
Tervetuloa asuntolaohjaajien päiville 

Olisiko päivät verrattavissa äitien- ja 
isänpäivään?

Olet nämä pari päivää ansainnut 
merkittävän työsi johdosta! Kiitos 
työstä monessa roolissa!               
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Mikä on KPEDU?

• Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja 
vapaan sivistystyön kansanopistotoiminnan järjestäjä

• Järjestämme myös työvoimakoulutusta ja lyhytkestoista koulutusta 
eri aloilta

• Lisäksi toteutamme erilaisia alueen, alueen elinkeinoelämän ja 
oman toiminnan kehittämisprojekteja

• Toimintaamme säätelee ja rahoittaa pääosin opetus- ja 
kulttuuriministeriö

• Omistajakunnat ja niiden valitsemat edustajat hallintoelimissä ovat 
keskeisiä päätöksentekijöitä
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Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

• 11 jäsenkuntaa
• 3 sopimuskuntaa 

Keski-Pohjanmaa on vahvan kulttuuri- ja 
maakuntaidentiteetin omaava maakunta,
jossa on hiukan alle 70 000 asukasta. 

Koulutusyhtymän toiminta-alueella on 
n. 130 000 asukasta. Alue on kaksikielinen, 
ruotsinkielisten osuus on n. 25 %.
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Opiskelijat ja 
henkilöstö v. 2016 

Opiskelijat (2015)

• Ammatillinen peruskoulutus, 2 546  (2646)

• Ammatillinen lisäkoulutus, 199 (196) 

opiskelijatyövuotta

• Aikuisten osaamisohjelmat 129 (57) 

opiskelijaa

• Oppisopimuskoulutus, 599 opiskelijaa (591)

• Vapaan sivistystyön koulutus,  
opiskelijaviikkoja vuodessa 7190 (8282)

Henkilöstö  (2015)

• Henkilötyövuodet 480 (521)

• Henkilömäärä vuoden 2015 lopussa 446 työntekijää 
(486)

• Henkilöstön keski-ikä: koko henkilöstö 49 v (48 v 8 
kk), vakituiset 50 v 2kk (49 v 5 kk)

• Miehiä 38,6% (37,4), naisia 61,4% (62,6)

• Opetushenkilöstön osuus 54,3 % (54,5)
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11.5.2017



YLEISTÄ

• SAKUstars-tapahtuma on valtakunnallinen 

kulttuurikilpailu kaikille ammattiin 

opiskeleville.

• Kilpailuissa on sarjoja sekä ennakkoon 

lähetettäville töille että paikanpäällä 

tehtäville suorituksille. 

• Mukana on kaikki, mitä kulttuuriin kuuluu!

• 17.4.-19.4.2018
• Osallistujia n. 1000 nuorta

• Viimeksi Kokkolassa 1997



Kiitos Parvessa parempi –
hankkeelle! 

Ja iso kiitos 

Saku ry:n Villelle, meidän Annelle ja 
asuntolatiimillemme järjestelyistä! 

Kiitos Elballe ja Kokkolan matkailulle 
yhteistyöstä päivien toteutuksessa! 

Kiitos esiintyjille! 

Kiitos oph:lle ja okm:lle! 

Kiitos Sinulle, että tulit! Vieraat tekevät 
näistä päivistä juhlan! 
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KIITOS!
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