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Ammatillisessa koulutuksessa eletään tärkeitä vuosia. Vauhdilla etenevä 
reformi tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia koulutuksen järjestämi-
seen. Vaikka byrokratiaa karsitaan, niin rahoituksen pysyvä pienenemi-
nen ja digitalisaation tuomat haasteet vaativat meiltä rakenteiden ja 
toimintatavan muutoksia. 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän vuoden 2016 painotettu opiske-
lijamäärä oli 3042. Sivulla 32 olevassa taulukossa on opiskelijamäärät 
ammattiopistoittain. Talousarvion mukainen opiskelijamäärä oli 3025. 
Eronneita opiskelijoita oli yhteensä 319, joista negatiivisia keskeyttäjiä 
oli 135. 

Kuntayhtymän yhtymähallitus päätti 19.10.2016 käynnistää koko 
kuntayhtymän henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ta-
loudellisista ja tuotannollisista syistä. Neuvottelujen perusteena oli-
vat hallitusohjelman mukaiset valtakunnalliset 190 miljoonan euron 
ammatil-liseen koulutukseen kohdistuvat rahoitusleikkaukset vuosille 
2017–2019. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymään on arvioitu kohdis-
tuvan 4–5 miljoonan euron rahoitusleikkaukset. 

Kuntayhtymän talouden tasapainottaminen edellyttää toiminnan uu-
delleenjärjestelyjä ja rakenteellista kehittämistä. Yhteistoimintaneu-
vottelujen tavoitteena oli 3,8 miljoonan euron säästöt vuodelle 2017. 
Neuvottelut päättyivät 14.12.2016 ja niiden tuloksena voidaan henki-
löstöä koskevilla toimenpiteillä saada noin 2,8 miljoonan euron säästöt. 
Pitkällä aikavälillä säästöjä haetaan myös toimitilajärjestelyillä.  

Sopeuttamistoimet kohdistuvat yhteensä 92 henkilöön, kun otetaan 
huomioon kaikki toimenpiteet kuten erilaiset palvelussuhteiden muu-
tokset ja siirtymiset toiseen toimipisteeseen irtisanomisten lisäksi. Ta-
loudellisista ja tuotannollisista syistä yhtymähallitus päätti irtisanoa 
70 henkilöä, joista 36 tukipalveluista ja 34 opetustehtävistä. Yhteistoi-
mintaneuvotteluissa sovittiin yksimielisesti, että kaikki toimenpiteet 
toteutetaan vuoden 2017 aikana. Henkilöstön irtisanomissuoja päättyi 
31.12.2016. 

Kuntayhtymässä valmistaudutaan tulevaan ammatillisen koulutuksen 
reformiin. Tuloksellisuusrahoituksen osuus tulee olemaan 50%. Tulok-
sellisuudessa pääpaino on opiskelijoiden valmistumisessa ja työllisty-
misessä. Lisäksi kaikille opiskelijoille tulee laatia ns. HOS (henkilökohtai-
sen opetuksen suunnitelma), joka vaatii opetusjärjestelyissä opiskelun 
henkilökohtaistamista. 

Kuntayhtymän yhtymähallitus perusti joulukuun kokouksessaan työ-
ryhmän valmistelemaan johtamisjärjestelmän kehittämistä. Työryh-
mään nimettiin yhtymähallituksen ja valtuuston puheenjohtajisto sekä 
kuntayhtymän johtaja ja hallinto- ja talousjohtaja. 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä sijoittui neljänneksi valtakunnal-
lisessa tuloksellisuusvertailussa ns. monialaisten suurten koulutuksen 
järjestäjien sarjassa ja oli Pohjois-Suomen paras. Vertailussa oli mukana 
47 koulutuksen järjestäjää.  

Oulaisten ammattiopistossa oppinsa saanut datanomi Jari Pekkala voit-
ti marras-joulukuun vaihteessa EM-kultaa nuorten ammattitaitokilpai-
luissa Göteborgissa. Pekkalan valmenta-jana toimi opettaja Mikko Ulvi 

ja sarjana oli verkkosivujen tuottaminen. Kotimaassa Taitaja-finaaleihin 
osallistui viisi opiskelijaa. Heidän saaliinsa oli kaksi kultaa ja yksi hopea. 
Saku ry:n kulttuurikilpailuista tuomisina oli kaksi pronssia ja kaksi kun-
niamainintaa. 

Koulutuskuntayhtymän omissa ammattitaitokilpailuissa JEDUSkillsseis-
sä ratkottiin mestaruuksia 15 kilpailulajissa. Yli sata opiskelijaa otti osaa 
kilpailuihin, jotka toimivat kenraalihar-joituksina muihin ammattitaito-
kilpailuihin.  

Koulutuskuntayhtymän hankkeet etenivät suunnitelmien mukaisesti.

Kesällä opetus- ja kulttuuriministeriö kartoitti koulutuksen järjestäjien 
taloudellisesta kantokykyä sekä ammatillisia ja taloudellisia edellytyksiä 
kyselyllä. Ministeriön tavoitteena on varmistua laadukkaasta ja palvelu-
kykyisestä ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkosta. 

Loppuvuodesta kuntayhtymä osallistui KARVIn (Kansallisen koulutuk-
sen arviointikeskus) järjestämään ammatillisen koulutuksen itsearvioin-
tiin. Arvioinnin kohteena olivat osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys 
ja toiminnan tehokkuus.  

Haapajärven ammattiopisto juhli kaupanalan 50-vuotista taivalta hel-
mikuussa. 4H-järjestön lasten maatalousnäyttely maa- ja metsätalous-
osastolla Erkkiläntiellä keräsi noin 4000 kävijää syyskuun alussa. Aiem-
mille tutkimushankkeille on jatkoa Hajautetun biokaasutuotannon 
kehittäminen –hanke, jonka tavoitteena on kehittää toimivia ratkaisuja 
biokaasun käytön li-säämiseksi maatiloilla.  

Haapaveden ammattiopiston toimintavuotta leimasi aikuiskoulutuksen 
merkittävä kasvu. Koulutuksia on järjestetty sekä Pyhännällä että Oulai-
sissa. Erityisopetuksen kehittämistarpeisiin vastattiin hankeverkostoissa 
toteuttamalla uusia toimintamalleja. Lisäksi kehitettiin digiosaamista 
usealla hankkeella.  

Kalajoen ammattiopiston opiskelijamäärä on kehittynyt suotuisasti. 
Keskeisinä kehittämishankkeina ovat olleet Matkailutieto 2016–2017 ja 
Visit Kalajoki!. Lisäksi Rieska-Leader ry on rahoittanut Ympäristön luova 
kehittäminen yhteisöllisin ja opetuksellisin menetelmin -hanketta.  

Nivalan ammattiopiston auditorion ja aulan saneeraus saatiin keväällä 
valmiiksi. Metalliosaston koulutustilojen saneeraus päättyi vuoden lo-
pussa. Aikuiskoulutuksen koneistuksen sekä levy- ja hitsaustekniikan 
koulutus siirtyi Peltotieltä Maliskyläntielle vuoden aikana. Toritien kiin-
teistö on vuokrattu Jokilatvan opistolle ja Jokilaaksojen musiikkiopis-
tolle. 

Oulaisten ammattiopiston vt. rehtorina aloitti elokuun alussa Sirpa 
Korhonen. Lähihoitajakoulutusta laajennettiin Raaheen ja Piippolaan. 
Talousarviossa asetettu opiskelijamäärätavoite saavutettiin ja ylitettiin 
yhdellä. Henkilöstön määrä on eläköitymisten ja määräaikaisten työ-
suhteiden päättymisten jälkeen laskenut. Lisäksi on irtisanottu Oulun 
seudun ammattikorkeakoulun tarjoamat kirjastopalvelut kaikista kol-
mesta yksiköstä.  

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ



Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston on tehnyt aktiivista yhteistyötä 
Rikosseuraamuslaitoksen ja vankiloiden kanssa. Piippolan ammatti- ja 
kulttuuriopisto on Suomen johtava vankilakouluttaja. Opetusta on yh-
deksässä vankilassa (Oulu, Pelso, Kestilä, Sukeva, Kuopio, Py-häselkä, 
Laukaa, Sulkava ja Naarajärvi) ja opiskelijoita yhteensä 166. Määrä on 
kuntayhtymän historiassa uusi ennätys.  

Ylivieskan ammattiopiston opiskelijamäärä on kasvanut merkittävästi, 
sillä opiskelijamäärä lisääntyi 53:lla edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäk-
si opintonsa keskeyttäneiden määrä on laskenut. Syyskuussa käynnistyi 
vartijan ammattitutkinnon koulutus, jonka aloitti 16 opiskelijaa.  

Oppisopimuksen ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvan mu-
kainen määrä (263) ylitettiin 16 vuosipaikalla. Oppisopimuksen perus-
tutkintokoulutuksessa oli sen sijaan pientä laskua. Työvoimakoulutus 
kasvoi 56 opiskelijatyövuodesta 73:een. Ammatillisen lisäkoulu-tuksen 
osalta kysyntää on riittänyt ja tavoitteet on ylitetty. 

Kansainvälinen toiminta on ollut vilkasta. Ulkomaisten opiskelijoiden 
määrä on ollut poikkeuksellisen suuri. Yhteistyökumppaneita on vierail-
lut muun muassa Kiinasta, Unkarista, Saksasta ja Espanjasta. 

Kuntayhtymä omistaa 100% Jokiedu Oy:stä. Yhtiöön siirtyi vuoden 
2015 alussa painehitsauksen pätevöintilaitos, Nivalan autokoulu ja 
muuta maksullista palvelutoimintaa. Osakeyhtiön toiminnasta on sään-
nöllisesti raportoitu yhtymähallituksen kokouksissa. Toiminta on ollut 
suunnitelman mukaista. 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä omistaa 37% Centria-ammattikor-
keakoulu Oy:stä. Ammattikorkeakoulun toiminnasta on annettu tilan-
nekatsaus jokaisessa yhtymähallituksen kokouksessa.  

Insinööri (amk) Juho Ahola aloitti tilapalvelupäällikön virassa helmi-
kuun alussa. OTK Paula Paananen aloitti hallinto- ja talousjohtajan vi-
rassa syyskuun alussa.  

Suunnittelupäällikkö Mauno Jussila eläköityi heinäkuun lopussa. Hänel-
le myönnettiin koulutuskuntayhtymän hakema rehtorin nimi ja arvo 
presidentin avoimella kirjeellä. 

Yhtymävaltuusto totesi joulukuun kokouksessaan yhtymävaltuuston 
varajäsen Erkki Rytkyn luottamustehtävän päättyneeksi. Haapaveden 
kaupunki nimesi hänen tilalleen Ronald von Schulmannin. 

Nivalassa 27.2.2017 

Keijo Makkonen 

Kuntayhtymän johtaja 

Kuva yhteisestä koulutuspäivästä 26.2.2106.



YHTYMÄVALTUUSTO 31.12.2016 

Kotikunta Varsinainen jäsen Varajäsen 

Alavieska Anna-Leena Brax Teijo Visuri 

Haapajärvi Risto Hautakangas Ulla Savola
 Maarit Nikula Reijo Puranen 

Haapavesi Anri Kolehmainen Helvi Järvenpää
 Antti-Jussi Vahteala, 1. varapj. Ronald von Schulmann 

Kalajoki Ritva Mäntymäki Juha  Nivala
 Sami Hänninen, 3. varapj. Sari Alajoki
 Jouko Arvo Pauliina Halla-aho 

Kärsämäki Marjatta Seppä Esko Vähätiitto 

Nivala  Esko Kangas Jarmo Pihlajaniemi 
 Irja Erkkilä, 2. varapj. Hilkka  Suni  
Helena Kujala Katariina Malkki 

Oulainen Anne-Mari Sirviö Pekka  Rahkola  
Paulus Veteläinen Kai Pajala 

Pyhäjärvi Jukka Lehtosaari Kimmo Sarkkinen  

 Irina Karvonen Reijo Pennanen 

Pyhäntä Samuli Yrjänä Matti Leiviskä 

Reisjärvi Markus Muuttola Irma Kinnunen 

Sievi Keijo Kukkonen Satu-Maria Huhtala
 Terhi Vähäsalo Marko Koskela 

Siikalatva Raimo Tieva Veli Miettinen
 Kaisa Louet-Similä Pirkko Pehkonen 

Ylivieska Kai Perttu, pj. Kati Marjakangas  
Eero Kippola Juha Liukkonen  
Juhani Nevala Ahti Hintsala 

 

YHTYMÄHALLITUS 31.12.2016 

Varsinainen jäsen   Varajäsen 

Kari Nahkala, Alavieska   Kimmo Rieskaniemi, Sievi 
Maarit Nikula, Haapajärvi  Reijo Puranen, Haapajärvi 
Heikki Halla-aho, Haapavesi  Anri Kolehmainen, Haapavesi 
Jukka Puoskari, 2. varapj., Kalajoki  Raili Myllylä, Kalajoki 
Riikka Manninen, Kärsämäki  Leena Nissinen, Pyhäntä 
Päivi Karikumpu, pj. Nivala  Jarmo Vuolteenaho, Nivala   
Maarit Grekula, 1. varapj.,Oulainen  Esa Sippola, Oulainen 
Jukka Lehtosaari, Pyhäjärvi  Tapio Paalavuo, Reisjärvi 
Pirkko Pehkonen, Siikalatva  Raimo Tieva, Siikalatva 
Terho Ojanperä, Ylivieska  Kaija-Maija Perkkiö, Ylivieska 
 

TARKASTUSLAUTAKUNTA 

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 

Anna-Leena Brax Juhani Isotalus 
Matti Viitala Sirli Hautamäki 
Tiina Eriksson Outi Savikoski 
Sami Hänninen, varapj. Ritva Mäntymäki 
Eija-Riitta Niinikoski Taimo Honkala 
Paulus Veteläinen, pj. Marita Toiviainen 
Veli Miettinen Hilkka Ihalainen 
Terttu Alanen Tapani Uusikylä 
 
Vastuullinen tilintarkastaja JHTT-tilintarkastaja Simo Paakkola, BDO Audiator Oy.



Vastuullinen tilintarkastaja JHTT-tilintarkastaja Simo Paakkola, BDO Audiator Oy.

 

TULOSLASKELMA 2016 2015
1000 € 1000 €

Toimintatuotot yhteensä 39171 39645

Toimintakulut yhteensä -34848 -37101

TOIMINTAKATE                  4323 2543

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot                   16 4
Muut rahoitustuotot           17 0
Korkokulut                    -1 -2
Muut rahoituskulut            -4 -3

VUOSIKATE                     4351 2542

Poistot ja arvonalentumiset
Suunn.mukaiset poistot        -2816 -3124

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot            0 0

TILIKAUDEN TULOS              1535 -582

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 371 61
Varausten lis.(-)tai väh.(+)  -1500 300

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 406 -221

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut; % 112 % 107 %
Vuosikate/Poistot; % 155 % 81 %
Vuosikate/Toimintatuotot;% 11 % 6 %

Tuloslaskelman tunnuslukujen kaavat:
= 100* Toimintatuotot / (Toimintakulut + Valmistus omaan käyttöön)
=100* Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset
=100* Vuosikate/Toimintatuotot

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT



 

RAHOITUSLASKELMA 2016 2015
1000 € 1000 €

Toiminnan rahavirta
Vuosikate                     4351 2542

Investointien rahavirta
Investointimenot              -1431 -2424
Rah.osuudet invest. menoihin  176 896

Toiminnan ja invest. rahavirta 3097 1015

Rahoituksen rahavirta
Antolainojen muutokset

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen vähenn 0 -200

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0 0
Vaihto-omaisuuden muutos      15 -26
Saamisten muutos              -928 8
Korottomien velkojen muutos   -989 -1329

Rahoituksen rahavirta         -1902 -1547

Rahavarojen muutos 1195 -532

Rahavarat 31.12 3342 2147
Rahavarat 1.1 2147 2679

  
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä 5 vuodelta, € 2927 -170
Investointien tulorahoitus;% 347 % 166 %
Pääomamenojen tulorahoitus;% 347 % 192 %
Lainanhoitokate ei lainaa 12,60
Kassan riittävyys (pv) 33,60 19,70

Rahoituslaskelman tunnuslukujen kaavat:
= -170 (v.2015) + 3097 toiminnan ja inv.rahavirta 2016= 2927
=100*Vuosikate / Investointien omahankintameno
= Vuosikate / ( Investointien omahankintameno+ lainojen väh.)
= ( Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
= 365 pv * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT



 

TASE   
VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2015

1000 € 1000 €

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
  Aineettomat oikeudet        12 28
Aineettomat hyödykkeet yht.   12 28

Aineelliset hyödykkeet
  Maa- ja vesialueet          778 778
  Rakennukset                 34748 34163
  Kiinteät rakenteet ja laitt 761 839
  Koneet ja kalusto           2189 2681
  Ennakkomaksut ja kesk.er.h. 154 1716
Aineelliset hyödykkeet yht.   38631 40177

Sijoitukset
  Osakkeet ja osuudet         296 296
  Muut saamiset               44 44
Sijoitukset yht.              340 340
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.        38983 40545

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
  Lahj.rahastojen erityiskatt. 31 37
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT.    31 37

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
  Aineet ja tarvikkeet        238 251
  Keskeneräiset tuotteet      1165 1167
Vaihto-omaisuus yht.          1402 1418

Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset
  Myyntisaamiset              652 821
  Muut saamiset               1355 265
  Siirtosaamiset              556 549
Lyhytaikaiset saamiset yht.   2563 1635
Saamiset yht.                 2563 1635

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset yht.  3342 2147
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  7307 5199

VASTAAVAA YHTEENSÄ            46321 45781

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT



TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

 

VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015
1000 € 1000 €

OMA PÄÄOMA
  Peruspääoma                 16641 16641
  Arvonkorotusrahasto         3901 3901
  Muut omat rahastot          7778 7778
  Ed.tilikausien yli-/alijäämä 1451 1672
  Tilikauden yli-/alijäämä    406 -221
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ           30177 29771

POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK.
  Poistoero                   7790 8161
  Vapaaehtoiset varaukset     1620 120
POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.YHT. 9410 8281

PAKOLLISET VARAUKSET

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
  Lahjoitusrahastojen pääomat 31 37
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.  31 37

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Lyhytaikainen
  Saadut ennakot              10 14
  Ostovelat                   1497 1056
  Muut velat                  3016 4389
  Siirtovelat                 2181 2234
Lyhytaikainen vieras pääoma   6704 7692
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ        6704 7692

VASTATTAVAA                   46321 45781

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste-% 85 % 83 %
Suhteellinen velkaantuneisuus-% 17 % 19 %
Kertynyt yli/alijäämä 1000 euroa 1 857 1 451
Lainakanta 31.12 1000 euroa 0 0

= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vap.varaukset) / (Koko pääoma + Saadut ennakot)
= 100 * (Vieras pääoma + Saadut ennakot) / Käyttötulot
= Ed.tilikausien ylijäämä(alijäämä) + Tilikauden ylijäämä(alijäämä)
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)



 

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

TULOSLASKELMA  (ulkoinen) 2016 2015
 1000 € 1000 €

Toimintatuotot 39561 39803

Toimintakulut -35196 -37186
Osuus osakkuusyhteisöjen
voitosta / tappiosta

TOIMINTAKATE 4364 2618

Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
   Korkotuotot 16 4
   Muut rahoitustuotot 17 0
   Korkokulut -1 -2
   Muut rahoituskulut -4 -3

VUOSIKATE 4392 2617

Poistot ja arvonalentumiset
   Suunn.mukaiset poistot -2845 -3150
   Omistuksen eliminointierot
   Arvonalentumiset
Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 1547 -534

Tilinpäätössiirrot 0 0
Tilikauden verot -9 -10
Laskennalliset verot
Vähemmistöosuudet
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1538 -543

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot / Toimintakulut, % 112 % 107 %
Vuosikate / Poistot; % 154 % 83 %
Vuosikate / Toimintatuotot,  % 11 % 7 %

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT



KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

 

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

2016 2 015
1 000 € 1 000 €

Toiminnan rahavirta
   Vuosikate 4392 2617
   Satunnaiset erät
   Tilikauden verot -9 -10
   Tulorahoituksen korjauserät

Investointien rahavirta
   Investointimenot -1372 -2381
   Rahoitusosuudet investointimenoihin 103 823
   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 6

Toiminnan ja investointien rahavirta 3114 1054

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
   Antolainasaamisten lisäys
   Antolainasaamisten vähennys

Lainakannan muutokset
   Pitkäaikaisten lainojen lisäys
   Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0 -200
   Lyhytaikaisten lainojen muutos

0 -200
Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset
   Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutokset
   Vaihto-omaisuuden muutos 15 -26
   Saamisten muutos -970 -23
   Korottomien velkojen muutos -979 -1251

-1934 -1300

Rahoituksen rahavirta -1934 -1500

Rahavarojen muutos 1180 -446

   Rahavarat 31.12. 3413 2233
   Rahavarat 1.1. 2233 2679

Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä 5 vuodelta, € 4168 1054
Investointien tulorahoitus-% 346 % 168 %
Pääomamenojen tulorahoitus-% 346 % 193 %
Lainanhoitokate Ei lainaa 13,0
Kassan riittävyys (pv) 34,1 20,5



 

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT    (lyhennetty)

VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2015
1 000 € 1 000 €

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
   Aineettomat oikeudet 12 28
   Muut pitkävaikutteiset meno
   Ennakkomaksut
Aineettomat hyödykkeet yht. 12 28

Aineelliset hyödykkeet
   Maa- ja vesialueet 778 778
   Rakennukset 34748 34163
   Kiinteät rakenteet ja laitteet 761 839
   Koneet ja kalusto 2248 2754
   Muut aineelliset hyödykkeet 0
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 154 1716
Aineelliset hyödykkeet yht. 38690 40249

Sijoitukset
   Osakkuusyhtiöosuudet
   Muut osakkeet ja osuudet 222 222
   Joukkovelkakirjalainasaamiset
   Muut lainasaamiset
   Muut saamiset 44 44
Sijoitukset yhteensä 267 267

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 31 37

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 1402 1418

Saamiset
   Pitkäaikaiset saamiset
   Lyhtytaikaiset saamiset 2608 1652

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset 3413 2233

VASTAAVAA YHTEENSÄ 46423 45884

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT



KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

 

VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015
1 000 € 1 000 €

OMA PÄÄOMA
   Peruspääoma 16641 16641
   Arvonkorotusrahasto 3901 3901
   Muut omat rahastot 7778 7778
   Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 9771 10314
   Tilikauden yli-/alijäämä 1538 -543
Oma pääoma yht. 39629 38091

VÄHEMMISTÖOSUUDET

PAKOLLISET VARAUKSET
   Eläkevaraukset
   Muut pakolliset varaukset

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 31 37

VIERAS PÄÄOMA

   Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
   Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
   Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
   Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 6764 7756
Vieras pääoma yht. 6764 7756

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 46423 45884

Omavaraisuusaste-% 85 % 83 %
Suhteellinen valkaantuneisuus-% 17 % 19 %
Kertynyt yli/alijäämä 1000 euroa 11309 9771
Lainakanta 31.12      1 000 euroa 0 0
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Opiskelijamäärän jäi budjettiin asetetusta kahdeksan opiskelijan verran. 
Keskiarvo oli 290 opiskelijaa. Opiskelijamäärä jäi alle tavoitteen maata-
lousalan koulutuksessa.

Haapajärven ammattiopisto osallistui vuoden 2016 aikana monipuoli-
sesti erilaisiin tapahtumiin. Yleisömäärältään merkittävin tapahtuma oli 
maa- ja metsätalousosastolla järjestetty Lasten 4H-maatalousnäyttely, 
johon osallistui lähes 4000 vierailijaa. Ammattiopisto oli keskeisesti mu-
kana myös Ylivieskassa järjestetyssä Nurmiviljelypäivässä, johon osallis-
tui noin 3500 kävijää. 
 

Strategisten painopisteiden toteutuminen

Haapajärven ammattiopisto on täyttänyt kiitettävällä tavalla strategias-
sa esitetyt toiminnalliset tavoitteet.

Taloudelle asetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Haapajärven ammattiopiston talous tasapainottui vuoden 2016 aikana, 
mutta säästötoimista huolimatta opisto ei saavuttanut taloudelle ase-
tettuja tavoitteita. 

Maatalousalan yksikköhinnan aleneminen ja tavoiteltua pienempi 

HAAPAJÄRVEN AMMATTIOPISTO

opiskelijamäärä vaikuttivat negatiivisesti talouteen. Vuoden aikana am-
mattiopistossa tehdyt kustannusleikkaukset eivät ehtineet vaikuttaa 
täysimääräisesti talouden kohentumiseen.

Ilkka Heinonen
rehtori



Rahoituksen perusteena oleva painotettu opiskelijamäärä oli 2016 
vuodelle 470 ja budjetoidusta opiskelijamäärästä jäätiin noin kymme-
nen opiskelijaa. Metalli-, puu- ja marata-alat olivat haastavimmat. Ra-
kennus-, sähkö-, elintarvike- ja puutarha-alat täyttyivät hyvin.  Lisäksi 
yksikköhintaa leikattiin 3 %, joten taloudellisesti kuluja jouduttiin so-
peuttamaan henkilöstöä vähentämällä ja sijaisuudet hoidettiin sisäises-
ti. Avoimet ovet ja sadonkorjuumarkkinat järjestettiin syyskuun aikana 
perinteiseen tapaan. Sakun kulttuuri- ja talvimestaruuskisoissa Haapa-
vedelle tuli runsaasti menestystä. 

Investoinneista toteutettiin välttämättömimmät. Sähkötalon vesikatto 
uusittiin, metallialalle hankittiin uusia hitsauskoneita, autoalalle nostu-
reita, ammattikeittiöön tarjoilulinjasto ja elintarvikepuolelle alan konei-
ta ja laitteita. Digihaasteisiin vastattiin hankkimalla atk-laitteita.  Teolli-
suustien rakennusten ja sähkötalon lukosto uusittiin. Pihan asfaltointia 
ja Norassa viemärin uusintaa toteutettiin käyttötalousmenoilla. Amma-
tillisen koulutuksen leikkausten aiheuttamat YT-neuvottelut näkyivät 
henkilöstössä epävarmuuden lisääntymisenä ja positiivisen ilmapiirin 
heikkenemisenä.
na.  

Strategisten painopisteiden toteutuminen

Vetovoiman parantaminen oli yhtenä painopisteenä. Se toteutui suun-
nitelmien mukaan lukuun ottamatta Haapaveden peruskoulusta tullei-
den määrää. Hakijamäärä romahti lähes puoleen normaalista. Keskeyt-
tämisen parantamisessa ei onnistuttu. Keskeyttäneitä oli yli 10 %, tosin 
negatiivisesti keskeyttäneitä oli n. 4 %. Yhtenä syynä on perhekotitaus-
taiset nuoret ja aikuiskoulutuksessa olevien taloudelliset ja terveydel-
liset vaikeudet. Yrittäjyyskasvatusta kehitetään edelleen ja henkilöstöä 
on koulutettu ja tuotu tietoa Jokky Oy:n toiminnasta. 

Aikuiskoulutus on kasvanut huomattavasti. Haapaveden ammattiopis-
to on vastannut alueen rakennus- ja puutaloteollisuuden rekrykoulu-
tuksesta. Koulutuksia on järjestetty Pyhännällä LapWall Oy:lle ja Jukka 
Talo Oy:lle sekä Oulaisissa Takuuelementti Oy:lle. Lisäksi koulutus laa-
jenee Finland Element Oy:lle Liminkaan. Oppisopimusryhmä elintarvi-

kealalla käynnistyi Maustaja Oy:llä Pyhännällä. Marata-aloilla esimiehen, 
dieettikokin erikoisammattitutkinnot, erä-ja luonto-oppaan ammatti-
tutkinto jatkuivat edelleen.

Erityisopetuksen kehittämistarpeisiin vastattiin toteuttamalla uusia 
toimintamalleja hankeverkostoissa, kuten Las Valmas, ErTOP ja Otto –
hankkeissa. Uusina koulutuksina käynnistyivät ammatilliseen koulutuk-
seen valmentava koulutus (ei erityisopetuksena) ja kotityö- ja puhdis-
tuspalvelualan erityisopetuksen koulutus. 

Digiosaamisen toimintaympäristöä kehitettiin käynnistämällä 3-D-tu-
lostusympäristö ja kehittämisympäristö ja automaatiohankkeet.  Lähi-
ruokaexpertti -hankkeella edistetään paikallisten elintarvikkeiden käyt-
töä. Lisäksi valmisteltiin hanke Osaaminen virtaa Jokilaaksoissa uusien 
koulutustapojen ja työelämäyhteyksien kehittämiseksi. Tämä hanke 
käynnistyy kevään aikana.

Taloudelle asetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Haapaveden ammattiopiston tulot muodostuvat pääosin yksikköhin-
tarahoituksesta, maksullisesta palvelutoiminnasta ja hanketoiminnan 
rahoituksesta. Opiskelijamäärä jäi talousarviosta kymmenen opiskelijaa 
alle tavoitteen.  Liikevaihto kasvoi leikkauksista huolimatta yli 100 000 € 
ja oli noin 6,8 M€. Tulos ylittynee yli 30 % tavoitteesta.

Kokonaisuudessaan vuosi oli toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvä 
vuosi. Vuoden 2016 tulokset edellyttävät, että keskeisiin mittareihin eli 
opiskelijoiden työllistymiseen, jatko-opintoihin, läpäisyyn ja keskeyttä-
miseen on pystyttävä vaikuttamaan erilaisin toimenpitein.

Koulutuksen reformi luo paineita kehittää uudenlaisia pedagogisia rat-
kaisuja ja opettajuutta sekä toimintamalleja. Ammatillisen koulutuksen 
leikkaukset ja siitä aiheutuvat henkilöstövähennykset  luovat vakavia 
haasteita henkilöstön jaksamiseen ja syrjäytymisuhan alla olevien opis-
kelijoiden selviytymiseen. Kiitän yhtymähallintoa ja henkilöstöä hyvän 
toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen mahdollistamisesta.

HAAPAVEDEN AMMATTIOPISTO

Erkki Juola
rehtori



Vuosi 2016 on ollut oppilaitoksen tuloksellisen toiminnan kannalta hyvä 
vuosi, koska oppilastilanne on ollut erinomainen. Henkilöstössä on ta-
pahtunut vuoden 2016 aikana jonkin verran vähennystä. 31.12.2015 
henkilökuntaa oli 39 ja 31.12.2016 henkilökunnan määrä oli enää 37 
eli vähennystä oli 5%. Koko henkilöstö on toiminut erinomaisesti yh-
teistyössä viihtyisän ja motivoivan oppimisympäristön kehittämisessä.
Oppilaitoksen yhteydessä toimiva aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut 
on järjestänyt vuoden 2016 aikana pitkäkestoisena aikuiskoulutuksena 
perustutkintoina artesaani sisustusneuvoja ja liikunta- ja hyvinvointi-
matkailualan koulutusta. Ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta 
on annettu sisustusalassa, matkailualan tapahtumatuottajakoulutuk-
sessa, kiinteistöhoidossa ja käsityöntekijänkoulutuksessa. 

Lyhytkurssikoulutuksessa tarjontana on ollut erilaiset korttikoulutukset, 
direktiivikoulutukset ja muut ammattitaitoa tukevat lyhytkurssit. Lisäk-
si toteutettiin koulutuspaketteja Puuteollisuuden terätekniikkaan niin 
paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Aikuiskoulutuksessa kouluttajia on 
ollut noin kymmenen.

Oppilaitos on ottanut maksullisen palvelutoimintana vastaan muiden 
oppilaitosten näyttötutkintoja rakennusalan perustutkintoon ja ympä-
ristön suunnittelun- ja rakentamisen sisustus-alaan.

Vuoden 2016 keskeisinä kehittämishankkeina ovat olleet ESR-rahoit-
teiset matkailun kehittämishankkeet. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan 
matkailutieto 2016–2017 -hanketta koordinoi Kajaanin ammattikorkea-
koulu. Visit Kalajoki! -hanketta koordinoi Kalajoen ammattiopisto. 

Ympäristön rakentamiseen ja hyödyntämiseen keskittyy Rieska-Leader 
ry:n rahoittama Ympäristön luova kehittäminen yhteisöllisin ja opetuk-
sellisin menetelmin (YLKE)-hanke.

Strategisten painopisteiden toteutuminen

Vuoden 2016 painotettu opiskelijamäärä oli 305, joista kulttuurialalla, 
käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 
oli 121 ja matkailualan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 66 
sekä tekniikan ja liikenteen alan perustutkinnossa 118. Kuntayhty-män 
alueelta opiskelijoita oli keskimäärin 78 % kokonaismäärästä. Oppilai-
tosten välistä yhteistyötä tehtiin Kalajoen lukion ja Kalajoen kristillisen 
opiston kanssa perusopetuksessa. 

Kalajoen ammattiopistossa yhdistelmä (ammatillinen + yo) tutkinto-
laisten opetus tapahtuu ammattiopiston tiloissa eikä yhdistelmätut-
kintolaisten tarvitse kulkea erikseen lukiolla. Yhdistelmätutkintoon täh-
täävässä koulutuksessa 20.9.2016 oli 43 opiskelijaa 211 nuorisopuolen 
opiskelijoista (20,4 %). Ylioppilastutkinnon suoritti valmiiksi neljä henki-
löä.  Lukion ja kristillisen opiston kanssa järjestettiin valinnaisaineviikolla 
ammatillisten aineiden kursseja. Ammattiopiston opiskelijat osallistui-
vat myös liikunta- ja kulttuuripainotteisiin harjoituksiin yhdessä Kalajo-
en lukion opiskelijoiden kanssa.
 
Kalajoen ammattiopisto oli kevään 2016 yhteishaussa peruskoulupoh-
jaisten linjojen suhteen vetovoimainen eli tekniikan ja liikenteen alalle 

hakijoita oli 1,19 paikkaa kohden. Varsinkin rakennusala (1,92) ja me-
talliala (1,17) olivat vetovoimisia. Matkailualalle vetovoimaisuus oli 1,17. 
Kulttuurialan vetovoimaisuus oli 1,25 ja etenkin sisustusrakentamiseen 
hakijoita oli 2,17 yhtä paikkaa kohden. Kokonaisuudessa vetovoima oli 
erinomainen eli 1,06 eli 63 vapaana ollutta yhteishaun paikkaa haki 
70 henkilöä. Näiden lisäksi yhteishaun ulkopuolelta tuli hakijoita siten, 
että 20.9.2016 oli uusia opiskelijoita 110 ammattiosaamisen näyttöjen 
mukaisesti opiskelevia ja 12 näyttötutkintoperusteisesti opiskelevaa eli 
yhteensä 122 uutta opiskelijaa perustutkintoihin.

Kalajoen ammattiopiston läpäisyaste on valtakunnallisella tasolla ver-
rattuna keskimääräinen 56 %. Negatiivisten keskeyttäneiden määrää ei 
ole pystytty pudottamaan tavoitteiden mukaiseen alle 4% vaan 2016 
negatiivisten keskeyttäneiden osuus oli 4,6% vaikka olemme panos-ta-
neet oppilaitoksen sisäisiin tukipalveluihin mm. ryhmänohjaajien re-
sursseihin.

Kansainvälisyystyötä tehtiin vuonna 2016 JEDUn yhteistyösopimusten 
puitteissa. Kalajoen ammattiopiston opiskelijoita oli työssäoppimis-
jaksoilla Espanjassa ja Saksassa. Matkailun opiskelijat tekivät syksyllä 
opintomatkan Italiaan. Kansainvälisyyteen olisi jatkossa panostettava 
edelleenkin, koska englannin kielen arvosana on selvästi kohentuneet 
aikaisemmista vuosista ja ovat samalla tasolla muiden oppilaitoksien 
kanssa, joissa kansainvälinen toiminta on hyvin aktiivista. 

Koulutuksen kehittämisen pääasiallisina aiheina on ollut osaamisperus-
teisuuden rakentaminen, oppimisympäristöjen kehittäminen, näyttö-
kokeiden laatiminen, järjestämissopimusten päivittäminen sekä omien 
koulutusalojen työpaikkaohjaajien ja näyttötutkintomestareiden kou-
lutus sekä ammatillinen täydennyskoulutus.

Taloudelle asetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Ammattiopiston täyttöaste ylitti tavoitteet. Painotettu opiskelijamäärä 
vuoden 2016 aikana oli selvästi suurempi kuin taloussuunnitelman pe-
rusteena ollut opiskelijamäärä. 

Oppilaitos osallistui muutama vuosi sitten Kalajoen loma-asunto-
messuille rakentamalla pääasiassa omana oppilastyönä loma-asunto 
Raikkaan, joka sai suurta huomiota ja markkina-arvoa oppilaitokselle 
ja kuntayhtymälle. Raikasta on käytetty opiskelijoiden opetustilana 
ja kurssi- ja kokoustilana viikolla ja viikonloppuisin sitä on vuokrattu 
JEDUn henkilöstölle. Lisäksi oppilaitoksella on omakotitalo myynnissä 
ja toinen on valmistumassa myyntiin kevään aikana. 

Toimintavuoden taloudelle asetetut taloustavoitteita saavutettiin ja ti-
likauden tulos on ylijäämäinen. Lähivuosien merkittävin epävarmuus-
tekijä on opiskelijamäärän kehitys. Opistojen on pysyttävä aktiivisesti 
mukana markkinoinnissa ja huolehdittava, että henkilöstön koulutus-
taso säilyy kor-keana sekä opetustilat ja opetuksessa käytettävä kalus-
to ovat ajanmukaiset ja korkealaatuiset. Toisen asteen vetomaisuuden 
varmistamiseksi ja lisäämiseksi Kalajoella tehdään aktiivista yhteistyötä 
Kalajoen lukion ja Kristillisen opiston kanssa sekä paikallisten yritysten 
ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

KALAJOEN AMMATTIOPISTO

Ari Sarpola 
rehtori



Vuoden 2016 aikana Nivalan ammattiopiston opiskelijamäärä laski 
hieman edelliseen vuoteen verrattuna.  Vuoden 2016 keskimääräinen 
opiskelijamäärä (736) laski vuoden 2015 keskimääräisestä opiskelija-
määrästä (751) 15 opiskelijalla. Keskimääräinen opiskelijamäärä (736) jäi 
alle budjetoidun opiskelijamäärän (762) 26 opiskelijalla. 

Lukuvuoden 2016–2017 suunnittelussa haettiin kustannussäästöjä 
opetuksen toteuttamisessa osastokohtaisten suunnittelukehysten 
myötä.

Aikuiskoulutuksen työvoimapoliittisen nonstop-koulutuksen opiske-
lijatyöpäivät pysyivät suunnilleen vuoden 2015 tasossa. Aikuiskoulu-
tuksen Opetushallituksen rahoittama koulutus (VOS) on toteutunut 
suunnitellusti. Oppisopimusopiskelijoiden määrä on kasvanut huomat-
tavasti edellisen vuoden tasosta jakautuen eri aloille. 

Keväällä 2016 ensisijaisia hakijoita oli 270. Vetovoimaluku (ensisijais-
ten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin) oli lähes edellisvuoden tasolla 
ollen 1,10. Aloittavien opiskelijoiden määrä oli syksyllä pääosin hyvä. 
Muutamalla alalla olisi ryhmiin mahtunut enemmän opiskelijoita. Vuo-
den 2016 aikana on jatkettu yhteistyötä toisella asteella Nivalan lukion 
kanssa lähinnä yhdistelmätutkintojen ylioppilaskirjoituksien osalta.

Nivalan ammattiopiston opiskelijat menestyivät jälleen hienosti Tai-
taja- kilpailuissa.  Seinäjoella 10.–12.5.2016 pidetyissä Taitaja 2016 -fi-
naaleissa Olli Leppänen (talotekniikan perustutkinto) sijoittui hopealle 
putkiasennussarjassa. Joonas Jämsä (sähkö- ja automaatiotekniikan 
perustutkinto) sijoittui kuudenneksi sähköasennussarjassa.

Espoossa 19.–21.4.2016 järjestetyissä SAKUstars-kulttuurikilpailuissa 
käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon opiskelijoista Johanna Palo-
kangas sai kunniamaininnan Piirrostaide-sarjassa. 

Nivalan ammattiopiston opiskelijayhdistys järjesti reissun Seikkailupuis-
to Pakkaan Kalajoelle toukokuussa. Reissuun osallistui noin 50 opiskeli-
jaa ja muutama opettaja.

Nivalan ammattiopiston lukuvuoden 2015–2016 kevätjuhlassa 3.6.2016 
jaettiin 169 valmentavan ja ammatillisen perustutkinnon tutkintotodis-
tusta. Vuoden 2016 aikana valmistui kaikkiaan 236 opiskelijaa. 

Auditorion ja aulan saneeraustyöt saatiin valmiiksi kevään aikana. Me-
tallin koulutustilojen saneeraustyöt päättyivät vuoden lopussa. Aikuis-
koulutuksen koneistuksen koulutus siirtyi Peltotieltä Maliskyläntielle 
tammikuun aikana. Aikuiskoulutuksen levy- ja hitsaustekniikan muutto 
Maliskyläntielle toteutui syksyn 2016 aikana. Toritien kiinteistöstä osa 
vuokrattiin tammikuun alusta alkaen Jokilatvan opistolle ja osa elokuun 
alusta alkaen Jokilaaksojen musiikkiopistolle. 

Vuoden 2016 aikana seitsemän Nivalan ammattiopiston opiskelijaa oli 
työssäoppimisjaksolla ulkomailla Unkarissa, Ruotsissa, Virossa, Iso-Bri-
tanniassa ja Espanjassa. Yksi opettaja kävi seurantamatkalla Unkarissa. 
Kauneudenhoito-osastolta kävi 14 parturikampaajaopiskelijaa ja yksi 
opettaja toukokuussa opintomatkalla Kreikassa sekä 14 kosmetolo-
giopiskelijaa ja yksi opettaja syyskuussa Kyproksella Limassolissa. 

Kaksi saksalaista opiskelijaa oli kolme viikkoa työssäoppimassa Maler 
Oy:llä Ylivieskassa Nivalan ammattiopiston kautta. Opiskelijoiden lisäk-
si Nivalan ammattiopistolla vieraili opettaja Saksasta ja kaksi opettajaa 
Unkarista alkuvuoden aikana. 

Vuoden 2016 aikana henkilöstöstä jäi eläkkeelle kolme henkilöä

Strategisten painopisteiden toteutuminen 

Keskeyttämistilaston mukaan vuoden 2016 kokonaiskeskeyttäminen 
Nivalan ammattiopistossa on 11,8 % ja negatiivinen keskeyttäminen 
7,0 %, jotka ovat edellisvuoteen verraten huonommalla tasolla.

Ammattiopisto on tukenut henkilöstön oman kunnon ylläpitoa ja hy-
vinvointia yhteisillä koulutus- ja liikuntatapahtumilla, joihin kuului mm. 
huhtikuussa järjestetty henkilöstön virkistyspäivä. Lisäksi on tuettu hen-
kilöstön omalla ajalla toteuttamia kuntoremonttilomia. Vuonna 2016 
kuntoremonttilomalle osallistui yksi henkilö.

Veso-koulutuspäivien lisäksi henkilökunta on osallistunut ammatillisiin 
koulutuspäiviin.

Taloudelle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Aikuiskoulutuksen kokonaisliikevaihto oli noin 1,61 M€ ja opiskelijoita 
lukumääräisesti 611, joka on 138 vähemmän edellisvuoteen verrattuna. 
Opiskelijoiden keski-ikä oli noin 34 vuotta. Ammatillisen peruskoulu-
tuksen sekä aikuis- ja oppisopimuskoulutuksen yhteisiä ryhmiä on tek-
niikan- ja liikenteen alalla. Aikuiskoulutuksessa kokonaistyöpäiväkerty-
mä oli 24 167 päivää, joka on 5 834 päivää edellisvuotta vähemmän. 

Vaikka opiskelijamäärä sekä yksikköhintarahoitteisessa että aikuiskou-
lutuksessa jäi budjetoitua pienemmäksi, opetusjärjestelyillä ja kiinteis-
töjen omistusjärjestelyillä saatiin toimintakuluja pienemmäksi niin, että 
taloudelle asetetut tavoitteet saavutettiin ja Nivalan ammattiopisto teki 
positiivisen tuloksen.

Jyrki Saarela
vt. rehtori

NIVALAN AMMATTIOPISTO



Oulaisten ammattiopisto toimii kolmessa yksikössä. Elokuun alussa am-
mattiopiston vt. rehtorina aloitti Sirpa Korhonen ja edellinen vt. rehtori 
Veikko Honkanen siirtyi osa-aikaeläkkeelle jatkaen opetustehtävissä.  

Tammikuussa 2016 käynnistetyt lähihoitajakoulutukset Oulaisissa, Raa-
hessa ja Piippolassa. Ne jatkuvat edelleen. Vuoden 2016 painotettu 
opiskelijamäärä oli 563, mikä on yksi enemmän kuin budjetissa. Am-
matti- ja erikoisammattitutkinnoissa opiskeli 65 opiskelijaa. Vuoden 
2016 aikana 66 opiskelijaa erosi oppilaitoksestamme. Heistä 4,5 % jäi 
työttömäksi tai heillä oli jokin muu negatiivinen seuraus. 

Päätoimista henkilöstöä oli 58. Määrä on viime vuosina laskenut lähin-
nä eläköitymisen ja määräaikaisten työ- tai virkasuhteiden päättymisen 
myötä. Asetuksen mukaisesti pätevien opettajien määrä 96 % ylittää 
reilusti kuntayhtymän tavoitetason.

Tammikuun lopussa järjestimme kahdeksannen kerran koulutuksen 
markkinointitapahtuma Oulampialaiset, joka tavoitti viikon aikana lä-
hes 800 alueemme peruskoulujen päättävien luokkien oppilasta. Yksi-
köissämme järjestettiin JEDUSkills-tapahtuman kilpailuja, joihin opiske-
lijoitamme osallistui aktiivisesti. Muutama heistä jatkoi semifinaaleihin 
kilpailemaan pääsystä valtakunnallisiin Taitaja-kisoihin. Jari Pekkala voit-
ti siellä kultaa. Datanomiksi keväällä 2016 valmistunut Jari pääsi mu-
kaan Suomen kilpailujoukkueeseen ja voitti verkkosivujen tuottaminen 
-sarjassa kultaa EuroSkills-kisoissa Göteborgissa. 

Tammikuun alussa järjestimme henkilöstölle koulutuspäivän. Aiheena 
oli lukuvuoden kehittämisteemaan liittyvä YTM Kaija Peunan esitys eri-
tyisopetuksen kehittämisestä. Syyskuussa toteutimme jo perinteeksi 
muodostuneen Yrittäjyys- ja työelämä -päivän, jossa oli mukana useita 
yritysten edustajia. Päivä piti sisällään monia mielenkiintoisia luentoja, 
yrityksien esittelyjä ja paljon erilaisia tuotteita. JEDUn yhteinen koulu-
tuspäivä toteutui 26.9.2017 Oulaisissa.

Maaliskuussa toteutimme EFQM-laatujärjestelmän mukaisen arvioin-
nin ammattiopiston prosesseista, tuotteista ja palveluista. Arviointiin 
osallistui laatutiimin jäsenten lisäksi muuta henkilöstöä ja opiskelijoita 
kaikista yksiköistämme. Toimintakäsikirjan jalkautukseen liittyvä kehit-
tämisiltapäivä toteutui marraskuun lopussa 2016.

Strategisten painopistealueiden toteutuminen

Osaamisperusteisuuden toimeenpanoon liittyvään POKA (pohdi, arvi-
oi, kehitä) –koulutukseen osallistui yhdeksän eri alan opettajaa Oulai-
sista. Näyttötutkintomestarikoulutukseen osallistui kaksi liiketalouden 
opettajaa. Opinto-ohjaajaksi opiskelee kolme opettajaa ja erityisopet-
tajaksi yksi opettaja.

Kansainvälinen toiminta on ollut monipuolista. Opiskelijoita on ollut 
eri yksiköistämme työssäoppimisjaksoilla Isossa-Britanniassa, Tanskassa, 
Virossa, Kiinassa, Kyproksella ja Espanjassa. Opiskelijaryhmät Latviasta 
ja Liettuasta ovat vierailleet opettajiensa kanssa Oulaisissa ja liiketalo-
uden yksikön opiskelijamme ovat käyneet viikon matkalla Latviassa 
Smiltenen kaupungissa. Opiskelijavaihto on toteutettu Nord Plus –ra-
hoituksella. Unkarista on vieraillut kuuden opiskelijan ryhmä Oulaisissa 
työskennellen paikallisissa kaupan alan yrityksissä. Seitsemän opettajaa 
on ollut kansainvälisyysvaihdossa vuoden aikana. 

Oulaisissa on ollut myös kotikansainvälistymistä syksyn aikana. Lian 
Zam Puii Intiasta työskenteli apulaisopettajana pääosin liiketalouden 
yksikössä alkusyksystä. Saimme hänet Global.net-verkoston kautta. Es-
panjan Valenciasta Florida Universitariasta aloitti lokakuun alussa Jose 
Van Sinchis apulaisopettajana. Hän toimi pääosin liiketalouden yksikös-
sä. Harjoittelu jatkuu helmikuulle 2017.

Ravitsemis- ja puhdistuspalveluyksikössä annamme ammatillista eri-
tyisopetusta opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityisiä opetus- ja opis-
kelijahuoltopalveluja. Opetusta järjestämme pienryhmissä jokaisen 
opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. Olemme mukana kuntayh-
tymätason erityisopetuksen kehittämishankkeissa (ErTOP ja LAS VAL-
MAS).

Taloudelle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tilikauden tulos jäi positiiviseksi vaikka syyskuun osavuosikatsaukses-
sa tilanne näytti huolestuttavalta.  Elokuussa tarkistimme alkaneen 
lukuvuoden työsuunnitelmat ja säästöjen löytämiseksi opettajien 
tuntikehyksiä pienennettiin sekä liiketalouden- että ravitsemis- ja puh-
distuspalveluyksiköissä. Kävimme läpi tiimirakennetta ja vähensimme 
henkilöitä jokaisesta tiimistä. Kaikista hankinnoista käytiin etukäteen 
keskustelua ja mietimme korvaavia vaihtoehtoja hankintojen minimoi-
miseksi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun tarjoama kirjastopalvelu 
irtisanottiin kaikista yksiköistä. Myös Oulun seudun ammattikorkea-
koulun yhteistyösopimus osa-aikaisesta järjestelmätukihenkilöstä irti-
sanottiin joulukuun lopussa. 

Kaikki edellä mainitut toimenpiteet ovat kuormittaneet henkilöstön 
jaksamista ja työhyvinvointia. Henkilöstön määrän väheneminen ja sa-
manaikaisesti yhä haastavampien opiskelijoiden motivoiminen opinto-
suorituksiin vaativat toisenlaisten pedagogisten ratkaisujen löytämistä. 
Näissä asioissa onnistuminen on meidän kaikkien työyhteisössä toimi-
vien ydintehtävää. Esimiesten rooli on tukea ja motivoida henkilöstön 
sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja tulokselliseen toimintaan. 

Kiitän lämpimästi Oulaisten ammattiopiston koko henkilöstöä positiivi-
sen tuloksen saavuttamisesta. Yhdessä saimme aikaan sen!

OULAISTEN AMMATTIOPISTO

Sirpa Korhonen
vt. rehtori



Opiston rehtori palasi virkavapaalta 1.8.2016 ja viransijaisuutta hoitanut 
apulaisrehtori palasi hoitamaan omaa virkatehtäväänsä. Kevään opet-
tajarekrytoinnin tuloksena uusia henkilöitä valittiin Piippolan yksikköön 
yksi opettaja ja Kestilän, Sulkavan ja Naarajärven vankilaan opet-tajat 
määräaikaiseen työsuhteeseen. Neuvottelut kuraattorin siirtymisestä 
Siikalatvan kunnan palvelukseen 1.1.2017 alkaen saatettiin loppuun 
asiaa koskevien osapuolten kanssa. 

Vuoden 2016 aikana on keskitytty opistossa opetus- ja koulutussuun-
nitelmien toimeenpanovaiheeseen käytännön opetustyössä. Tilapal-
velupäällikön kanssa on tarkasteltu opiston tilojen käyttöä ja etsitty 
ratkaisuja tilojen tehokkaampaan käyttöön. Myös Siikalatvan kunnan 
edustajien kanssa on keskusteltu erilaisista yhteistyömahdollisuuksista, 
jotka edesauttaisivat tilojen tehokkaampaa käyttöä tulevaisuudessa. 
Lisäksi kunnalta vuokrattavien opiskelija-asuntojen määrä pyritään ta-
sapainottamaan kulloisenkin tarpeen mukaan yhteistyössä vuokranan-
tajan kanssa. 

Seutukunnan uuden yritysasiamiehen kanssa on kartoitettu uusia mah-
dollisuuksia yhteistyön syventämiseen yritysten ja opiston välillä. Ke-
väällä tehdyn henkilöstökyselyn (TOB) tulosten mukaan esiinnoussei-
siin kehittämiskohteisiin on tehty toimintasuunnitelma. Suunnitelman 
mukaiset työryhmät on perustettu ja toiminta aloitettu työryhmien 
järjestäytymiskokouksilla.

Opiston markkinointia on jatkettu suunnitelmallisesti ja eri markki-
nointikanavien vaikuttavuutta arvioitu ja toimittu saatujen tulosten 
mukaisesti. Markkinoinnilla on erityisesti onnistuttu tavoit-tamaan 
monimuotoisesta aikuiskoulutuksesta kiinnostuneita, mikä näkyy ky-
seisten opiskelulinjojen opiskelijamäärissä positiivisesti. Käsityönteki-
jän ammattitutkinnon suorittamisen valmistava koulutus alkoi syksyllä 
2016. Koulutus toimii jatkoväylänä aikaisemmin artesaanikoulutuksen 
suorittaneille henkilöille. 

Yhteistyö Rikosseuraamuslaitoksen Itä- ja Pohjois-Suomen aluekes-
kuksen sekä keskushal-linnon ja vankiloiden kanssa on ollut aktiivista. 
Tammikuussa aloitettiin autoalan perustutkin-toon valmistava koulutus 
Naarajärven vankilassa. Automaalarien kouluttamisen lisäksi elo-kuus-
sa koulutustarjontaa laajennettiin myös ajoneuvoasentajan tutkintoon 
tähtääväksi. Elo-kuussa aloitettiin myös kone- ja metallialan perustut-
kintoon valmistava koulutus Sulkavan vankilassa. Uusien koulutusten 
myötä opetusta annettiin yhdeksässä eri vankilassa 16 opetta-jan voi-
min ja syksyn laskentapäivänä opetusta sai vankiloissa yhteensä 166 

opiskelijaa, joka on JEDU:n vankilakoulutuksen historian suurin määrä. 
Piippolan aloittamasta vankilakoulu-tuksesta tulee tänä lukuvuotena 
kuluneeksi 25 vuotta.

Vankilakoulutuksen rahoitus tullaan määrittelemään ensimmäistä ker-
taa 1.1.2018 voimaantulevissa toiminta- ja rahoituslaissa. Helmikuussa 
vastasimme Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestäjille 
suuntaamaan laajaan kyselyyn vankilakoulutuksen toteuttamisesta, 
kustannuksista ja opiskelijaotosta ja -määristä. Kyselyn analysointia jat-
kettiin toukokuussa ministeriössä järjestetyssä ammatillisten koulutus-
ten järjestäjille suunnatussa tilaisuudessa.

Opiston tekemä yhteistyö työelämän kanssa on ollut tiivistä. Yhteistyö 
lähialueiden yrittäjien kanssa on mahdollistanut opiskelijoille hyvin 
työssäoppimispaikkoja ja tuonut opistolle tietoa työelämän muuttuvis-
ta tarpeista. Opiston henkilöstö on perehdyttänyt työpaikkaohjaajia ja 
arvioijia työpaikolla. 

Taloudelle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen
 
Opistossa oli opiskelijoita tammi- ja syyskuun laskentapäivinä normi-
rahoituksella ka. 297 opiskelijaa, joka alittaa talousarvion pohjaksi arvi-
oidun opiskelijamäärän kolmella opiskelijalla vuositasolla. Normirahoi-
tuksen perusteena olevan opiskelijajoukon lisäksi opistossa opiskelee 
39  Vos – ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksella ja oppisopimuksel-
la 11 opiskelijaa.  Arvioidun opiskelijamäärän reilu alitus alkuvuodesta 
kohdentui erityisesti Piippolan yksikköön.

Syyslukukaudella opetuksen resursointi määrää tarkistettiin JEDUssa 
sovitulle yhteiselle tasolle, joka oli laskennallisesti 60 h/opiskelija. Luku-
vuoden 2016–2017 opetusjärjestelyjen suunnittelussa on otettu huo-
mioon jo syksyn 2016 toiminnossa tulevien vuosien säästötavoitteet. 

Tilojen ajanmukaisuudesta ja hyvästä kunnosta johtuen emme ole jou-
tuneet investoimaan opiston rakennuksiin. Toimintavuodelle varatuista 
investoinneista on toteutettu vain kaikkein välttämättömin, joka oli pa-
lohälytysjärjestelmän päivittäminen ajan tasalle. 

Hienoisesta opiskelijamäärän pudotuksesta huolimatta toimintoja 
tehostamalla ja tarkalla ta-loudenpidolla toimintavuodelle asetetut 
taloustavoitteet saavutettiin. Vuoden tilinpäätöksen tulos on ylijäämäi-
nen.

PIIPPOLAN AMMATTI- JA KULTTUURIOPISTO

Harri Majuri
rehtori



Ylivieskan ammattiopiston keskimääräinen opiskelijamäärä oli 381 
opiskelijaa, mikä on 53 opiskelijaa enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Aikuisten opiskelijoiden, lähinnä alaa vaihtavien määrä, perustutkin-
toon johtavassa koulutuksessa on suurempi kuin suoraan peruskou-
lusta tulevien määrä. Tämän lisäksi on ammatti- ja erikoisammattitut-
kinnon suorittavia noin 40 opiskelijaa. Kokonaisopiskelijamäärä oli noin 
420 opiskelijaa.  

Koko tutkinnon suorittaneita oli yhteensä 134, joista näyttötutkintona 
suoritettuina 94. Näyttötutkinnon osatutkinnon suorittaneita oli 230. 
Vetovoimaisuus on pysynyt hyvänä ja kevään ensisijaisten hakijoiden 
määrä aloituspaikkaa kohden oli 1,2 hakijaa. 

Ysipäivät järjestettiin alueen peruskoulun päättäville poikkeuksellisesti 
sekä tammi- että joulukuussa, koska jatkossa päivät ovat joulukuussa. 
Molemmissa tapahtumissa oli lähes 900 osallistujaa. 

Ammatillisen perustutkinnon suoritti 131 opiskelijaa. Läpäisyaste on 
84%, mikä ylittää hyvin kuntayhtymän tavoitteen 75%. Opintojen kes-
keyttämisprosentti on laskenut ollen 5,7% (8,2), josta negatiivinen kes-
keyttäminen on pysynyt matalana eli 1,5 %. 

Opiskelijoiden ohjaukseen ja tukemiseen on panostettu ja yksilöllisiä 
opintopolkuja tuettu. Kouluterveyskyselyt ja opiskelijapalautteet kä-
sitellään johtoryhmän ja henkilöstön kokouksissa. Ryhmänohjaajat 
esittävät kyselyjen tulokset opiskelijoille ja esiin nousseihin ongelmiin 
puututaan välittömästi.

Turvallisuusalan koulutus käynnistettiin aloittamalla vartijan ammatti-
tutkinnon koulutus syyskuussa. Järjestämissopimus solmittiin turvalli-
suusalan tutkintotoimikunnan kanssa syyskuussa. Hakijoita oli 55, joista 
valittiin 16 opiskelijoiksi. Toimialueen turvallisuusalan yritykset ovat 
ilmaisseet selkeästi tarpeen lisätä ammattilaisten määrää tulevina vuo-
sina alueellamme. 

Mukanaolo erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostohankkeis-
sa kehittää koulutuksen laatua ja henkilöstön osaamista sekä lisää yh-
teistyötä työelämän kanssa. 

Opetushallitus on myöntänyt jatkorahoitusta työssäoppimisen kehit-
tämiseen Yksilöllisyyttä sinun opintoihisi (YSO1) -hankkeelle, jossa ke-
hitetään luokattomia monialaisia ammatillisia opintoja. Kiina-verkosto-
hanke sai edelleen jatkorahoitusta. Se on valtakunnallinen hanke, jonka 
vetovastuu on säilynyt kuntayhtymällä tuloksellisen toiminnan vuoksi 
kymmenen vuotta. Hankkeessa on työssäoppimisen lisäksi kehitetty 
valinnaisia tutkinnon osia ja kansainvälistä taitajakisamallia kiinalais-
ten yhteistyöoppilaitosten kanssa. Koulutusvientikokeilulupaa ei saatu, 
mutta meidät on kutsuttu mukaan valtakunnallisen hankkeen järjestä-
miin tilaisuuksiin, jota kautta voimme kehittää omaa tuotetta.

Ylivieskan ammattiopisto on kansainvälinen oppilaitos. Opiskelijoiden 
ulkomaan työssäoppimisjaksot ovat osa opintoja. Henkilöstö hakee 
vaikutteita yhteistyöoppilaitoksista eri maista ja vastaanotamme joka 
vuosi ulkolaisia vaihto-opiskelijoita ja opettajia sekä vierailijaryhmiä. 
Shanghain yhteistyöoppilaitoksesta tuli kevään Taitaja-kisoihin 25 hen-
gen ryhmä opiskelijoita ja opettajia. Osa opiskelijoista jäi työssäoppi-
maan kuntayhtymän alueelle. Sopimusten mukaisesti syntyvistä kus-
tannuksista vastaa lähettävä oppilaitos.

Keväällä rekrytoitiin kuusi vakinaista opettajaa aikaisempien määräai-
kaisten tilalle. Kelpoisuusehdot täyttävien opettajien osuus on nousut 
82 %:iin. Lisääntyneen opiskelijamäärän ja opintovapaiden vuoksi on 
tarvittu sivutoimisia opettajia, jotka on ensisijaisesti rekrytoitu kuntayh-
tymän sisältä. Vuoden aikana eläkkeelle on siirtynyt toimistosihteeri ja 
ammatillisten aineiden opettaja. 

Kehityskeskustelut on käyty henkilöstön kanssa (96%) ja samalla tehty 
henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat keskustelun ja palautteiden 
pohjalta. Ammattiopiston liikuntasalissa on henkilöstölle omat liikunta-
vuorot ja kuntosali on vapaasti henkilöstön käytössä.

 Työyhteisön ilmapiirimittaukset ovat pysyneet hyvällä tasolla, mutta 
hienoista laskua tuloksissa on havaittavissa. Henkilöstö kaipaa yhteistä 
aikaa keskusteluun, ideointiin, maailman parantamiseen ja uusien toi-
mintamallien luomiseen. Kesäkuussa järjestettiin sekä yhteinen virkis-
tyspäivä että kehittämispäivä ja joulukuussa pidettiin nyyttikestit työ-
päivän jälkeen yhteisöllisyyden lisäämiseksi. 

Taloudelle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Investoinneista toteutettiin autotallin rakentaminen. Tilikauden tulok-
sessa päästiin hyvin tavoitteeseen ja tulos on ylijäämäinen 334 000 
euroa. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen supistuminen ja erilaiset 
uudistukset merkitsevät sitä, että henkilöstön on oltava selvillä toimin-
taperiaatteista ja tavoitteista. 

Vetovoimaisuus syntyy laadukkaasta työelämäläheisestä koulutuksesta, 
rohkeudesta tarttua uusiin työmenetelmiin uudenlaisissa oppimisym-
päristöissä ja aidosta kiinnostuksesta opiskelijoiden ohjaukseen oikeille 
poluille. 

Hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja työilmapiirillä on ratkaiseva merkitys 
hyvien tulosten saavuttamisessa. Motivoitunut ja osaava henkilöstö 
on suurin voimavara ja yhdessä tekemällä kehitetään ja luodaan uusia 
ratkaisuja. 

Tuula Taskinen
rehtori

YLIVIESKAN AMMATTIOPISTO



Oppisopimuksen ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvan mu-
kainen määrä (263) ylitettiin 16 vuosipaikalla. Lisäpaikkoja saatiin 14, 
joten rahoitukseen suhteutettu ylitys jäi pieneksi. Rahoitusta vaille jäi 
ainoastaan kaksi vuosipaikkaa. Edellisvuoteen nähden lisäkoulutuksen 
kasvu oli hyvällä tasolla. Oppisopimuksen perustutkintokoulutukses-
sa oli pientä laskua eli edellisvuoden 155 vuosipaikasta pudottiin 140 
vuosipaikkaan. Tämä pudotus on selitettävissä sillä, että Raahen seudun 
oppisopimuskoulutuksen rahoitus on toteutettu JEDUn kautta, koska 
heillä ei ole ollut omaa perustutkintolupaa. Perustutkinto-opiskelijoi-
den määrään vaikuttaa ratkaisevasti Työ- ja Elinkeinoministeriön myön-
tämien palkkatukirahojen pieneneminen, saantiehtojen kiristyminen 
sekä maksukuukausien määrän väheneminen. 

Ammatillisen lisäkoulutuksen osalta kysyntä on ollut hyvää ja tavoit-
teen mukainen määrä (180 otv) ylitettiin. Ylitys oli tietoista ja valmistau-
tumista rahoitusresurssin varmistamiseen tulevassa järjestämisluvassa. 
Lisäksi toteutettiin lisäkoulutusta valtionavustuksella, jota oli suunnattu 
vailla toisen asteen tutkintoa oleville aikuisille ja nuorille aikuisille. 

Työvoimakoulutuksen osalta työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama 
koulutus kasvoi suhteellisen paljon edellisen vuoden 56 otv:sta kerto-
musvuoden 73 otv:een.

Hanketoiminta oli EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden vaihtumi-
sen jälkeen vilkasta. Kertomusvuoden aikana aloitettiin uusia suuria 
hankkeita ja saatettiin vanhan ohjelmakauden hankkeita loppuun. 
Lisäksi toteutettiin Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön 
sekä muiden rahoittamia hankkeita.

Strategisten painopisteiden toteutuminen

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen järjestämissopimusten luku-
määrää tulisi edelleen kasvattaa, koska koulutustuotteita on monipuo-
listettava, jotta esimerkiksi oppisopimuskoulutustoiminnasta pystytään 
suurempi osa hankkimaan kuntayhtymän sisältä. Tältä osin voisimme 
palvella paremmin alueen elinkeinoelämää, julkista sektoria ja muuta 
työelämää.

Hankkeilla on kehitetty toimintoja, joiden avulla pystytään vastaamaan 
työelämän haasteisiin ja käytännön ongelmien ratkaisemiseen sekä 
siirtämään eri alojen tutkimustoimintaa käytännön työelämään ja osaa-
miseen. Tämän tavoitteen toteuttamisessa on tehty yhteistyötä kunnal-
listen ja seutukunnallisten yrityspalvelujen sekä Oulun Yliopiston Oulun 
Eteläisen Instituutin ja Centria-ammattikorkeakoulun kanssa. 

Taloudelle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tilikauden tulos oli positiivinen ja ylitti yhtymävaltuuston asettaman 
tavoitteen. Keskeisin tekijä odotettua parempaan tulokseen johtuu 
oppisopimuksen lisäkoulutuksen määrän kasvusta. Perustutkintojen 
määrän pieneneminen ei puolestaan vaikuta koulutuskuntayhtymän 
tulokseen niin laajamittaisesti, koska vähenemä on kokonaisuudessaan 
ns. Raahen sopimusten määrän pienenemisessä. 

Matti Peltola
Aikuiskoulutus- ja oppisopimusjohtaja

AIKUISKOULUTUS- JA OPPISOPIMUSPALVELUT
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