjestää 
monipuolisesti opetusta tukevia 
koulutuskokonaisuuksia alueella 

Koulutuspäivien määrä 
 

5 % henkilöstöstä osallistuu 
tutkintotavoitteiseen koulutukseen 

Kannustetaan henkilökuntaa 
osallistumaan oman ammattialansa 
tutkintotavoitteiseen koulutukseen 

Tutkintotavoitteiseen koulutukseen 
osallistuneiden määrä  
 

Osallistuminen Suoritetut tutkinnot 
Yhtymäpalvelut* 2(4) 1(2)
HAI 8 (10) 1(3)
NAO 26 (32) 3(7)
ARTEMA 3 (7) 1(2)
OULA 22 (23) 11(0)
YSO 14 (12) 2(2)
Yhteensä 75 (88) 9(16)
* Sisältää AIKUKAMin henkilökunnan 

Henkilöstöstä 18,9 % on pitkäkestoisessa tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa. Suurin osa koulutuksessa 
olevista suorittaa joko ylempää korkeakoulututkintoa, oman alansa AMK- tutkintoa tai muuta jatkotut-
kintoa. 10 opettajaa suoritti pedagogiset opinnot vuoden 2011 aikana. Suurin osa tutkintoon johtavista 
koulutuksista on omaehtoista, jota tuetaan mahdollisuuksien mukaan mm. opetusjärjestelyin. Lisäksi 22 
opettajaa kuntayhtymän eri ammattiopistoista opiskelee pedagogisia opintoja.

Henkilöstökyselyyn vastanneiden mukaan tietoteknistä koulutustarvetta oli 106 henkilöllä. Kuvankäsitte-
lyyn toivoi koulutusta 17 henkilöä. Verkko-opetukseen liittyvää koulutusta (Moodle ym.) toivoi 15 vastaa-
jaa. Sen lisäksi suurimmat tarpeet koettiin Exeliin, Primus/Wilma/Kurre, CAD -ohjelmien käyttöön liittyen 
sekä yleisesti ohjelmiin liittyvää koulutusta.
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Työelämäosaamisen diplomiopinnot (23 op) on suorittanut vuoden 2011 loppuun mennessä 25 henkilöä. 
Opetushallitus uudisti huhtikuussa 2009 työelämäosaamisen diplomin sisältöä ja osa-alueita. Uudet diplo-
miopintojen vaatimukset koostuvat seuraavista osa-alueista: 

Työelämälähtöinen ammatillinen koulutus 6 op, Oppiminen ja osaamisen arviointi 6 op, Työelämäyhteistyö 
ja toiminta työpaikoilla 6 op ja Alan kehittäminen ja yrittäjyys 7 op.

Näyttötutkintomestari-tutkinnon (23 op) on suorittanut vuoden 2011 loppuun mennessä 98 opettajaa/
asiantuntijaa. 

6.3 Opetushenkilöstön asetuksen mukainen kelpoisuus

Taulukko 18: Opettajien määrä, joilla on asetuksen mukainen kelpoisuus (kaikki opettajat)

Opisto
Asetuksen 
mukainen 
kelpoisuus

% -osuus Opetushenkilöstö yht.

HAI 24 82,8 29

NAO 64 71,1 90

ARTEMA 18 85,7 21

OULA 46 70,8 65

YSO 28 75,7 37

Yhteensä 180 74,4 242
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Henkilöstökertomukseen laskettu opetushenkilöstön määrä sisältää vakinaiset ja pitkäaikaisia sijaisuuksia 
vuoden 2011 aikana hoitaneet. Taulukosta puuttuu Nivalan autokoulu, jonka opetus- sekä hallintohenkilös-
töllä (3) on kaikilla asetuksen mukainen kelpoisuus. Aikuiskoulutuksen opetushenkilöstön koulutustaustat 
on tarkistettu asetuksen 14.12.1998/986 mukaisesti, koska suurin osa toimii sekä nuorten että aikuisten 
opetuksessa. 

Opetushallituksen keräämään tilastokantaan on ilmoitettu ammatillisessa peruskoulutuksessa olevan ope-
tushenkilöstön määrä 31.12.2011 ja ohjeiden mukaisesti siihen tilastoon tulee huomioida kaikki virka- tai 
työsuhteessa olevat opettajat, myös virkavapaalla olevat ja vähintään 4 kuukautta viransijaisena toimivat 
mukaan lukien rehtorit ja muut opetusvelvolliset johtajat.

Opettajien kelpoisuuteen vaikuttavat koulutus, työkokemus ja opettajien pedagogisten opintojen suoritus. 
Toisen asteen oppilaitoksissa ammatillisten aineiden opettajilta vaaditaan pääsääntöisesti ammattikorkea-
koulututkinto tai ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan opettajan pedagogiset opinnot. Kelpoisuus-
vaatimukset ovat kasvaneet v.1999 alusta, mutta asetuksessa olevien siirtymäsäännösten mukaan aiemmin 
pätevä henkilöstö on edelleen kelpoisia. Opettajien asetuksen mukaista kelpoisuutta on seurattu kuntayh-
tymässä jo useiden vuosien ajan. 

Taulukko 19: Opettajien määrä, joilla on asetuksen mukainen kelpoisuus (ammatillinen peruskoulutus)

Opisto
Asetuksen 
mukainen 
kelpoisuus

% -osuus Opetushenkilöstö 
yht.

HAI 24 82,8 29

NAO 57 77,0 74

ARTEMA 18 85,7 21

OULA 46 75,4 61

YSO 20 74,1 27

Yhteensä 165 77,8 212
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7. TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA KALAJOKILAAKSON 
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ

Kuntayhtymän yhteiset TYKY-tapahtumat

Työtyytyväisyyttä ja työssä jaksamista on tuettu yhteisillä tapahtumilla ja retkillä.

Terveystreffeille Holiday Club 
Katinkultaan 21.1.–23.1.2011 osallistui 
13 henkilöä KAM:n eri tulosalueilta. 
Osallistujat arvioivat ohjelman 
onnistuneen erinomaisesti (5), hyvin 
(8). Viikonlopun ohjelmassa oli mm. 
terveysliikunnasta ja – kunnosta pidetty 
luento sekä kuntoremonttitestejä oman 
kunnon kartoittamiseksi.

Hyvinvointi/virkistysviikonloppu + 50 
-vuotiaille järjestettiin 15–17.4.2011 
Kuopion Rauhalahdessa ja osallistujia 
oli 14 henkilöä. Palaute viikonlopusta oli 
hyvää ja osallistujat olivat kaikin puolin 
tyytyväisiä ohjelmaan.

Kesän kuntoremonttiin Holiday Club 
Katinkultaan 26.6.–1.7.2011 osallistui 
henkilökuntaa KAM:sta 14 ja neljä PYHÄSIIASTA. Osallistujat olivat tyytyväisiä viikon monipuoliseen 
sisältöön, aikataulutukseen ja ohjeisiin sekä vinkkeihin. Viikon aikana ehtii tutustua myös paremmin vanhoihin 
ja uusiin työkavereihin. Kuntoremontteja toivottiin pidettäväksi myös tulevaisuudessa. 

KAMin ja PYHÄSIIAn yhteinen 
syyspäivä vietettiin Kalajoella, 
Merisärkillä 12.9.2011. Syyspäivän 
pääesiintyjänä oli psykologi, luennoitsija 
Tony Dunderfelt, jonka aiheena oli 
Hedelmällinen yhteistyö ja hyvät 
henkilökemiat.  

Luennon ja lounaan jälkeen oli vuorossa 
erilaisia aktiviteetteja: Opastettu 
kierros Meriluontokeskukseen, 
Opastettu retki kahdelle lintutornille, 
Golf-opetusta, Sauvakävelykoulu, Uintia 
Sani-Fanissa, Karaokea Merisärkän 
Karaokeklubilla, Keilausopetusta 

kylpylähotelli Sanissa ja Leikkimieliset JEDUmpialaiset. JEDUmpialaisissa lajeina olivat Frisbee Golf, 
Sumopaini, köydenveto hiekalla ja hiekkahiihto Tandem-suksilla. Iltapäiväkahvien jälkeen seurasi Sketsi, josta 
vastasivat Maire Takalo ja Tuulikki Kejonen, Aamuvirkut. Lopuksi palkittiin päivän voittajat.

ASLAK (ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus) päättyi marraskuussa 2011. Siihen osallistui 
kuusi opettajaa ja neljä tukihenkilöä. Kevään kuntoutusjakson jälkeen pidettiin yhteinen palaute- ja 

Hvyinvointi ja virkistysviikonloppu Kuopion Rauhalahdessa

Syyspäivä Kalajoella, Heikki Yli-Olli
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keskustelupäivä kuntoutukseen osallistujien ja heidän esimiestensä kanssa. Vuoden 2011 aikana ryhmä oli 
kolme viikkoa kuntoutuksessa. 

Henkilökunnan pikkujoulujuhla järjestettiin 25.11.2011 YSOlla. Dalton yhtye aloitti noin klo 17.15 
toriaulassa, jossa tarjoiltiin myös jouluglögi sekä tonttulakit henkilökunnalle. Tervehdyssanojen jälkeen klo 
18 illanjuontajana toiminut Jukka Saarela ohjasi pikkujouluväen ruokailuun ja tiernapoikaesitys alkoi. Klo 
19.30 alkaen toriaulassa esiintyi Crowth-yhtye ja tämän jälkeen seurasi Kaiku Tanssi -hankkeen tanssiesitys. 
Karaoke club puolestaan toimi klo 20 eteenpäin. Yökerho avautui klo 21 ja Heimo Meskanen ja Väsyneet 
kädet aloitti esiintymisen klo 21.30. 

Saku ry:n kävelykampanja järjestettiin sekä KAMin että PYHÄSIIAn henkilökunnalle. Valtakunnallisesti KAM 
ja PYHÄSIIKA kokonaisuudessaan olivat kampanjan viidenneksi parhaita, PYHÄSIIKA henkilömäärään 
suhteutettuna puolestaan paras. KAMista oli 17 joukkuetta mukana kampanjassa. Sisäisessä kilpailussa 
paras joukkue oli OULAN sosiaali- ja terveysalan ”Levottamat jalat”. He saivat palkinnoksi yhteisen 
ruokailun paikalliseen ruokapaikkaan max. 150 €.

Työnantaja on tukenut 50 eurolla/ vuosi 
henkilöstöä työkyvyn ylläpitämiseen 
liittyvään toimintaan. 

Henkilökunnalla on myös ollut 
mahdollisuus tehdä osa-aikatyötä, mikä 
on koettu erittäin myönteisenä työssä 
jaksamisen tukemisena. Lisäksi opinto- 
ja vuorotteluvapaata on mahdollista 
saada henkilön niin halutessaan.

”Olen kokenut ongelmia viime vuonna työssä jaksamisessa” – väittämän kehitys yhdeksän vuoden aikana.
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Työssä jaksaminen ja hyvinvointi ovat edelleen tärkeä teema henkilöstön kehittämisessä. Vastauksista 20 
liittyi kyseiseen teemaan. Kahdeksassa vastauksessa nostettiin esiin henkilöstön jaksamisen ja hyvinvoinnin 
kokonaisvaltainen kehittäminen. Myös ikääntyvien työntekijöiden jaksamisesta kannettiin huolta.

Tasa-arvoinen kohtelu ja työmäärän tasapuolinen jako nousivat esille neljässä vastauksessa. Työtehtäviä 
toivottiin jaettavan mm. ammattitaidon ja kiinnostuksen mukaan. Samalla kehittämistä olisi myös siinä, 
etteivät työt kasaantuisi, vaan uusien tehtävien myötä arvioitaisiin vanhojen tarpeellisuus, niin ettei 
kokonaistyömäärä kasvaisi liian suureksi. Tämän nähtiin vaikuttavan suurelta osin myös työmotivaatioon. 
Samoin myös koulutukseen pääsyyn toivottiin selkeitä ja tasapuolisia linjauksia.

Monissa vastauksissa yhteishengen parantaminen koettiin tärkeäksi kehittämiskohteeksi mm. yhteisten 
koulutusten ja palaverien avulla.

7.1 Tasa-arvoon liittyvien väittämien vertailu vuosina 2006, 2007, 2009, 2010 ja 2011 
henkilöstökyselyissä

3,93

3,73

3,84

1,59

4,25

3,71

3,84

3,68

3,81

3,67

3,71

1,48

4,17

3,73

3,81

3,63

3,90

3,75

3,77

1,58

4,20

3,71

3,82

3,71

3,98

3,79

3,82

1,57

4,33

3,81

3,91

3,77

3,88

3,67

3,71

1,68

4,20

3,67

3,67

3,84

3,90

3,74

3,69

1,61

4,10

3,62

3,91

3,68

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Oppilaitoksessani/tulosalueellani on naisilla ja miehillä yhtenäiset 
mahdollisuudet edetä urallaan

Palkkausjärjestelmä on tasa-arvoinen naisilla ja miehillä suhteessa 
työtehtäviin

Naisilla ja miehillä on samat vaikutusmahdollisuudet 
oppilaitoksessani/tulosalueellani

Olen havainnut sukupuolista häirintää oppilaitoksessani/tulosalueellani 

Naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet osallistua koulutuksiin 
oppilaitoksessani/tulosalueellani 

Vastuulliset tehtävät jakautuvat tasaisesti naisille ja miehille 
oppilaitoksessani/tulosalueellani 

Naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet työ ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseen oppilaitoksessani/tulosalueellani

Työsuhde-etuudet (mm. kännykät, tietokoneet) ovat samanarvoiset 
naisilla ja miehillä oppilaitoksessani/tulosalueellani 

Tasa-arvo, KAM 2006-2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä

Kysymykseen vastaajia oli yhteensä 64. Vastaajista 24 ei nähnyt tarvetta tasa-arvon kehittämiselle. ”Meillä 
on erittäin tasa-arvoinen työyhteisö.”

Kehittämistarvetta tasa-arvoon liittyen kuitenkin on 30 vastaajan mielestä. Tasa-arvo ongelmia nähtiin 
palkkauksessa, etenkin miesten ja naisten välillä, sekä töiden jakaantumisessa niin määrällisesti kuin 
laadullisestikin kollegoiden kesken (sukupuolesta riippumatta). 

Lisäksi vastauksissa nousi esiin, ettei naisten aloitteita tai kehityspyyntöjä oteta aina vakavasti ja etteivät 
naiset pääse mukaan päätöksen tekoon. Toisaalta ilmaistiin myös, ettei miehillä ole aina samoja oikeuksia 
ja kehitysmahdollisuuksia kuin samaa työtä tekevillä naisilla. Kehittämistoiveet keskittyivät siis lähinnä 
sukupuolten väliseen tasa-arvoon, joka vastaajien mielestä nousee esille palkkaukseen, työvälineisiin sekä 
tasa-arvoiseen kohteluun liittyvissä asioissa. Kymmenen vastaajaa ei osannut sanoa mielipidettään asiasta.
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KAMissa ei ole tehty vertailua naisten ja miesten osalta tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvän palkkausjärjestelmän 
osalta. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä tasa-arvosuunnitelman laadinta on ajankohtainen ja siihen 
sisällytetään myös palkkausjärjestelmän vertailutietoa miesten ja naisten välillä.

7.2 Henkilöstö- ja työhyvinvointitiimin toiminta vuonna 2011

Henkilöstö- ja työhyvinvointitiimi kokoontui kahdeksan kertaa vuoden 2011 aikana. Tiimin jäsenet ovat 
puheenjohtaja ja koollekutsuja Sirpa Korhonen (KAM), Hannele Siekkinen (Piippolan ammattiopisto), Arto 
Veikkola (Haapaveden ammattiopisto), Sari Mattila (Ylivieskan ammattiopisto), Annukka Kurki (Oulaisten 
ammattiopisto), Jukka Wörlin ja Eija Tanhuala (Kalajoen ammattiopisto), Juha Eskola ja Aki Leppälä (Nivalan 
ammattiopisto), Jouko Hautamäki ja Paula Harju (Haapajärven ammattiopisto), Taina Palo (KAM), sekä 
sihteerinä Kirsi Peltola (KAM). Työterveyshuollon edustajina tiimissä ovat Kallion peruspalvelukuntayhtymästä 
työterveyshoitaja Mervi Poikkimäki ja työfysioterapeutti Malla Kullas. Jouko Hautamäki jäi keväällä pois ja 
tilalle tuli Hanna Ampula ja Ylivieskan ammattiopistosta Liisa Tuomainen. Työhyvinvointitiimin tehtävänä on 
toimenpideohjelmaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja ideointi KAMin tasolle sekä yksiköihin. Tiimin 
toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat työssä jaksaminen ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen.

Tiimin keskeisimpiin tehtäviin 
kuului vuoden 2011 aikana uuden 
Henkilöstö- ja hyvinvointistrategian 
2012–2014 suunnittelu, kuntayhtymän 
tapahtumien järjestäminen sekä 
syksyn tärkeimpänä varhaisen 
puuttumisen mallin rakentamisen 
suunnittelu. Varhaisen puuttumisen 
mallin rakentamiseen johtoryhmä 
nimesi työryhmän, joka jäseniä olivat 
Sirpa Korhonen, Markku Rajaniemi, 
Ritva Jomppanen, Malla Kullas ja 
Mervi Poikkimäki ja tarvittaessa Vesa 
Kumpumäki. Syksyn aikana kehitettiin 
myös yhteistä perehdyttämisohjelmaa 
JEDUlle.

Toukokuun palaverissa päätettiin, että esitetään johtoryhmälle uutta ASLAK kuntoutusta haettavaksi keväällä 
2012, jolloin toteutus olisi vuosina 2013–2014, työterveyshuolto oli vahvasti ASLAK kuntoutuksen kannalla.

Saku ry:n toiminnanjohtaja Saija Sippola vieraili Haapajärven ammattiopistolla 28.11.2011. Hän piti lyhyet 
infotilaisuudet sekä opiskelijoille että henkilökunnalle.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän henkilöstölle hankittiin urheilupusakka/takki JEDUn logolla.

7.3 Ammattiopistojen TYKY- toiminta vuonna 2011

Haapajärven ammattiopisto
Haapajärven ammattiopistossa järjestettiin virkistyspäivä Kalajoen Ulkokallaan keväällä 2011 ja pikkujoulut 
joulukuussa 2011. Haapajärven ammattiopistolla on henkilöstön käytössä jäähalli- ja kuntosalivuorot.

Oulaisten ammattiopisto
Syksyllä 2011 Oulaisten ammattiopiston henkilökunnalla oli koulutus- ja virkistyspäivä 28.9 Honkamajalla. 

KAM:n henkilökunnan yhteinen virkistyspäivä Kalajoella 2011
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Osa henkilökunnasta kävi teatterimatkalla Oulussa katsomassa Viulunsoittaja katolla musikaalin 4.11.2011. 
Kuntosali on henkilökunnan käytettävissä Sosiaali- ja terveysalan yksikön tiloissa ja jumppaan on 
henkilökunnan mahdollista osallistua Taukokankaalla.

Kalajoen ammattiopisto
Kalajoen ammattiopiston Arteman koko henkilöstölle on järjestetty ohjattu jumppa liikuntasalissa 
kerran viikossa, ohjattua ja ohjaamaton kuntosalivuoro henkilökunnalla on myös kerran viikossa. Lisäksi 
henkilökunta on voinut varata myös henkilökohtaisia vuoroja saleista. Lisäksi keväällä henkilökunnalla oli 
mahdollisuus ostaa hierontapalveluja paikalliselta yrittäjältä ja oppilaitokselta järjestettiin tila ja osallistujat 
käyttivät palveluita omalla vapaa-ajallaan. Toimintaa on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa.

Henkilökunnalle järjestettiin strategiapäivä 14.5.2011 Rautiossa Vääräjoen elämystilalla. Ensin käsiteltiin 
strategiaan liittyviä asioita ja sen jälkeen oli mahdollista jäädä saunomaan elämystilalle. Ennen joulua 
henkilökunta kävi yhdessä paikallisessa ruokapaikassa jouluaterialla.

Nivalan ammattiopisto
Nivalan ammattiopistolla on yhdessä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion työterveyshuollon kanssa TYÖLÄS 
projekti (= Työelämälähtöinen kehittäminen) ja mukana projektissa ovat osastonjohtajat ja rehtorit 
yhteensä 11 henkilöä. Projekti alkoi työpäiväkirjan pidolla 12–29.9.2011. Vuonna 2011 ryhmä kokoontui 
työterveyshuollon johdolla neljä kertaa. Projekti jatkuu vielä 2012. Kehittämiskohteiksi nousivat kaksi 
asiaa (opetushenkilöstön toimenkuvien selkeyttäminen ja yhdenmukaiset toimintaohjeet à opiskelijoiden 
säännöt/rikkomukset) joita työryhmät työstävät kevään 2012 aikana ja uuden lukuvuoden (syksy 2012) 
alussa otetaan käyttöön. 

Lisäksi Nivalan ammattiopistolla järjestettiin 6.10. klo 9-14 Hyvinvointipäivä, jossa olivat myös opiskelijat 
mukana. 15.10. järjestettiin opettajakunnan koulutuspäivä.

Nivalan ammattiopistossa on ollut sählyvuoro henkilökunnalle maanantaisin ja sulkapallokenttiä 2 kpl 
käytettävänä keskiviikkoisin. Näiden lisäksi oli tarjolla  joogaa kevättalvella 2011 maanantaisin. Kuntosalista 
on varattuna joka illalle muutama tunti henkilökunnan käyttöön myös lauantaisin.Kuntosuoritusten 
seurantakampanja jatkui lukukausittain, lukukauden loppupuolella arvottiin osallistujien kesken 
rahapalkintoja.

Ylivieskan ammattiopisto
Ylivieskan ammattiopistossa pidettiin henkilöstön kuntoliikuntakampanja ajalla 1.1. – 30.4.2011, palkinnot 
arvottiin kampanjaan osallistuneiden kesken. Henkilöstön virkistyspäivä pidettiin 25.3.2011 Kalajoella, 
ohjelmassa olivat tutustumiskäynnit Tyngän myllyyn ja Ulvin ateljeeseen Plassilla. Safaritalolla oli ruokailun 
lisäksi ulkona leikkimielisiä kilpailuja, mahdollisuus hiihtää, kävellä lumikengillä, kokeilla moottorikelkkailua, 
saunoa. 

Yhteistyössä Ylivieskan seudun musiikkiopiston kanssa järjestettiin 20.5.2011 Feisgroovi jamit. Ylivieskan 
ammattiopisto oli jalkapallo-otteluisäntänä Ylivieskan Safarikentällä 3.8.2011 ja henkilöstö oli kutsuttu VIP-
telttaan. Jouluinen lounas ja ”rekiretki” järjestettiin 2.12.2011 Kähtävän vanhalla koululla, Intersense – 
yrittäjien luona. 

Työpäivän jälkeen on ollut mahdollisuus harrastaa ohjattua liikuntaa maanantaisin ja tiistaisin Yso:n 
liikuntasalissa, mm. zumbaa, kahvakuula treeniä ja kuntojumppaa. Kuntosali on henkilöstön vapaassa 
käytössä. Ammattiopiston tiloissa on myös tarjottu paikalliselle yrittäjälle tilat ja mahdollisuus tarjota 
hierontapalveluita henkilökunnalle. Henkilökunta on saanut ostaa hierontapalveluita oman päätöksensä 
mukaan, hierontaan käytetty aika on ollut henkilökunnan vapaa-aikaa. 
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8. YHTEENVETO

Tämä henkilöstökertomus on Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän historian viimeinen ja tähän kootut 
keskeiset henkilöstöön liittyvät tunnusluvut kootaan myös Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymästä 
pohjaksi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän henkilöstön kehittämissuunnitelmaan.

Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän henkilöstömäärä oli 31.12.2011 yhteensä 396 henkilöä. Koko hen-
kilöstön määrästä vakinaisia kokoaikaisia henkilöitä on 68 %. Osa-aikatyössä oli yhteensä 79 henkilöä, joista 
36 osa-aikaeläkkeellä. Osa-aikatyössä olevista henkilöistä naisia oli 54 ja miehiä 25.

Henkilöstön keski-ikä vuoden lopulla oli 47,4 vuotta. Keski-ikä on sama kuin vuonna 2010 ja nyt suurim-
maksi ikäryhmäksi tuli 50 - 54 -vuotiaat, johon vuonna 2011 kuului 70 työntekijää. Yli 60 -vuotiaita oli 51 
henkilöä. Kaikkiaan kuntayhtymässä yli 50 -vuotiaita on 186 henkilöä eli heidän osuus on 46,9 %. Kuntayh-
tymän henkilöstön sukupuolirakenne on lähes tasapainossa. Naisia on 229 ja miehiä 167. Naisten osuus on 
huomattavasti suurempi ikäryhmissä 40 – 59 -vuotiaat.

Henkilöstön kehittämiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen tulee varata vuosittain riittävästi resursseja. Kun-
tayhtymän vahvuutena on ollut, että ammatillisen osaamisen uudistamiseen käytetty panos on ollut suuri 
suhteessa henkilöstömenoihin. Kuntayhtymässä on meneillään kolme työelämäjaksohanketta, joista suurin, 
ESR -rahoitteinen (KAMoonTYKE) opetus- ja asiantuntijahenkilöiden työelämäjakso -hanke tarjoaa vuoden 
2012 loppuun saakka 1- 5 kuukauden mittaisia työelämäjaksoja sekä kotimaassa että EU -maissa. Vuoden 
2011 aikana työelämäjaksoilla oli 18 henkilöä kotimaassa ja 9 henkilöä ulkomailla.

Kuntayhtymässä järjestettiin helmikuussa 2011 koko henkilökunnan yhteinen koulutuspäivä Oulaisissa Sote- 
yksikön Satakieli- salissa.  Henkilöstöstä 18,9 % on pitkäkestoisessa tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa. 
Suurin osa koulutuksessa olevista suorittaa joko ylempää korkeakoulututkintoa, oman alansa AMK – tutkin-
toa tai muuta jatkotutkintoa.

Tämä henkilöstökertomus noudattelee henkilöstö- ja työhyvinvointistrategiaa vuosille 2009 – 2011 ja sen 
painopistealueita. Neljä strategista painopistettä ja menestystekijää ovat: henkilöstön johtaminen ja esi-
miestyö, henkilöstön osaamisen kehittäminen, henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen, henkilöstön työ-
hyvinvointi ja työturvallisuus, joiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Henkilöstön työhyvinvointitiimin 
tehtävänä on ideoida, kehittää ja valmistella konkreettisia toimenpiteitä työhyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi. 

Kuntayhtymässä on tehty vuodesta 1999 henkilöstökysely edellisen vuoden toiminnoista. Henkilöstökyselyn 
vastausprosentti on vaihdellut 60 % – 77 % välillä, mikä on riittävän korkea määrä näyttämään kehityksen 
suunnan. Laajennetut tiimit ovat olleet aktiivisesti mukana Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän valmistelu-
työssä.  Tiimikokouksissa on suunniteltu ja valmisteltu JEDUn yhteisiä asioita opetuksen ja kehittämistyön 
tueksi. Tiimien määristä ja kokoonpanoista on keskusteltu useaan otteeseen vuoden aikana. Linjauksena on 
ollut, että laaja henkilöstön osallistuminen valmistelutyöhön sitouttaa paremmin toimintaan.

Yhteenvetona vuoden 2011 henkilöstökyselyn vastauksiin voisi sanoa, että useissa avoimissa vastauksissa 
tuli esille osittain samoja kehittämisideoita ja henkilöstön kokemia epäkohtia, mutta myös positiivista palau-
tetta ja kiitosta omasta työpaikasta annettiin monissa vastauksissa. Työssä viihtymiseen vaikuttaa eniten oma 
asennoituminen. Työilmapiiri vaikuttaa suoraan myös henkilöstön jaksamiseen, mistä on käyty keskusteluja 
jo useina vuosina ammattiopistoissa.
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LIITE 1:Henkilöstötuloslaskelma vuodelta 2011

HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA 
1.1-31.12.2011 2011 2010 2009
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 31 142 194 30 486 592 28 772 432
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 166 736 1 501 032 376 953
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut 
Palkat ja palkkiot
Opetushenkilöstön palkat      -10 181 903 -9 903 787 -9 060 130
Muun henkilöstön palkat       -4 438 403 -4 094 756 -3 772 888
Tunti- ja urakkapalkat        -3 248 -8 437 0
Kerhotuntipalkat              -275 0 -772
Sairaus- ja äitiyslomasijaiset -159 380 -155 534 -152 876
Työllistettyjen palkat        -11 627 -11 766 -6 117
Jaksotetut palkat ja palkkiot -120 475 -73 707 -75 394
Ansionmenetyskorvaukset       -1 338 -1 851 -1 561
Kokouspalkkiot                -21 995 -19 159 -19 468
Aktivoidut palkat ja palkkiot 0 5 221 0
Erilliskorvaukset             -66 220 -78 367 -71 480
Luontaisedut                  -216 -514 0
Palkat ja palkkiot yhteensä -15 005 080 -14 342 657 -13 160 687

Henkilöstökorvaukset         
Sairausvakuutuskorvaukset     165 057 94 111 147 131
Tapaturmakorvaukset           13 126 15 871 17 232
Muut KELA:n korvaukset 0 0 0
Henkilöstökorvaukset yhteensä 178 182 109 982 164 363

Henkilösivukulut        
KuEL-maksut                   -2 405 783 -2 235 825 -2 089 304
Muut työeläkemaksut           -658 786 -607 180 -552 718
Varhe-maksut                  -202 974 -251 979 -169 027
Aktivoidut eläkekulut         0 835 0
Kansaneläke- ja sair.vak.maksut -311 608 -315 709 -417 691
Tapaturma-ja tyött.vak.maksut -510 841 -450 150 -377 010
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -26 218 -15 523 -16 549
Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut 0 311 0
Henkilösivukulut yhteensä      -4 116 209 -3 875 220 -3 622 299

Henkilöstökulut yhteensä -18 943 107 -18 107 896 -16 618 623
Aktivoidut palkkauskulut 0 6 367 0
Muut toimintakulut 11 152 232 10 540 712 8 668 101
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 30 095 339 28 654 974 25 286 723
TOIMINTAKATE 2 213 591 3 332 650 3 862 662
Rahoitustuotot ja kulut -3 413 3 418 -20 678
VUOSIKATE 2 210 178 3 336 068 3 841 984
Poistot ja arvonalentumiset -1 950 110 -1 818 138 -1 774 517
TILIKAUDEN TULOS 260 068 1 517 930 2 067 467
Poistoerojen lis. (-) tai väh.(+) -1 767 570 76 652 76 652
Varausten lis. (-) tai väh. (+) 1 880 000 0 -1 100 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 372 498 1 594 582 1 044 119
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LIITE 2:Henkilöstö ammattinimikkeittäin 31.12.2011 aakkosjärjestyksessä

A O
Ammatinop/kouluttaja 21 Opinto-ohjaaja 3
Ammattimies 7 Opintosihteeri 13
Apulaisrehtori 1 Osastosihteeri 2
Asiakasneuvoja 1
Asuntolanhoitaja/valvoja 4 P
Atk-insinööri 1 Pesulanhoitaja 1
Atk-päällikkö 1 Projektipäällikkö 4
Atk-tuki/mikrotukihenkilö 8 Projektisihteeri 3
Autokoulun johtaja 1

R
E Rehtori 6
Emäntä 5 Ruokapalvelunhoitaja 1

H S
Henkilöstösihteeri 1 Siivooja/laitoshuoltaja 24

Suunnittelija 5
K
Karjanhoitaja 4 T
Kehittämispäällikkö 1 Talonmies 2
Kehitysinsinööri 1 Talonmies-vahtimestari 1
Keittiöapulainen 4 Talonmies-varastonhoitaja 1
Keittäjä 8 Talous- ja hallintojohtaja 1
Kiinteistöinsinööri 1 Talouspäällikkö 1
Kiinteistönhoitaja 2 Taloussihteeri 2
Kouluavustaja 7 Tiedotussihteeri 1
Koulukuraattori 2 Tietohallintopäällikkö 1
Koulutussihteeri 1 Toiminnanjohtaja 1
Koulutussuunnittelija 5 Toimistosihteeri 5
Koulutustarkastaja 1 Tuntiopettaja 100

Tutkimusjohtaja 1
L
Laitosmies 1 V
Laskentasihteeri 2 Varastonhoitaja 3
Lehtori 116
Liikenneopettaja 2 Y

Yhtymäjohtaja 1
M
Maataloustyönjohtaja 1
Maataloustyönohjaaja 1
Metsäkoneenkuljettaja 2 HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 396
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LIITE 3:Henkilöstön poissaolopäivät v.2011
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LIITE 4/1 : Henkilöstökyselyn tulokset vuosina 2009 - 2011 
       opetus- ja tukihenkilöstön näkökulmasta
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LIITE 4/2 : Henkilöstökyselyn tulokset vuosina 2009 - 2011 
       opetus- ja tukihenkilöstön näkökulmasta
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LIITE 4/3 : Henkilöstökyselyn tulokset vuosina 2009 - 2011 
       opetus- ja tukihenkilöstön näkökulmasta

4,15

3,93

2,29

2,52

3,88

4,04

4,27

3,33

4,09

3,86

2,29

2,63

3,85

3,96

4,22

3,09

4,18

3,94

2,55

2,72

3,84

4,01

4,30

3,32

3,92

3,75

2,43

2,43

3,52

4,01

4,19

3,27

4,02 

3,86 

2,42 

2,63 

3,68 

4,12 

4,27 

3,15 

3,74 

3,74 

2,17 

2,40 

3,57 

3,85 

4,19 

3,21 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Osaan tallentaa, siirtää ja kopioida 
tiedostoja 

Osaan käyttää sisäistä verkkoa ja hakea 
sieltä asiakirjoja 

Osaan käyttää pakkausohjelmia (esim. 
WinZip, WinRAR jne.) 

Osaan pienentää kuvatiedostojen kokoa 
(esim. 2 Mt kuvan pienennys) 

Osaan käyttää tekstinkäsittelyohjelmia 

Osaan hyödyntää internetin hakupalveluita 

Osaan käyttää sähköpostia sekä avata, 
sulkea ja lähettää liitetiedostoja 

Olen saanut pedagogista tukea 
tietotekniseen osaamiseen liittyen. 

Tietokoneen peruskäyttö 2009-2010 

Opetus- 
henkilöstö  
2009 

Opetus- 
henkilöstö  
2010 

Opetus- 
henkilöstö  
2011 

Tuki- 
henkilöstö  
2009 

Tuki- 
henkilöstö  
2010 

Tuki- 
henkilöstö  
2011 

 



58

LIITE 5: Kuntayhtymässä järjestetyt koulutukset vuonna 2011 

LIITE 5.1: ASKO -hankkeen järjestämät koulutukset vuonna 2011

Koulutuksen nimi Päivämäärä:
Osallistujien 
lukumäärä:

Moodle -työssäoppimisen ohjaamisessa NAO 5.1.2011 9
Asennetta, tietoa ja osaamista kuntayhtymän verkko-opetukseen – kehittämisprosessin 1. pv, YSO 21.1.2011 10
Moodle -verkko-oppimisympäristöön perehdytys ARTEMA 4.2.2011 4
Moodle -työssäoppimisen ohjaamisessa NAO 16.2.2011 7
Moodle - verkko-oppimisympäristöön perehdytys OULA 21.2.2011 4
Asennetta, tietoa ja osaamista kuntayhtymän verkko-opetukseen – kehittämisprosessin 2. pv, YSO 22.2.2011 8
Moodle -verkko-oppimisympäristöön perehdytys, OULA 2.3.2011 2
Moodle -verkko-oppimisympäristöön perehdytys, YSO 3.3.2011 4
Asennetta, tietoa ja osaamista kuntayhtymän verkko-opetukseen – kehittämisprosessin 3. pv, YSO 3.3.2011 9
Moodle -verkko-oppimisympäristöön perehdytys, OULA 15.3.2011 3
Asennetta, tietoa ja osaamista kuntayhtymän verkko-opetukseen – kehittämisprosessin 4. pv, YSO 17.3.2011 9
Moodle -verkko-oppimisympäristöön perehdytys, YSO 17.3.2011 5
Moodle -verkko-oppimisympäristöön perehdytys, YSO 23.3.2011 6
Moodle -verkko-oppimisympäristöön perehdytys, OULA 24.3.2011 6
Moodle -verkko-oppimisympäristöön perehdytys, OULA 29.3.2011 2
Moodle -verkko-oppimisympäristöön perehdytys, YSO 31.3.2011 4
Asennetta, tietoa ja osaamista kuntayhtymän verkko-opetukseen – kehittämisprosessin 5. pv, YSO 31.3.2011 6
Moodle -verkko-oppimisympäristöön perehdytys, YSO 13.4.2011 2
Moodle -verkko-oppimisympäristöön perehdytys, OULA 19.4.2011 5
Asennetta, tietoa ja osaamista kuntayhtymän verkko-opetukseen – kehittämisprosessin 6. pv, YSO 20.4.2011 10
Moodle -verkko-oppimisympäristöön perehdytys, HAI 28.4.2011 6
Moodle -verkko-oppimisympäristöön perehdytys, YSO 5.5.2011 4
Moodle -verkko-oppimisympäristöön perehdytys, HAI 12.5.2011 5
Moodle -verkko-oppimisympäristöön perehdytys, HAI 19.5.2011 3
Ideoita, menetelmiä ja hyviä käytänteitä verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen, 1. pv HAI 24.5.2011 6
Henkilökohtaistamisen sähköiset asiakirjat, NAO 13.6.2011 9
Henkilökohtaistamisen sähköiset asiakirjat, ARTEMA 15.8.2011 6
Ideoita, menetelmiä ja hyviä käytänteitä verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen, 1. pv YSO 9.8.2011 30
Ideoita, menetelmiä ja hyviä käytänteitä verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen, Primus 

käyttökoulutus, 2. pv, YSO 10.8.2011 25

Ideoita, menetelmiä ja työkaluja verkko-opetuksen kehittämiseen, 2. pv, HAI 26.8.2011 7
Ideoita, menetelmiä ja hyviä käyntänteitä verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen, 1. pv, ARTEMA 1.9.2011 8
Verkkopedagogiikkaa- koulutus, OULA 8.9.2011 22
Ideoita, menetelmiä ja työkaluja verkko-opetuksen kehittämiseen, 3. pv, HAI 5.9.2011 5
Ideoita, menetelmiä ja työkaluja verkko-opetuksen kehittämiseen, 4. pv, HAI 16.9.2011 6
Ideoita, menetelmiä ja työkaluja verkko-opetuksen kehittämiseen, 2.pv, ARTEMA 19.9.2011 6
Ideoita, menetelmiä ja työkaluja verkko-opetuksen kehittämiseen, 1 pv, NAO 23.9.2011 6
Moodle-opastus YSO 27.9.2011 2
Ideoita, menetelmiä ja työkaluja verkko-opetuksen kehittämiseen, 2 pv, NAO 14.10.2011 6
Ideoita, menetelmiä ja työkaluja verkko-opetuksen kehittämiseen, 1.pv, HAO 5.10.2011 6
Ideoita, menetelmiä ja työkaluja verkko-opetukseen, 3. pv, YSO 7.10.2011 22
Ideoita, menetelmiä ja työkaluja verkko-opetuksen kehittämiseen, 3 pv, ARTEMA 10.10.2011 6
Näyttötutkintojen arviointikoulutus YSO 12.10.2011 12
Ideoita, menetelmiä ja työkaluja verkko-opetuksen kehittämiseen, 2. pv, HAO 18.10.2011 7
Ideoita, menetelmiä ja työkaluja verkko-opetuksen kehittämiseen, 1. pv, OULA 31.10.2011 8
Ideoita, menetelmiä ja työkaluja verkko-opetuksen kehittämiseen, 3. pv, HAO 1.11.2011 5
Liitutaulusta älynäyttöön – luokkahuoneesta verkkoon. Asko-hankkeen loppuseminaari, YSO 3.11.2011 52
Ideoita, menetelmiä ja työkaluja verkko-opetuksen kehittämiseen, 2 pv, OULA 8.11.2011 5
Ideoita, menetelmiä ja työkaluja verkko-opetuksen kehittämiseen, 3. pv, NAO 11.11.2011 5
Ideoita, menetelmiä ja työkaluja verkko-opetuksen kehittämiseen, 3. pv, OULA 16.11.2011 9
Moodle -verkko-oppimisympäristöön perehdytys, OULA 17.11.2011 1
Moodle -verkko-oppimisympäristöön perehdytys ,ARTEMA 18.11.2011 1
Ideoita, menetelmiä ja työkaluja verkko-opetuksen kehittämiseen, 4. pv, HAO 23.11.2011 5
Ideoita, menetelmiä ja työkaluja verkko-opetuksen kehittämiseen, 4.pv, OULA 24.11.2011 6
Moodle -verkko-oppimisympäristöön perehdytys, YSO 28.11.2011 1
Ideoita, menetelmiä ja työkaluja verkko-opetuksen kehittämiseen, 4. pv ARTEMA 29.11.2011 4
Ideoita, menetelmiä ja työkaluja verkko-opetuksen kehittämiseen, 4. pv, NAO 9.12.2011 6

Yhteensä 438
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LIITE 5.2: Kuntayhtymässä järjestetyt muut koulutukset vuonna 2011 
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