1 (2)

TIEDOTE

JULKAISUVAPAA HETI

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymällä oli reformivuosi

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus kokoontui 28.2.2018. Yhtymähallitus
käsitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen, jonka mukaan kuntayhtymä saavutti vuoden 2017 vuosikatetavoitteensa.
Vuosikate oli noin 5,4 milj. euroa ja nettoinvestoinnit noin 3,2 milj. euroa. Toimintaan vaikuttivat vuoteen
2017 kohdistuneet historian suurimmat valtionosuusleikkaukset. Elokuun alusta käynnistettiin opettajien
vuosityöaikakokeilu, jossa opettajan vuosittainen työ muodostuu 1500 työtunnista. Opiskelijoita oli vuonna
2017 yhteensä noin 17 700. Päätoimisia opiskelijoita oli 5371 ja ammatillisen tutkinnon suorittaneita yhteensä
2184. Henkilöstöä kuntayhtymällä oli noin 800.

”Vuosi 2017 oli todellinen reformivuosi ammatillisessa koulutuksessa. Lainsäädäntö muuttui ja
0rganisaatio toimintoineen uudistettiin vastaamaan tulevaisuuden tarpeita”, kertoo kuntayhtymän
johtaja, rehtori Esa Karvinen.
Oppimisympäristöjä uudistetaan merkittävästi. Mittavin uudistus tapahtuu Joensuussa,
missä toimintoja keskitetään Peltolan kampukselle. Kampuksen hankesuunnitelma on valmistunut,
ja kokonaisinvestointi on 22 miljoonaa euroa. Muutostyöt toteutetaan vaiheittain toukokuusta 2018
alkaen. Riveria-talon uudisrakentaminen alkaa kesäkuussa 2019. Yhtymähallitus hyväksyi
hankesuunnitelman. Muut tilaratkaisut on suunniteltu Outokumpuun, Lieksaan, Nurmekseen ja
Valtimolle. Kiteen osalta tarvittavat ratkaisut ovat pääosin tehty.
Organisaatiouudistus käynnistettiin tukemaan ammatillisen koulutuksen reformin mukaisia
tavoitteita. Muutoksen suunnittelussa osallistettiin omistajaedustajia, henkilöstöä, opiskelijoita ja
työelämän edustajia. Keskeinen rakenteellinen muutos organisaatiossa on siirtyminen yhdeksän
oppilaitoksen mallista toimialakohtaiseen yhden oppilaitoksen malliin koko maakunnassa.
Toimialakohtaiset neuvottelukunnat aloittavat toimintansa vuonna 2018.
Karvisen mukaan yhteisen tulevaisuuden rakentaminen yhdessä on tärkeää. ”Ammatillinen
koulutus tehdään jatkossakin vahvassa yhteistyössä. Oli luontevaa aloittaa yhteisen näkemyksen
rakentamisella organisaatiomme uudistumisen myötä”, sanoo Karvinen.
Oppilaitoksen nimeksi valittiin syyskuussa 2017 nimikilpailun perusteella Riveria. Ammatillisen
koulutuksen lisäksi koulutuskuntayhtymässä järjestetään vapaan sivistystyön koulutusta. Vuonna
2017 kuntayhtymä palkittiin Suomessa parhaiten menestyneenä koulutuksen järjestäjänä
ammattitaitokilpailuissa. ”Meillä on Suomen taitavimmat opiskelijat ja sen myötä erinomainen
opetus, Suomen huippuluokkaa”, iloitsee Karvinen. Nuorten yhteishaku ammatillisiin
perustutkintoihin on käynnissä 13.3.2018 saakka. Jatkuva haku 5.-23.3.2018 on tarkoitettu
pääasiassa aiemman tutkinnon suorittaneille tai työkokemusta omaaville.
Muut kokouksessa käsitellyt asiat pöytäkirjasta.
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