Tiedotusvälineille 20.11.2015
Otsikko: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä perusti EduSavo Oy:n
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on perustanut EduSavo Oy:n. Muuttunut kuntalaki edellytti, että
koulutuksentarjoajan on yhtiöitettävä tutkintotavoitteista (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot)
koulutusta lukuunottamatta kaikki muu koulutustarjonta ja palvelut. Tämä on kuitenkin positiivinen
muutos Ylä-Savon koulutuskuntayhtymälle. Yhtiö tuo tullessaan uusia mahdollisuuksia sekä Ylä-Savon
koulutuskuntayhtymälle että yrityksille nykyistä laajemman tarjonnan kautta.
Yhtiön omistajana on Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (100%). Hallituksen jäseniä ovat Matti Heikinmaa
(pj), Matti Kauppinen, Kirsi Pulkkinen, Teija Itkonen-Brilli ja yhtiön toimitusjohtajana toimii Ylä-Savon
koulutuskuntayhtymän johtaja/rehtori Kari Puumalainen.
EduSavon toiminta-ajatuksena on tuottaa erilaisia laadukkaita koulutus- ja kehittämispalveluita sekä
muita palveluita Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän puolesta kustannustehokkaasti sekä nykyisille YläSavon koulutuskuntayhtymän asiakkaille ja myös uusille asiakasryhmille.
-

Pohjois-Savon alueella ei ole vielä toista julkisen sektorin perustamaa toisen asteen
koulutusorganisaatiota, joka toimii osakeyhtiönä. Takanamme on huomattavan laaja
osaamisverkosto vaikka itse yhtiö onkin pieni. Toimintamallimme on kevyt, mutta osaaminen on
huomattavan iso. Haemme mallia, joka on yrityksille helppo. Vaikka olemme uusi yhtiö, niin
meillä on pitkä historia. Toiminta lähtee aina kysynnästä ja me haemme siihen tekijät ja
palvelulupauksemme on, että me hoidetaan asia. Meillä on laaja tarjonta osaamisen
kehittämispalveluita, sanoo EduSavo Oy:n toimitusjohtaja Kari Puumalainen

EduSavo tarjoaa sekä Ylä-Savon ammattiopiston että ammattiopiston kumppanien osaamista asiakkaille.
Alkuvaiheessa keskeisimmät palvelutuotteet ovat yritysten tarpeeseen vastaavat koulutus- ja
kehittämistuotteet, ei-tutkintoon johtavat koulutukset, osaamisen kehittämispalvelut ja
lyhytkoulutukset. EduSavon keskeisin toiminta-alue on tässä vaiheessa Pohjois-Savo. Joidenkin
palvelujen kohdalla yhtiö toimii koko maan kattavasti, jos esim. yrityksellä on pääpaikka Ylä-Savossa ja
toimintaa koko Suomessa.
EduSavon toiminnassa tulee olemaan kiinteitä kumppaneita ja case-kumppaneita. EduSavo Oy hakee
aktiviisesti kumppanuuksia ja yhtiölle voi tarjoutua kumppaniksi. Tarkoituksena on luoda verkosto, jossa
yhtiö toimii koordinaattorina. Koulutus- ja kehityskumppanien kautta yhtiö voi tarvittaessa laajentaa
toimintaansa täyden palvelun ammatillista tarjontaa vastaavaksi. EduSavo aloittaa toimintansa
lähiaikoina, mutta laajempi valikoima mm. työvoimakoulutusten kohdalta täsmentyy vuonna 2016.
Liitteenä olevan EduSavon logon on suunnitellut Taina Karvonen, Mainostoimisto Polku ja sloganin Mari
Kekäläinen, Allin Media. EduSavon palvelut tuottavat asiakkaalle aitoa etua, voimaa, niin työmarkkinoilla
kuin liike-elämässä menestymiseen.
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Yhtiö tuo tulleessaan uusia mahdollisuuksia sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymälle että yrityksille
nykyistä laajemman tarjonnan kautta.

