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Osavuosikatsaus 3/2021



Keskeiset tapahtumat raportointikaudella 

OPETUS JA OHJAUS

• Syyslukukausi aloitettiin elokuussa ilman opetuksen ja ohjauksen erityisjärjestelyjä.

• Koronapandemian aikana käyttöön otetut verkko-opetuksen ja -ohjauksen käytännöt ovat jääneet 
pysyviksi ja niiden kehittäminen jatkuu edelleen.

• Elokuussa aloitti ammatilliset opintonsa 423 oppivelvollista opiskelijaa. Oppivelvollisuuslain tuomat 
muutokset ja velvoitteet on huomioitu Esedussa jo etupainotteisesti. Opettajille ja muulle henkilöstölle on 
järjestetty keväällä infotilaisuuksia oppivelvollisuuteen liittyen. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut 
opiskelijat ovat saaneet opintoihin kuuluvat tarvikkeet, materiaalit, työasut ja välineet oppilaitokselta. 
Lisäksi kaikki muutkin syksyllä opintonsa aloittaneet perustutkinto- ja VALMA –opiskelijat ovat saaneet 
kannettavan tietokoneen käyttöönsä.

• Useilla opiskelijoilla opinnot eivät ole korona-aikana edenneet HOKSin mukaan. Saimme OKM:ltä
harkinnanvaraista korotusta poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen, ja olemme pystyneet antamaan 
ohjausta ja tukea, järjestämään rästipajoja ja –tunteja, päivittämään opinnoissaan jälkeen jääneiden 
opiskelijoiden HOKSeja ja järjestämään näyttöjä.



Keskeiset tapahtumat raportointikaudella 

KOULUTUSVIENTI

• Neuvottelut seuraavan datanomiryhmän opintojen aloituksesta Moskovassa jatkuivat Kollege 54:n sekä 
Moskovan koulutuskomitean kanssa. Koulutuskomitea antoi vahvan tuen tutkintoviennin jatkumiselle.

• Myös metsäkoneenkuljettajan tutkinto / tutkinnon osat kiinnostavat venäläisiä. Aiheesta käytiin alustavia 
neuvotteluja Arkangelin yliopiston ja Ponssen kanssa.

• Tutkintoviennistä ja suomalaisesta metsäkoneenkuljettajan koulutuksesta pidettiin syyskuussa esitys 
LespromUral-konferensissa Jekaterinburgissa (etänä).

• Verkossa toteutettava mikrokurssi vammaisen ihmisen kohtaamisesta saatiin valmiiksi myyntiä varten. 
Kurssi on toteutettu yhteistyössä XAMKin, SamiEdun ja Esedun kesken.



Työhyvinvointia tuetaan monin tavoin

• Työuupumuksen ennaltaehkäisyn ja työn sujuvoittamisen malli saatiin valmiiksi 
kesäkuussa ja alkusyksystä on aloitettu sen vaiheittainen käyttöönotto ja 
jatkokehityksen suunnitteleminen

• Toimitusjohtaja ja henkilöstöpäällikkö selvittelevät kolmen 
oppilaitoksenyhteiskehitysmallia yhdessä hankepäällikön ja kehitysjohtajan 
kanssa. Mukaan on tarkoitus ottaa Lappia ja Savonia.
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Muuta merkittävää
• Tulevaisuudessa merkittäviä näkökulmia ovat:

• Mahdolliset muutokset ammatillisen koulutuksen rahoitukseen, lainsäädännön uudistus 
vireillä
• Oppisopimuksen koulutuskorvausta koskeva kokeilu
• Lisämäärärahojen mahdollinen poistuminen 2023

• 1.9.2022 voimaan tulevaan, opetuksen ja ohjauksen määrää koskevaan asetukseen 
valmistautuminen

• Laajennetun oppivelvollisuuden vaikutukset toimintaan ja rahoitukseen
• Työllisyyden kuntakokeilun ja työllisyyspalvelujen tulevien muutosten vaikutukset:

• koulutuksen asiakasohjaukseen
• kohderyhmän palveluja koskevaan hankintatoimeen

• Henkilöstön ikärakenne aiheuttaa merkittäviä rekrytointitarpeita lähitulevaisuudessa
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