
www.sakky.fiKoulutus  tekee hyvää!

ARVIOINTIKERTOMUS
2016



Sisällys 
1 Johdanto ............................................................................................................................................... 1 

2 Tarkastuslautakunnan toiminta ........................................................................................................... 2 

2.1 Tehtävät ja painopistealueet ......................................................................................................... 2 

2.2 Kokoonpano .................................................................................................................................. 3 

2.3 Tilintarkastaja ................................................................................................................................ 4 

2.4 Työskentely .................................................................................................................................... 4 

2.5 Arvio tilinpäätöksen laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta ..................................... 6 

3 Vuoden 2015 arviointikertomuksen johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi ............................... 7 

4 Tavoitteiden toteutumisen arviointi .................................................................................................... 9 

4.1 Kuntayhtymän toiminnanohjaus ................................................................................................... 9 

4.1.1 Organisaatio ........................................................................................................................... 9 

4.1.2 Perustehtävä, visio, arvot ....................................................................................................... 9 

4.1.3 Strateginen kehittäminen ..................................................................................................... 10 

4.1.3.1 Strategiset toimenpiteet ................................................................................................... 11 

4.1.3.2 Pedagogiikka ...................................................................................................................... 12 

4.1.3.3 Henkilöstösuunnittelu ....................................................................................................... 13 

4.1.3.4 Hanketoiminta ................................................................................................................... 13 

4.1.3.5 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ................................................................................... 13 

4.2 Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet ..................................................................................... 14 

4.2.1 Koulutuspalvelut ................................................................................................................... 14 

4.2.2 Työelämäpalvelut ................................................................................................................. 14 

4.2.3 Kehityspalvelut ..................................................................................................................... 15 

4.2.4 Yhteiset palvelut ................................................................................................................... 15 

4.2.4 Tilapalvelut ........................................................................................................................... 15 

4.3 Taloudelliset tavoitteet ja tilanne ............................................................................................... 16 

4.4 Investoinnit .................................................................................................................................. 17 

5 Henkilöstö ........................................................................................................................................... 18 

6 Tarkastuslautakunnan muut havainnot ja suositukset ...................................................................... 19 

7 Tarkastuslautakunnan toiminnan arviointi vaalikaudella 2013-2017 ................................................ 20 

8 Tarkastuslautakunnan esitys yhtymävaltuustolle .............................................................................. 21 

9 Allekirjoitukset .................................................................................................................................... 21 

Liite 1 



1 
 

1 Johdanto 
 
 
Savon koulutuskuntayhtymän toimintaa ja taloutta on vuonna 2016 ohjattu ja johdettu yhtymäval-
tuuston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Kuntayhtymän toiminnalliset tavoit-
teet on pääsääntöisesti saavutettu ja taloudellinen lopputulos on erittäin hyvä. Kuntayhtymän talou-
dellinen asema on tällä hetkellä vakaa. Maksuvalmius on kertomusvuoden päättyessä 94 päivää (108 
päivää vuonna 2015). 
 
Kuntayhtymä on onnistunut tärkeimmässä tehtävässään, koulutuksen järjestämisessä. Vuonna 2016 
tutkintojen määrä oli 2627 sisältäen opetussuunnitelmaperusteiset ammatilliset perustutkinnot, näyt-
tötutkintoperusteiset ammatilliset perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä ylioppilastutkin-
not. Opiskelijoita ammatillisessa peruskoulutuksessa oli 5667. Sekä tarkastuslautakunnan arviointi-
käynneillä että opiskelijoille tehdyissä kyselyissä opiskelijapalaute on ollut erittäin positiivista. 
 
Timo Lampinen toimi va. kuntayhtymän johtajana tammikuussa 2016. Helmikuussa kuntayhtymä sai 
uuden johtajan Heikki Helven aloittaessa tehtävässä. Hänen johdollaan jatkettiin tulevaisuuden suun-
nittelua: Savilahteen sijoittuvan uuden kampuksen suunnittelu eteni, Toivalan kampuksen uuden ra-
kennuksen työt aloitettiin, opetussuunnitelmia päivitettiin, Savon Koulutus Oy perustettiin, perussopi-
mus ja hallintosääntö uudistettiin ja tehtiin periaatepäätös Iisalmen Asevelikadun tiloista luopumi-
sesta. Kaiken kaikkiaan vuosi 2016 oli suurten muutosten vuosi. Muutoksista huolimatta henkilöstö on 
motivoitunutta ja sitoutunutta työhönsä.   
 
Tässä arviointikertomuksessa Savon koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunta esittää tärkeimmät 
kuntayhtymän taloutta ja toimintaa koskevat arviointihavaintonsa vuodelta 2016. Lautakunta toivoo, 
että arviointihavainnot huomioidaan ja niitä hyödynnetään kuntayhtymän johtamisessa ja kehittämi-
sessä. 
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2 Tarkastuslautakunnan toiminta 
 

 

2.1 Tehtävät ja painopistealueet 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään Kuntalain 121 ja 125 pykälissä. 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 
1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. 
2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonser-

nissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 
3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunni-

telman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. 
4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. 
5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa il-

moitukset valtuustolle tiedoksi. 
6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä ar-

vioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. 
 

Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on yhtymävaltuuston talousarviossa kuntayhtymälle asetta-
mien tavoitteiden arviointi. Tarkastuslautakunnan arviointitoimintaan voi kuulua myös kuntayhtymän 
toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden 
arviointi. Tuloksellisuus sisältää taloudellisuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden sekä panosten, tuo-
tantoprosessin ja tuotosten osalta myös laadun. Tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa ei yleensä ole 
ennakolta asetettua tai sitovaa päätöstä, vaan asioiden tilaa arvioidaan arvioijan itsensä asettaman 
kriteerin perusteella. (Kuntaliiton verkkosivut, tarkastuslautakunnan tehtävät 2.3.2016; Harjula ja Prät-

tälä2015: Kuntalaki – tausta ja tulkinnat s. 797 – 805.) 

 
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikerto-
muksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus on lautakunnan käsitys siitä, miten 
yhtymähallitus, kuntayhtymän johtaja ja muut itsenäistä päätösvaltaa käyttävät viranhaltijat ovat 
onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpää-
töksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä ar-
vioinnin tuloksista jo tilikauden aikana. Yhtymähallitus antaa yhtymävaltuustolle lausunnon toimenpi-
teistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. 
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Kaavio 1. Arviointivuoden arviointiprosessi tarkastuslautakunnassa. 

 

 
Tarkastuslautakunnan arviointityö on perustunut arviointisuunnitelmaan vuosille 2013 – 2016 sekä ar-
vioinnin työohjelmaan vuodelle 2016.  
 
Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueena on vuonna 2016 ollut 

1. toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta 
2. organisaatiomuutoksen jalkautuminen, vaikuttavuuden ja vaikutusten arviointi 
3. uusien opetussuunnitelmien jalkauttaminen käytäntöön 
4. henkilöstöasiat mm. työhyvinvointi ja esimiestyö 
5. hyvinvoinnin osaamisalueet (KOPA ja TEPA) sekä oppisopimuskoulutus (TEPA) ja lukion toi-

minnan seuranta 
6. yhteisten palvelujen tulosalueelta myynti- ja markkinointipalvelut, opiskelija- ja toimistopal-

velut, ravintolapalvelut ja tietohallintopalvelut 
 

 
 

2.2 Kokoonpano 
 
Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet 
Anne Kekkonen, Iisalmi (pj.)   Ari Kaunisaho, Keitele 
Vuokko Rossi, Vesanto (vpj.)   Katja Suhonen, Tervo 
Kauko Kauhanen, Iisalmi   Jarmo Nykänen, Juankoski 
Heikki Alanen, Varkaus   Osmo Turkki, Iisalmi 
Kati Sweeney, Kuopio   Satu Hakkarainen, Pielavesi 
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Avustavat henkilöt 
Sirpa Hyttinen, sisäinen tarkastaja 
Pia Karhunen, sihteeri (31.8.2016 saakka, 1.9.2016 lähtien Kati Sweeney) 

Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii puheenjohtaja tai sisäinen tarkastaja. 

Sisäisellä tarkastajalla ja tilintarkastajalla on läsnäolo-oikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa. Vas-
tuullinen tilintarkastaja on osallistunut tarkastuslautakunnan kokouksiin 8 kertaa vuoden 2016 aikana 
ja 7 kertaa vuoden 2017 aikana. 

2.3 Tilintarkastaja 

Yhtymävaltuusto valitsi 11.6.2013 § 24 kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2013 – 2018 
JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Vastuunalaisena tilintarkastajana on JHTT Paula 
Hellén-Toivanen ja vastuullisena varahenkilönä JHTT Esko Säilä. 

2.4 Työskentely 

Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2016 aikana 14 kertaa. Työohjelman mukaisia arviointi-
vuotta 2016 koskevia kokouksia oli vuoden 2016 puolella 8 kpl ja vuoden 2017 puolella 7 kpl (Liite 1). 
Lisäksi lautakunnan jäseniä on osallistunut vuoden 2016 aikana seuraaviin koulutuksiin: FCG:n järjes-
tämä koulutus 3.2.2016 Vantaalla, 9-10.6.2016 Tarkastustoiminnan seminaari Tallinnassa, 4.10.2016 
Kuntaliiton koulutus Kuopiossa.  

Tarkastuslautakunta on toteuttanut arviointityötään yhtymävaltuuston hyväksymän toiminta- ja ta-
loussuunnitelman 2016 – 2018 ja talousarvion 2016 sekä yhtymähallituksen hyväksymän vuoden 2016 
tilinpäätöksen pohjalta. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen. Tarkastuslautakunnan käytettävissä 
ovat olleet myös kuntayhtymän toimielinten pöytäkirjat sekä tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan ra-
portit. Arviointityö perustuu lisäksi lautakunnan arviointikokousten yhteydessä saamiin tietoihin ja ha-
vaintoihin sekä näiden perusteella pyydettyihin lisäselvityksiin. 

Arviointivuoden 2016 aikana tarkastuslautakunta on suorittanut 4 arviointikäyntiä/-kokousta. Ennen 
arviointikäyntejä lautakunta on pyytänyt arviointikohteita täyttämään arviointia koskevan esitietolo-
makkeen. Lautakunta esittää alla yhteenvedon suorittamistaan arviointikäynneistä. 

Hyvinvoinnin osaamisalueet (KOPA ja TEPA) 

Tarkastuslautakunta suoritti 27.10.2016 arviointikäynnin hyvinvoinnin osaamisalueille (KOPA ja TEPA). 
Lautakunta tutustui etukäteen hyvinvoinnin osaamisalueen toimintaan esitietolomakkeiden pohjalta.  

Opiskelijat pitivät koulutuksen tasoa hyvänä, mikä näkyy myös opiskelijapalautteessa tuloskortilla. 
Käytännön- ja rutiinitoimenpiteiden harjoitteita pitäisi opintoihin sisältyä enemmän, jotta varmistet-
taisiin riittävä perusosaamisen taso ennen työssäoppimispaikoille siirtymistä. 

Sisäilmatilanne toimitiloissa oli tarkastuskäynnin aikana huolestuttava. 

Työpaikoilla oppimisen ohjaamista pitää kehittää edelleen muun muassa sen suhteen, mikä on eri osa-
puolten rooli ja tässä on tukena Työpaikalla tapahtuu - hanke, jossa kehitetään yhteistyössä alueen 
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elinkeinoelämän, opiskelijoiden ja ammatillisen koulutuksen kanssa kokonaisvaltainen työpaikalla ta-
pahtuvan oppimisen toimintamalli. Esimerkiksi paperitöiden määrä työssäoppimispaikoilla koetaan 
tällä hetkellä suureksi. Myös työpaikkaohjaaja tarvitsee tukea. Lisäksi työssäoppimispaikkojen vähen-
tyminen huolestuttaa. 

Arviointikäynnillä nousi esiin, että sähköisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksia ei osata vielä 
täysin hyödyntää oppimisvälineinä. Henkilöstöä on edelleen koulutettava ja opiskelijoita ohjattava 
sähköisten oppimisympäristöjen käyttöön. Verkko-opintoja on kehitettävä ja linjauksia suunniteltava 
yhdessä. 

Tarkastuslautakunta pitää positiivisena sitä, että tiimityöskentelyllä on pidemmät perinteet ja se koe-
taan toimivaksi työskentelytavaksi hyvinvoinnin osaamisalueella. Siitä on hyötyä muun muassa toimin-
nan tehostamisessa, arkisten asioiden järjestelyssä ja vertaistuen saamisessa työyhteisössä. 

On tärkeää ottaa uudet toimintatavat ja -välineet käyttöön, mikä mahdollistuu vain vanhoista toi-
mimattomista käytännöistä luopumalla tai ne korvaamalla. 

Myynti- ja markkinointipalvelujen osaamisalue yhteisten palvelujen tulosalueelta 

Tarkastuslautakunta suoritti arviointikäynnin 25.11.2016 myynti- ja markkinointipalvelujen osaamis-
alueelle yhteisten palvelujen tulosalueelta. Lautakunta tutustui ennen arviointikäyntiä esimiesten etu-
käteen toimittamiin esitietolomakkeisiin. 

Asiakkuuden hallinnan käytännöntoiminta hakee vielä muotoaan koko kuntayhtymän tasolla. Hallin-
nan avulla pystytään välttämään päällekkäistä työtä ja turhia yhteydenottoja sidosryhmiin.  

Tarkastuslautakunta piti hyvänä, että myynnin ja markkinoinnin osaamisalueella henkilökunnan osaa-
minen mahdollistaa joustavan työtehtävien jaon.  

Opiskelija- ja toimistopalvelujen osaamisalue yhteisten palvelujen tulosalueelta 

Lautakunta tutustui ennen 25.11.2016 arviointikäyntiä esimiesten etukäteen toimittamiin esitietolo-
makkeisiin. Arviointikäynnillä yhteisten palvelujen tulosalueelle opiskelija- ja toimistopalvelujen osaa-
misalueelle tarkastuslautakunta teki seuraavia havaintoja: 

Työmäärä vaihtelee paljon kausittain. Ruuhkaisimpia aikoja on vuoden alku sekä lukuvuoden alku ja 
loppu.  

Tiimipalaverit, joihin voi osallistua myös Skypen välityksellä, ovat käytössä osaamisalueella ja ne toimi-

vat tiedonvälityksen välineenä sekä kokemuksen ja osaamisen siirtämisenä. Tiimityö tukee osaamis-

alan työntekijöiden yhteistyötä. 

Arviointikäynnillä nousi esille, että perehdyttämiseen on olemassa hyvät ohjeet ja työvälineet. Käy-
tännön toteutus vaatii kuitenkin kehittämistä. Koko kuntayhtymän TOB-kyselyssä 2016 perehdyttä-
misen arvo oli 2,92. Tuloskortissa TOB-kyselyn kokonaistavoite oli 3,56. 
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Ravintolapalvelujen ja tietohallintopalveluiden osaamisalueet yhteisten palvelujen tulosalueelta 

Tarkastuslautakunta suoritti 29.9.2016 arviointikäynnin yhteisten palveluiden tulosalueelta tietohal-
lintopalveluiden ja ravintolapalveluiden osaamisalueille. Lautakunta tutustui ennen arviointikäyntiä 
esimiesten etukäteen toimittamiin esitietolomakkeisiin. 

Ravintolapalveluilta saadun tiedon mukaan he valmistavat päivittäin noin 3300 ateriaa, yhden aterian 
raaka-aineiden hinta on noin 1,50 euroa. Luvut eivät sisällä Sammakkolammentie 2 keittiötä. Kestävän 
kehityksen periaatteet huomioidaan päivittäisessä toiminnassa.  

Ravintolapalveluiden henkilöstöltä vaaditaan joustavuutta: mahdollisten äkillisten poissaolojen sattu-
essa muu henkilöstö hoitaa poissaolevan työt.  

Vaihtelevat työtehtävät koettiin positiivisena asiana. 

Tietohallintopalvelujen osaamisalueen ulkoistetuista töistä osa on siirretty kuntayhtymän omaksi 
työksi, mistä tulee säästöjä.  

Tietohallintopalvelut ovat kokonaisuuden kannalta merkittävässä roolissa. Tietohallintopalvelujen 
haasteena on jatkossa tietoliikenne, kun opiskelijat ovat yhä enemmän työssä oppimassa. Myös tieto-
turvakysymykset tulevat jatkossa korostumaan yhä enemmän, kun ollaan enenevissä määrin muualla 
kuin oppilaitoksen tiloissa ja käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä. 

2.5 Arvio tilinpäätöksen laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta 

Tarkastuslautakunta toteaa, että tilinpäätöksen sisällön tulee vastata toiminta- ja taloussuunnitel-
maa.  

Tarkastuslautakunnan mielestä toimintakertomusosion laatu on parantunut tämän valtuustokauden 
toimiaikana. Esimerkiksi riskienhallinta on tätä nykyä kuvattu hyvin. Toimintakertomusosio ei kuiten-
kaan vastaa suoraan talous- ja toimintasuunnitelmaan, vaikka parannusta viimeisten vuosien aikana 
onkin tapahtunut. Toimintakertomusosiosta näkyy, että sitä ovat kirjoittaneet useat eri henkilöt. Mi-
käli kertomuksen laatua haluaisi vielä parantaa, kokonaisuuden viimeistelyyn kannattaisi kiinnittää 
enemmän huomiota. 

Lisäksi tarkastuslautakunta kiinnitti jälleen huomiota osittain samoihin asioihin kuin edellisten vuosien 
arviointikertomuksissa. Lautakunta toivoo toimintaa paremmin kuvaavia mittareita, laajempaa ja 
tarkempaa tuloskortin tulosten analysointia. Tarkastuslautakunnan mielestä olisi tärkeää, että mitta-
rit säilyisivät vertailtavina eivätkä muuttuisi liian usein. 

Tarkastuslautakunta kannustaa pohtimaan mittareiden tarkoituksenmukaisuutta ja sitä, ohjaavatko 
ne toimintaa oikein.  Esimerkiksi kehityskeskustelujen kohdalla tulisi määrän mittaamisen sijaan seu-
rata laatua. Myös vuosikate toimintatuotoista on vaikeasti ymmärrettävä mittari. Mittareiden tulisi 
olla sellaisia, että ne ohjaavat toimintaa ja niiden antamaan informaatioon voi vaikuttaa. 



7 
 

3 Vuoden 2015 arviointikertomuksen johdosta tehtyjen toimenpitei-
den arviointi 
 
Yhtymävaltuusto on käsitellyt tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomusta 14.6.2016 ko-
kouksessaan (§ 8) ja pyytänyt yhtymähallituksen selvityksen tarkastuslautakunnalle ja edelleen yhty-
mävaltuustolle elokuun 2016 loppuun mennessä. Yhtymähallitus on antanut vastineen 26.8.2016 § 
86. 
 
Antamassaan selvityksessä yhtymähallitus on huomioinut asianmukaisesti tarkastuslautakunnan vuo-
den 2015 arviointikertomuksessa esille tuodut asiat. Yhtymähallituksen vastineessaan lupaamat toi-
menpiteet puuttuvat kuitenkin esimerkiksi organisaatiouudistuksen arvioinnin ja henkilöstökerto-
muksen graafien esittämisen osalta. 
 
Tarkastuslautakunta on koonnut alla olevaan taulukkoon arviointihavaintojaan aikaisemmilta arvioin-
tivuosilta. Lautakunta seuraa havaintojen perusteella tehtyjä toimenpiteitä (taulukko 1). 
 
 
Asia Arviointi-

vuosi 
Toimenpi-
teet aloi-
tettu 

Toimenpi-
teet toteu-
tettu 

Lisätietoja 
 

Asunto-osakeyhtiö Siilinjärven Haapa-
rinne 

2012 
2013 
2014 
2015 

2014 2016 YH:n selvitys 2014 arvi-
ointikertomukseen.  
Toimenpiteitä jatkettu 
vuonna 2015. Asunto-
osakkeet on myyty 2016. 

Valtuuston asettamien taloudellisten 
ja toiminnallisten tavoitteiden nou-
dattaminen  

2012 
2014 

2015  YH:n selvitys 2014 arvi-
ointikertomukseen strate-
gian muuttamisen osalta. 
Valtuustotasoisten päätös-
ten muuttaminen edellyt-
tää asian uudelleen käsit-
telyä valtuustossa. 

Viestinnän ja tiedonkulun parantami-
nen  

2012 
2013 
2014 
2015 

2013 
 

 YH:n selvitys 2014 ja 2015 
arviointikertomukseen. 
Vaatii edelleen toimenpi-
teitä. 

Virka- ja vakanssiluettelon saattami-
nen ajan tasalle  

2012 
2013 
2014 

2014 2015 Virkaluettelo vahvistettu 
YH:n päätös § 225/2015 

Hankintaosaaminen ja hankintarajo-
jen täsmentäminen 

2013 
2014 

2014 2015 YH:n selvitys 2014 arvi-
ointikertomukseen.  
Hankintastrategia hyväk-
sytty, YH:n päätös § 
230/2015 

Opettajien työelämäjaksot 2013 
2014 

2014 2015 YH:n selvitys 2014 arvi-
ointikertomukseen.  

Opiskelijakyselyiden tulosten hyödyn-
täminen toiminnan suunnittelussa 

2013 
2015 

2014  YH:n selvitys 2013 ja 2015 
arviointikertomukseen. 
Vaatii edelleen toimenpi-
teitä. 

Opiskelijoiden läpäisyaste 2013 
2015 

2014 
 

 Toimenpiteitä on tehty ja 
suunta on oikea. Tarkas-
tuslautakunta seuraa tilan-
netta edelleen. 
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Asia Arviointi-
vuosi 

Toimenpi-
teet aloi-
tettu 

Toimenpi-
teet toteu-
tettu 

Lisätietoja 

Työpaikkakiusaaminen 2013 
2015 

2015 YH:n selvitys 2014 ja 2015 
arviointikertomukseen. 
Lautakunta seuraa tilan-
netta edelleen. 

Työturvallisuus opetustilanteissa 2013 
2014 
2015 

2015 YH:n selvitys 2014 ja 2015 
arviointikertomukseen. 
Parempaan suuntaan on 
menty mutta vaatii jatku-
vaa valvontaa. Opettajien 
suhtautuminen asiaan kes-
keistä. 

Taloussuunnittelun realistisuus (ali-
budjetointi) 

2014 
2015 

2015 YH:n selvitys 2014 ja 2015 
arviointikertomukseen. 
Vaatii edelleen toimenpi-
teitä. 

Kumppanuussopimuksista saatavat 
hyödyt 

2014 
2015 

2015 2016 YH:n selvitys 2014 ja 2015 
arviointikertomukseen. 
Vastaako sopimusten yllä-
pidon kustannukset saa-
tuja hyötyjä? Kumppa-
nuustoiminta on vakiintu-
nut osaksi arkea. 

Kuntayhtymätasoiset tavoitteet tulos-
kortissa (osassa tavoitteista huomioi-
daan vain ammatillinen peruskoulu-
tus)  

2014 2015 2015 YH:n selvitys 2014 arvi-
ointikertomukseen. 

Lukion huomioinen toimintasuunni-
telmassa 

2014 2015 2016 YH:n selvitys 2014 arvi-
ointikertomukseen. Vaatii 
edelleen toimenpiteitä. 
Kehitystä on tapahtunut. 

Sivutoimiluvat ja -ilmoitukset 2014 2015 2015 YH:n selvitys 2014 arvi-
ointikertomukseen.  

Toimintasuunnitelmassa esitettyihin 
tavoitteisiin vastaaminen toimintaker-
tomuksessa (esim. henkilöstösuunnit-
telu, kestävä kehitys) 

2014 
2015 

2015 YH:n selvitys 2014 ja 2015 
arviointikertomukseen. 
Tavoitteisiin vastaami-
sessa on tapahtunut kehi-
tystä, mutta suunnitel-
mien ja liitetietojen vas-
taavuudessa on edelleen 
kehitettävää. 

Tuloskorttien tulosten tarkempi ana-
lysointi 

2014 
2015 

2015 YH:n selvitys 2014 ja 2015 
arviointikertomukseen. 
Vaatii edelleen kehittä-
mistä ja seurantaa. 

Taulukko 1. Tarkastuslautakunnan arviointihavaintojen seuranta 
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4 Tavoitteiden toteutumisen arviointi 
 
Tarkastuslautakunta on nostanut arviointikertomuksessaan esille arviointityön perusteella tärkeinä pi-
tämiään asioita. Lautakunnan keskeisimpiä havaintoja ja suosituksia on korostettu arviointikertomuk-
sessa lihavoidulla tekstillä. 
 
 

4.1 Kuntayhtymän toiminnanohjaus 
 
Kuntayhtymän toiminnan ohjaus on avattu toimintasuunnitelmassa ja toimintakertomuksessa. Amma-
tillisen koulutuksen puolella on edessä suuria muutoksia. Vähenevät resurssit ja kasvavat osaamistar-
peet luovat haasteellisen toimintaympäristön. Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä reformi tu-
lee uudistamaan ammatillisen koulutuksen rahoituksen, ohjauksen, toimintaprosessit, tutkintojärjes-
telmät sekä järjestäjärakenteet. Samalla koulutus muuttuu osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi 
kokonaisuudeksi. 
 
 

4.1.1 Organisaatio 
 
Kuntayhtymän organisaatio uudistui vuoden 2015 alusta jakautuen viidelle tulosalueelle; koulutuspal-
velut, työelämäpalvelut, kehityspalvelut, yhteiset palvelut ja tilapalvelut. Toteutetun organisaatiomuu-
toksen jalkautuminen sekä vaikuttavuuden ja vaikutusten arviointi olivat yhtenä tarkastuslautakunnan 
arvioinnin painopistealueena. Edelleenkään vuoden 2016 toimintakertomuksesta ei käy selville, mi-
ten organisaatiomuutos on onnistunut ja toimiiko uusi organisaatio tavoitellusti. Lautakunnan nä-
kemyksen mukaan sen läpiviemisprosessia olisi tullut arvioida ja raportoida arvioinnista toiminta-
kertomuksessa. 
 
Vuonna 2015 kuntayhtymässä erotettiin ammatillinen peruskoulutus ja aikuiskoulutus omiksi tulosalu-
eikseen, mikä on lisännyt raja-aitoja ja aiheuttanut ongelmia käytännön toiminnassa. Opetus- ja kult-
tuuriministeriössä sekä opetushallituksessa ammatillinen peruskoulutus ja aikuiskoulutus kuitenkin sa-
maan aikaan yhdistettiin. Tulevaisuudessa organisaatio onkin uudistumassa kuntayhtymässä. 
 
 

4.1.2 Perustehtävä, visio, arvot 
 
Perustehtävä 
Lisäämme nuorten ja aikuisten osaamista, vastaamme alueen työelämän osaamistarpeisiin ja kehi-
tämme alueen työelämää. Edistämme työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää. 
 
Visio 
Huippukouluttaja 2020 
 
Visio on saavutettu, kun kuntayhtymä on tuloksellisuuskriteereissä suurten ja monialaisten koulutuk-
sen järjestäjien 10 %:n kärjessä ja kuntayhtymälle on myönnetty valtakunnallinen laatupalkinto. 
 
Arvo 
Luottamus 
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Tarkastuslautakunta toteaa, että vuoden 2016 toimintakertomuksessa on kuvattu kuntayhtymän pe-
rustehtävä, visio ja arvot, mutta ei ole arvioitu sitä, kuinka näiden toteuttamisessa on onnistuttu. Haas-
tattelujen yhteydessä tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen että, strategian mukai-
nen avoimuus ja kuntayhtymän arvo luottamus koetaan tärkeiksi, mutta ne ovat vielä kehittymässä. 
 
Toimintakertomuksesta ei myöskään käy ilmi, missä vaiheessa tavoitteen ”Huippukouluttaja 2020” 
saavuttamista kuntayhtymä nyt on. 
 
Arviointikertomuksen taulukossa 2 kuvataan Savon koulutuskuntayhtymän sijoittuminen itäsuomalai-
siin koulutuksen järjestäjiin nähden ammatillisen koulutuksen tulosmittarilla mitattuna (tulosindeksi).  
 
 
 

 
 
Kaavio 2. Tulosrahoituksen kehitys vuosina 2011 – 2017 ja vertailu itäsuomalaisten koulutuksenjärjestäjien vä-
lillä. (Esedu=Etelä-Savon koulutus oy, Pkky= Pohjois-Karjalan koulutuskunta-yhtymä, SAMIedu=Itä-Savon koulu-
tuskuntayhtymä, Sakky=Savon koulutuskuntayhtymä, Ysao=Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä)  

 
 

4.1.3 Strateginen kehittäminen 
 
Tarkastuslautakunta toteaa, että 1.5.2015 voimaan tulleen uuden kuntalain mukaan kuntayhtymässä 
on oltava strategia, jossa valtuusto päättää kuntayhtymän toiminnan ja talouden pitkän aikavälin ta-
voitteista. Strategia on tarkistettava vähintään kerran valtuustokaudessa. Talousarvio ja taloussuunni-
telma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntayhtymän strategiaa.  
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4.1.3.1 Strategiset toimenpiteet 
 
 
Tarkastuslautakunta kiinnitti edelleen huomiota strategisten toimenpiteiden määrään, niitä oli 54. 
Strategiset toimenpiteet ovat toimenpiteitä, joilla strategiaa tullaan toteuttamaan. Toimintakertomuk-
sessa strategia on esitetty perustehtävän, vision ja arvon kautta. Toimintasuunnitelmassa strategiset 
tavoitteet on esitetty kuvassa. Kuva (toiminta- ja taloussuunnitelma, kuva 5, s. 16) olisi selkeyttänyt 
myös tilinpäätöksessä strategisten tavoitteiden käsittelyä. Esitetyistä 54 strategisesta toimenpiteestä 
lukijan on vaikeaa hahmottaa, mikä varsinainen strategia on. Tarkastuslautakunnan mielestä toimen-
piteiden tarkempi ja analyyttisempi arviointi olisi suositeltavaa.  
 
Tuloskortti ei tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan näytä nykyisessä muodossaan enää pal-
velevan esitettyjä strategisia tavoitteita. Strategisten tavoitteiden osa-alueet eivät vastaa tuloskor-
tin rakennetta. 
 
Tarkastuslautakunnan mielestä edellisiä uudistuksia täytyisi arvioida ja arviointia dokumentoida ennen 
kuin tehdään uusia uudistuksia. Vuoden 2015 organisaatiouudistuksen tuloksista ja tavoitteiden toteu-
tumisesta ei tarkastuslautakunnalla ole dokumentoitua tietoa.  
 
Toimintakertomuksen pohjalta tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomioita seuraaviin asioihin stra-
tegisissa tavoitteissa: 
 
Osaava, hyvinvoiva ja osallistuva opiskelija 
 
Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että opiskelijoiden opintoajat ovat lyhentyneet ja tutkintojen määrä 
kasvanut.  
 
Tarkastuslautakunnan mielestä sähköisten oppimisympäristöjen käyttöön tulisi panostaa nopealla ai-
kataululla, mikä liittyy sekä opiskelu- että työelämätaitoihin ja on myös vetovoimaisuustekijä. 
 
Osaava, hyvinvoiva ja osallistuva henkilöstö 
 
Arviointikäynneillä on tullut ilmi, ettei työnkierto toimi tasapuolisesti. Uusista ja avautuvista tehtävistä 
tiedottamisessa olisi parannettavaa niin että koko henkilöstöllä olisi mahdollisuus hakea tehtäviin. On 
positiivista, että henkilöstöllä on halukkuutta työnkiertoon. 
 
Tarkastuslautakunta näkee tärkeänä esimiestaitojen jatkuvan kehittämisen. Muutosten myllerryk-
sessä esimiesten rooli korostuu. Myös esimiesten jaksamiseen tulee kiinnittää huomiota. Arviointi-
käynneillä on käynyt ilmi, että kuntayhtymätasoisia ohjeita on runsaasti, mutta käytännöntoteutus ja 
ohjeiden noudattaminen ovat vaihtelevaa. 
 
Arviointikäynneillä on noussut esille että, tiimityöskentely koetaan hyödylliseksi mutta tiimit ovat ta-
soltaan vaihtelevia. Joillakin koulutusaloilla tiimityöskentely on vasta kehittymässä. Parhaimmillaan tii-
mityöskentely on joustavaa ja tukee koko organisaation kehittämistä. 
 
 
Tuloksellinen ja toimiva organisaatio  
 
Tarkastuslautakunnan mielestä panostaminen henkilöstön taloustietouden parantamiseen on eden-
nyt mutta kaipaa edelleen vahvistamista.  
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Vuosittain tehtävän työolobarometrin tulosten analysointi ja epäkohtien sekä niistä seuraavien toi-
menpiteiden kertominen toimintakertomusosiossa olisi tavoitteen mukaisesti olennaista. Lisäksi toi-
menpiteiden vaikutusten arviointi olisi tarkastuslautakunnan mielestä suositeltavaa. Vuoden 2016 toi-
mintakertomusosiosta puuttuu seuraava taulukko: 
 

 
 

Kaavio 3. TOB-kyselyn tulokset 2014-2016. (Lähde: Kuntayhtymän johtajan esitys 31.8.2016) 
 
 
 
Aktiivinen kehittäjä yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän sekä verkostojen kanssa 
 
Tarkastuslautakuntaa ilahduttaa työ- ja elinkeinoelämältä sekä viimeisen kahden vuoden aikana val-
mistuneilta opiskelijoilta saatu hyvä palaute. Palautejärjestelmän kautta saadaan tietoa, miten toimin-
taa voidaan edelleen kehittää. Toimintakertomusosiosta ei käy kuitenkaan ilmi, mitä konkreettisia toi-
menpiteitä on tehty ja kuinka niiden vaikuttavuus myöhemmin arvioidaan. 
 
 

4.1.3.2 Pedagogiikka 
 
Syksyllä 2015 käyttöön otetut ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmat painottavat osaa-
misperusteisuutta ja tutkinnon osiin perustuvaa rakennetta. Tarkastuslautakunta pitää positiivisena 
sitä, että opetussuunnitelmien kehittämiseen panostetaan: vuoden 2016 aikana opetussuunnitelman 
yhteistä osaa ja tutkintokohtaisia opetussuunnitelmia on jo päivitetty saadun palautteen perusteella. 
Lisäksi jokaisessa tutkinnossa on ops-kehittäjä. 
 
Osaamisperusteisuuteen panostaminen on tullut esille monin tavoin: Savon ammatti- ja aikuisopiston 
arviointiohje otettiin käyttöön, yksilöllisiä opintopolkuja ja yhteisten opintojen valinnaisuutta on kehi-
tetty. Kehittämistyössä Työpaikalla tapahtuu –hankkeella on ollut suuri merkitys. 
 
Tarkastuslautakunnan mielestä syksyllä 2016 käyttöön otetut pedagogiset katselmukset ovat merkit-
tävä uusi avaus pedagogisessa kehittämistyössä. Katselmukset tukevat pitkäjänteistä kehittämistyötä. 
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Pedagogisina haasteina nousevat esille sähköisten oppimisympäristöjen ja digitalisaation mahdolli-
suuksien hyödyntäminen, uuden opettajuuden tukeminen sekä työpaikalla oppimisen käytänteiden 
kehittäminen ja vakiinnuttaminen. 
 
Varkauden lukiossa syyslukukaudella aloittanut ikäluokka opiskeli uuden opetussuunnitelman mukai-
sesti, mikä näkyi mm. monipuolisempina arviointimenetelminä ja teemaopintoina. Sähköiset kokeet ja 
sähköistyvä yo-tutkinto ovat osa lukio-opintoja. 
 
 

4.1.3.3 Henkilöstösuunnittelu 
 
Henkilöstösuunnitelman toteuttaminen (kappale 3.5.3) puuttuu toimintakertomusosiosta. Henkilös-
tökertomus löytyy kuitenkin liitteestä 2. 
 

 

4.1.3.4 Hanketoiminta 
 
Hanketoiminnan toteuttaminen (kappale 3.5.4) puuttuu toimintakertomusosiosta. Tietoa hankkeista 
löytyy kuitenkin kohdasta 4.3, tilinpäätöksen liitetiedoissa ja hankeluettelona. 
 
Hankkeita kuntayhtymässä on paljon, mistä tarkastuslautakunta on mielissään. Hankkeiden kokonais-
budjetti noin neljän vuoden ajalta on tilinpäätöksen mukaan 12,7 milj. euroa. Kysymys on erittäin mer-
kittävästä toiminnasta, jota olisi pitänyt toteutumisen osalta avata enemmän tilinpäätöksessä. 

 
 

4.1.3.5 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
 
Hallintosääntö on päivitetty vuonna 2016 vastaamaan uuden kuntalain mukaisia määräyksiä.  Hallin-
tosäännössä on määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivallasta, vastuista ja tehtävien 
jaosta.  Tilivelvolliset on määritelty yhtymävaltuuston kokouksessa 14.6.2016. 
 
Hallitus on antanut toimintakertomusosiossa selonteon sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjes-
tämisestä. (Toimintakertomus s. 57-62) Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että päätöksenteossa ja 
kuntayhtymän kaikissa toiminnoissa noudatetaan hyvän hallinnon oikeusperiaatteita ja että henkilöstö 
toimii hyvän hallintotavan mukaisesti sekä tuntee sääntöjen ja ohjeiden lisäksi toimintaa ohjaavat 
olennaiset normit. Tietosuoja- ja tietoturva-asioiden osalta on havaittu puutteita ja koulutustarvetta 
etäyhteyksien käytön lisääntyessä. 
 
Oppituntien pitäminen oli sisäisen valvonnan painopistealueena vuonna 2016. Toimintakertomus-
osion mukaan käytännössä puutteita on edelleen ollut. Esimiehet ovat vuoden aikana seuranneet tun-
tien pitämistä sekä pistokokein että ennalta ilmoitetuin valvontakäynnein. 
 
Tarkastuslautakunta jakaa toimintakertomusosiossa esiin tulleen huolen, että irtaimistorekisterit ja in-
ventointi eivät ole kaikilta osin ajan tasalla.  
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4.2 Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet 

4.2.1 Koulutuspalvelut 

Koulutuspalvelujen tulosalueen tehtävänä on toteuttaa kuntayhtymän perustehtävää tuloksellisesti 
järjestämällä ammatillista peruskoulutusta pääasiassa nuorten opetussuunnitelmaperusteisena tut-
kintoon johtavana koulutuksena. Lisäksi tulosalue järjestää lukiokoulutusta sekä koulutuksen järjestä-
misluvan mukaista ei tutkintoon johtavaa koulutusta. 

Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus jäi kokonaisuutena sitovasta opiskelija-
määrätavoitteestaan: tavoite 4 650, toteuma 4 564. Koulutusalojen vetovoimaisuudessa on suuria 
eroja. Nuoret eivät hakeudu tietyille aloille, vaikka työelämä tarvitsisi näiden alojen osaajia. Vetovoi-
maisuustekijöitä tulisi tutkia nuorten keskuudessa enemmän. 

Sitova tutkintomäärätavoite ylitettiin, mikä kertoo siitä, että muun muassa aiemman oppimisen tun-
nistamiseen on panostettu. Keskeyttämisiä on saatu vähennettyä ja läpäisyä tehostettua. Sen sijaan 
vetovoimaisuus on edelleen heikentynyt. Eri alojen kesken on kuitenkin suuria eroja. Arviointikäyn-
neillä kävi ilmi, että HOJKS-käytännöt eivät ole yhdenmukaisia kaikilla koulutusaloilla. (HOJKS = henki-
lökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) 

Kehityskeskusteluja on käyty kiitettävästi, mutta sitä, kuinka kehityskeskusteluista saatua tietoa on 
hyödynnetty organisaation kehittämiseen, ei käy ilmi toimintakertomuksesta.  

Tarkastuslautakunta toteaa, että Varkauden lukion toiminnasta on vuoden 2016 osalta kerrottu toi-
mintakertomusosiossa enemmän kuin edellisenä vuonna. Positiivista on myös, että Varkauden lukion 
opiskelijamäärätavoite toteutui, läpäisyaste on hyvä ja negatiivisia keskeytyksiä ei ollut. Työhyvinvoin-
tiin on panostettu tarjoamalla työnohjausta koko henkilökunnalle. 

4.2.2 Työelämäpalvelut 

Työelämäpalvelujen tulosalueen tehtävänä on toteuttaa kuntayhtymän perustehtävää tuloksellisesti 
järjestämällä näyttötutkintoperusteista ammatillista aikuiskoulutusta (perus-, ammatti- ja erikoisam-
mattitutkinnot). Tulosalue järjestää oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisesti ammatillista perus- ja lisä-
koulutusta, työvoimakoulutusta, henkilöstökoulutusta sekä työelämän palvelu- ja kehittämistoimin-
taa. 

Tarkastuslautakunta näkee positiivisena tutkintojen ja aikuisopiskelijoiden määrän kasvun. Työelämä-
palvelujen näyttötutkintoperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkintojenmäärätavoite oli 
1030 ja toteuma oli 1193. Tavoite ylitettiin 163 tutkinnolla. Ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelija-
työvuositavoite oli 2253 ja toteuma 2251 opiskelijatyövuotta.  

Näyttötutkintona ammatillista perustutkintoa opiskelleiden suuri keskeyttäneiden määrä on huoles-
tuttavan suuri 11,9 % (tavoite 6 %). Tarkastuslautakunta jäi kaipaamaan keskeyttämisten syiden tar-
kempaa analyysia.  

Savon oppisopimuskeskuksen opiskelijamäärätavoite oli 990, ja toteuma hieman alle, 970. Perustut-
kintojen määrä on vähentynyt ja ei-tutkintotavoitteinen koulutus on oppisopimuskeskuksella lisäänty-
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nyt. Työssäoppimisen lisääntyminen ammatillisessa peruskoulutuksessa asettaa haasteita oppisopi-
muskoulutukselle – markkinoinnissa joudutaan pohtimaan, mitä vahvuuksia oppisopimuskoulutuksella 
on verrattuna opetussuunnitelmaperusteiseen koulutukseen. 

4.2.3 Kehityspalvelut 

Kehityspalvelujen tulosalueen tehtävänä on kuntayhtymätasoisesti ohjata ja kehittää kuntayhtymän 
perustehtävää tuloksellisesti. Kehityspalvelujen osaamisalueet ovat aluekehityksen osaamisalue, op-
pimisen osaamisalue ja oman toiminnan kehittämisen osaamisalue 

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota, että hankkeiden rahoitusliitteen taulukoita on osittain vaikea 
ymmärtää. Lisäksi kaikkiin toiminta- ja taloussuunnitelmassa esiteltyihin oppimisen osa-alueen tavoit-
teisiin ei vastata toimintakertomusosiossa.  

Kansainvälisen toiminnan väheneminen huolestuttaa tarkastuslautakuntaa. Toimintakertomuksen 
mukaan liikkuvuus on vähentynyt, vaikka suunnan täytyisi olla päinvastainen. 

Kuten myös vuonna 2015, tarkastuslautakunta toteaa, että tulevaisuuden vaatimukset sekä oppimis-
ympäristöjen että henkilökunnan osaamisen suhteen muuttuvat valtavasti.  Miten varmistetaan esi-
merkiksi henkilökunnan tieto- ja viestintätekniikan (tvt) osaamisen pysyminen mukana opiskelijoiden 
osaamisen vauhdissa?  

4.2.4 Yhteiset palvelut 

Yhteisten palvelujen tulosalueen tehtävänä on tuottaa palveluja, jotka mahdollistavat kuntayhtymän 
perustehtävän mukaisen tuloksellisen toiminnan. Yhteiset palvelut sisältävät henkilöstöpalvelut, 
myynti- ja markkinointipalvelut, opiskelija- ja toimistopalvelut, ravintolapalvelut, talouspalvelut ja tie-
tohallintopalvelut.  

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota että, tilinpäätöksessä on investointien osalta epäjohdonmukai-
suutta toiminta- ja taloussuunnitelmaan verrattaessa. 280 000 euroa (sitova tavoite yhtymähallituk-
seen nähden) on varattu investoitavaksi kalustoon ja ohjelmiin, mutta se on käytetty osittain yhtiöit-
tämiseen (tilinpäätös s. 52 ja 93).  

Tärkeistä osa-alueista kuten tietohallinnosta ja markkinoinnista kerrotaan hyvin vähän toimintakerto-
musosiossa. Myynti- ja markkinointipalveluiden rooli on kuitenkin keskeinen kuntayhtymän vetovoi-
maisuuteen panostettaessa. 

4.2.4 Tilapalvelut 

Tilapalvelujen tulosalueen tehtävänä on järjestää laadukkaat tilat kuntayhtymän perustehtävän to-
teuttamiseksi. Vuoden 2016 osalta tulosalueen toimintatuotot, jotka koostuvat pääasiassa sisäisistä 
vuokrista, ovat hyvin tavoitteessa. Vuosikate on kuitenkin jäänyt tavoitteesta, mikä johtuu äkillisesti 
ilmenneistä, pikaisia toimenpiteitä vaatineista sisäilmaongelmista. Tiloihin liittyvät ongelmat ja nopeat 
muutokset heikentävät myös asiakastyytyväisyyttä. 

Tarkastuslautakunta huomioi, että tyhjistä tiloista on päästy hyvin eroon, vaikkei tavoitetta aivan saa-
vutettukaan. Toisaalta taas energiankulutuksessa tavoitteet saavutettiin säästön osalta. 



16 

Tarkastuslautakunnan saaman palautteen mukaan kehitysmenot saattavat edelleen olla kirjattu kir-
janpitoon väärin tai puutteellisesti. Tähän tarkastuslautakunta toivoo parannusta, jotta saataisiin jat-
kossa vertailukelpoisia lukuja tilinpäätökseen. 

4.3 Taloudelliset tavoitteet ja tilanne 

Taloussuunnittelu 

Taloussuunnittelun lähtökohtana ovat opiskelijamääräarviot, opiskelijatyövuodet ja koulutusalakoh-
taiset yksikköhinnat sekä tuloksellisuusrahoitus. Tulorahoituksen vähenemisestä johtuen vuoden 2016 
talousarviossa oli vähennetty myös toimintakuluja. Alla olevissa taulukoissa 3 – 6 kuvataan kuntayhty-
män taloussuunnittelun toteutumista. 

Opiskelijamäärä arvio Opiskelijamäärätoteuma Erotus 

Ammatillinen peruskoulutus 
(KOPA JA TEPA yht.) 

5610 5 667 + 57

Lukio 285 289 + 4

Oppisopimus 990 970 - 20

Työelämäpalvelut (opiskelija-
työvuosi)  

1 003 871 - 132

joista 
työvoimakoulutusta 700 442 - 390
ammatillista lisäkoulutusta 435 429 - 6

Taulukko 2. Talousarvion 2016 laatimisen pohjana olevat opiskelijamääräarviot ja toteuma 

Tavoite Toteuma 31.12.2016 Erotus 

Toimintatuotot 90,43 milj. € 93,31 milj. € + 2,87 milj. €

Toimintakulut 85,60 milj. € 86,00 milj. € -0,40 milj. €

Toimintakate 4,84 milj. € 7,32 milj. € + 2,47 milj. €

Vuosikate 4,48 milj. € 6,90 milj. € + 2,42 milj. €

Tilikauden tulos 0,67 milj. € 1,45 milj. € + 0,78 milj. €

Nettoinvestoinnit 7,47 milj. € 6,88 milj. € - 0,59 milj. €

Investointien rahoittamisen laina-
tarve  

0 € Uutta lainaa ei tarvittu 

Taulukko 3. Talousarvion 2016 tavoitteiden ja toteuman vertailu 

Tavoite Toteuma 31.12.2016 Erotus 

Toimintatuotot 75,99 milj. € 78,62 milj. € + 2,63 milj. €

Toimintakulut 71,15 milj. € 71,31 milj. € - 0,16 milj. €

Toimintakate 4,84 milj. € 7,32 milj. € + 2,64 milj. €

Vuosikate 4,48 milj. € 6,90 milj. € + 2,42 milj. €

Tilikauden tulos 0,67 milj. € 1,45 milj. € + 2,43 milj. €

Taulukko 4. Talousarvion 2016 ulkoisten tulojen ja menojen tavoitteiden ja toteuman vertailu 
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Taulukko 5. Tulotilien erittely 2016 

Kuntayhtymän talousarvio kokonaisuutena toteutui suunniteltua paremmin.  Vuosikatteeksi muodos-
tui 6,90 milj. euroa, mikä on 2,43 milj. euroa budjetoitua (4,48 milj. euroa) parempi.  Tilikauden tu-
lokseksi tuli 1,45 milj. euroa ja ylijäämäksi muodostui varaus- ja rahastomuutosten sekä poistoerokir-
jauksen jälkeen 1,65 milj. euroa. Ulkoiset toimintatuotot laskivat 5,3 % vuodesta 2015. Valtion talou-
den tasapainottamistoimet näkyvät valtion yksikköhintarahoituksen pienentymisenä. Yksikkörahoi-
tusta saatiin n. 140 000 euroa edellisvuotta vähemmän.  

Peruspääoman korkoa omistajakunnille kuntayhtymä maksoi 118 460 euroa, joka on 1 % peruspää-
oman arvosta. Kuntayhtymän tase on vahva. Uutta ylijäämää oli 1,65 milj. euroa ja taseen kokonaisyli-
jäämä oli 22,99 milj. euroa. Lainat kokonaisuudessaan olivat 7,72 milj. euroa (vuonna 2015 8.91 milj. 
€), josta pitkäaikaista lainaa oli 6,53 milj. euroa.  

Tilintarkastajan raportoinnin mukaan kirjanpito on luotettavalla tasolla ja kassatilanne on kassan riit-
tävyyden osalta hyvä, 94 päivää (vuonna 2015 108 päivää). 

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomioita ulkoisissa toimintatuotoissa tapahtuneeseen 2,63 milj. eu-
ron kasvuun. Talousarvio hyväksytään yhtymävaltuustotasoisella päätöksellä, eikä muutoksista ole 
tehty talousarviomuutosta (tilinpäätös s. 77). Tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa talousarvion 
joustavaa muuttamista tilikauden aikana. Sama asia on ollut esillä myös lautakunnan aikaisemmissa 
arviointikertomuksissa.  

Tarkastuslautakunta toteaa, että uuden kuntalain mukaan kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelma 
on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntayhtymän strategiaa ja että edellytykset kuntayhtymän 
tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntayhtymän talouden vastuut ja velvoitteet. Ta-
lousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edel-
lyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä miten rahoitustarve katetaan. 

4.4 Investoinnit 

Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 6,88 milj. euroa. Talousarvion mukaiset nettoinvestoinnit toteutui-
vat 0,60 milj. euroa pienempänä kuin oli suunniteltu. Vuoden 2016 merkittävin rakennusinvestointi oli 
Toivalan uuden päärakennuksen toteutuksen käynnistäminen 3,2 milj. eurolla. 

Rakennusten arvon alennuksia on kirjattu kertomusvuonna lisäpoistoina 1,29 milj. euroa. Lisäpoistojen 
kirjaaminen vaikuttaa tuloslaskelmaan, mutta varmistaa taseen oikeaa kuvaa siten, että siellä ei näy 
omaisuutena sellaisia rakennuksia ja kalusteita, joilla ei ole euromääräistä arvoa.  

Tavoite Toteuma 31.12.2016 Erotus 

Myyntituotot 76 614 790 80 084 224 + 3 469 434

Maksutuotot 110 635 234 33,20 + 123 695

Tuet ja avustukset 1 963 304 2 605 577 + 642 273

Vuokratuotot 11 055 395 10 947 004 - 108 390

Muut toimintatuotot *) 695 172 - 558 854,69 - 1 254 027

Vyörytyserätulot 9 362 569 8 790 408 + 572 161
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Tarkastuslautakunta toteaa, että toimintakertomuksessa on kirjoitettu investoinneista suppeasti ja 
paljon esimerkiksi tilapalveluiden tavoitteista on siirretty tuleville vuosille. Lisäksi investointien ko-
konaiskustannusarvion ja taloussuunnitelman toteutuman esiintuominen antaisi oikean kuvan ko-
konaisuudesta. Tilinpäätös ei vastaa tältä osin taloussuunnitelmaa. 

5 Henkilöstö 

Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara. Kuntayhtymän tulee työnantajana tuntea henkilöstö-
voimavaransa, joilla kuntayhtymän toiminnat ja palvelut järjestetään.  Henkilöstövoimavarojen enna-
kointi on osa strategiatyötä. Strategiassa määritellään henkilöstöä koskevat tavoitteet, osaaminen, 
työhyvinvointi ja työn tuloksellisuus. 

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota syksyllä 2016 välittämisen mallin pohjalta käytyjen keskustelu-
jen määrään, 200 kappaletta. Toimintakertomus ei kuitenkaan avaa asiaa enempää. 

Henkilöstösuunnitelman mukaista koulutusta on järjestetty kuntayhtymässä, mutta tarkastuslauta-
kunta kaipaa tarkempaa tietoa esimerkiksi osallistujamääristä. Tarkastuslautakunta on saanut pa-
lautetta, että koulutuksia järjestetään mutta niihin ei ole osallistuttu tai ole ollut mahdollisuutta osal-
listua. 

Kuntayhtymän henkilöstömäärä on laskenut tasaisesti vuodesta 2010 lähtien. Henkilöstömäärä oli 
31.12.2016 827 henkilöä (2015 867, 2014 920), joista 768 oli vakituisia ja 59 määräaikaisia. Koko hen-
kilöstöstä opetushenkilöstöön kuului 63,7 %. Opettajista muodollisesti päteviä oli 93,6 % (2015 92,9%, 
2014 91,9 %). 

Toteutuneet henkilöstökulut kertomusvuonna olivat 48,148 milj. euroa, mikä on 2,305 milj. euroa vä-
hemmän kuin vuonna 2015. Vuoden 2015 toteuma oli 50,453 milj. euroa, (2014 54,06 milj.€, 2013  
57,4 milj. euroa). Vuokratyövoiman kustannukset olivat 56 931 euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat 
74 372 euroa. Henkilöstökulut ovat laskeneet valtuustokauden 2013-2016 aikana 9.252 milj. euroa. 

Työterveyshuollon menot yhteensä olivat 628 255 euroa, tähän saadaan työterveyshuollon korvauksia 
tulopuolelle 191 747 euroa (ennaltaehkäisevä ja sairaanhoito). Nettovaikutus vuoden 2016 kustannuk-
siin on 436 508 euroa. Vuonna 2015 kustannukset olivat 674 421 euroa ja tulot 211 150 euroa, vaikutus 
kustannuksiin oli 463 271 euroa. Kustannukset laskivat vuoteen 2015 verrattuna 26 763 euroa. 

Kuntayhtymän henkilöstöstä suurin osa sijoittuu ikäryhmään 55-59 -vuotiaat. Vuonna 2016 eläköity-
misiä vakinaisesta henkilöstöstä oli 41 henkilöä. Osa-aika- tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli 59 hen-
kilöä. KEVA:n arvion mukaan noin 200 henkilöä jää vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle vuosina 
2016 – 2019. Kuntayhtymän varhe-maksut olivat 329 700 € vuonna 2016 (210 000 € vuonna 2015). 
Eläköityminen asettaa henkilöstösuunnittelulle jatkossa erityisiä haasteita.

Henkilöstön kehittämismenot mittarin tavoitearvoksi on tuloskortissa asetettu 2,8 % henkilöstöku-
luista (vuonna 2015 2,8 %). Tavoite on toteutunut ja ylitti asetetun tavoitteen 0,5 %. Yhteisten palve-
lujen ja tilapalveluiden osalta tavoitetta ei kuitenkaan saavutettu. 

Työolobarometrikyselyn (TOB) vastausprosentti oli 72,89 % (2015  67 %). Kyselyssä parhaimmaksi osa-
alueeksi arvioitiin henkilöstön työkyky ja heikoimmaksi tiedon kulku ja vuorovaikutus. Nämä asiat oli-
vat samat myös vuoden 2015 tulosten pohjalta. 
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Sairauspoissaolojen määrä per henkilötyövuosi (htv) on hieman laskenut edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Sairauspoissaolopäiviä oli 11,85 päivää/htv (2015 12,76 päivää/htv, 2014 10,9 päivää/htv).  Ver-
rattuna edelliseen vuoteen sairauspoissaolojen määrä on kasvanut lyhytkestoisten (1-3 pv) osalta edel-
liseen vuoteen verrattuna.  Kertomuksessa ei ole tarkemmin analysoitu, mistä lyhytkestoisten sairaus-
poissaolojen kasvu johtuu.  

Tarkastuslautakunta pitää positiivisena, että tapaturmat ovat edelleen vähentyneet. Tämä kertoo siitä, 
että ennaltaehkäisevän työsuojelun toimenpiteet ovat alkaneet tuottaa tulosta. Tarkastuslautakunta 
olisi kaivannut enemmän tietoa rakennuskohtaisten sisäilmastoryhmien toiminnasta. 

TOB-kyselyn tuloksiin viitataan useassa toiminta- ja henkilöstökertomuksen kohdassa, mutta kyselyn 
tuloksia ja sen esiintuomia kehittämiskohteita ei esitellä tai tuloksia vertailla aiempiin vuosiin. Tarkas-
tuslautakunnan mielestä henkilöstökertomuksessa tulisi hyödyntää enemmän TOB-kyselyn tuloksia. 

6 Tarkastuslautakunnan muut havainnot ja suositukset 

Tarkastuslautakunta haluaa nostaa arviointikertomuksessa esille erityisesti seuraavat asiat, joihin 
toivoo yhtymähallituksen selvitystä:  

 Tarkastuslautakunta nosti jo vuoden 2015 arviointikertomuksessa esille 2015 alussa tehdyn orga-
nisaatiouudistuksen arvioinnin tärkeyden. Lainaus hallituksen palautteesta vuoden 2015 arviointi-
kertomukseen: ”Siten vuoden 2015 alusta tapahtuneen organisaatiouudistuksen tarkemman arvi-
oinnin mahdollisuus on vasta aikaisintaan vuoden 2016 aikana ja silloinkin sen loppupuolella, kun
alkuvuoden aikana on saatua tietoa toiminnan ja talouden onnistumisesta sekä mm. tarkastuslau-
takunnan arviointi uuden organisaation aikaisista havainnoista.” Tarkastuslautakunta toteaa, että
organisaatiouudistusta ei ole arvioitu tilinpäätöksessä 2016.

 Arviointityön yhteydessä tarkastuslautakunta on myös vuonna 2016 kiinnittänyt huomiota arvi-
ointi- ja palautetiedon hyödyntämiseen kuntayhtymässä. Tarkastuslautakunta pitääkin palautteen
keräämistä ja arviointia erittäin tärkeänä kuntayhtymän toiminnan kehittämisessä. Lautakunnan
mielestä kerättävän arviointi- ja palautetiedon kattavuuteen ja tulosten monipuolisempaan hyö-
dyntämiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

 Tarkastuslautakunta jäi pohtimaan mahdollisuutta, että henkilöstösuunnitelma ja -kertomus esi-
tettäisiin ja hyväksyttäisiin jatkossa erillisinä dokumentteina. Henkilöstö on kuntayhtymän tärkein
voimavara ja sen lisäksi että henkilöstöllä tuotetaan koko liikevaihto, on se myös kuntayhtymän
suurin menoerä. Tähän nähden henkilöstösuunnitelmalla ja -kertomuksella pitäisi olla suurempi
painoarvo ja niihin pitäisi panostaa.

 Tarkastuslautakunta kiinnitti huomioita toimintatuotoissa ja –kuluissa tapahtuneisiin muutoksiin
jo aiemmin. Talousarvio hyväksytään yhtymävaltuustotasoisella päätöksellä, mutta kaikista muu-
toksista ei ole tehty talousarviomuutosta. Hallintosäännön (1.1.2015) mukaan talousarvioon teh-
tävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

 Tarkastuslautakunnan mielestä tilinpäätöksen toimintakertomusosion laatu on parantunut tämän
valtuustokauden toimiaikana. Toimintakertomusosio ei kuitenkaan vastaa suoraan talous- ja toi-
mintasuunnitelmaan. Tähän tarkastuslautakunta toivoo edelleen parannusta.
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 Ikäluokkien pienentyessä eri oppilaitokset käyvät yhä kovenevaa kilpailua opiskelijoista, mikä nä-
kyy vetovoimaisuuden heikentymisenä myös Savon koulutuskuntayhtymässä. Vetovoimaisuuden 
vahvistaminen on yksi suurista haasteista. Vuoden 2016 kehityskeskusteluissa onkin käyty läpi, 
mitä jokainen voi omassa roolissaan tehdä kuntayhtymän vetovoimaisuuden säilyttämiseksi ja pa-
rantamiseksi.  

 
 

 
 

7 Tarkastuslautakunnan toiminnan arviointi vaalikaudella 2013-2017 
 
Tarkastuslautakunta on toimintakautensa aikana kuullut arviointityössään laajasti kuntayhtymän opis-
kelijoita, johtoa ja henkilöstöä. Vaikka Savon koulutuskuntayhtymän resurssit ovat toimintakauden 
2013-2017 aikana niukentuneet ja sopeuttamistoimenpiteitä on jouduttu tekemään, ovat tulokset ol-
leet siitä huolimatta hyviä. Savon koulutuskuntayhtymässä on toimittu taloudellisesti tehokkaasti ra-
hoituksen leikkauksista huolimatta ja tulevaisuuden haasteisiin varautuen. 
 
Toimikauden aikana kuntayhtymää on johtanut neljä eri johtajaa. Organisaatiota on uudistettu myös 
useaan otteeseen. Toimipisteitä on keskitetty, henkilöstömäärä (1003 henkilöstä 827 henkilöön) ja toi-
mitilat ovat vähentyneet. Kaiken kaikkiaan tämä on ollut suurten muutosten kausi.  
 
Sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet tilapalveluille ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Ongelmiin on 
kuitenkin tartuttu heti ja tehty korjaavia toimenpiteitä. Kuntayhtymässä on kiinnitetty erityistä huo-
miota myös kiinteistöjen käytön tehostamiseen. 
 
Opiskelijahuoltoon, oppilaiden hyvinvointiin ja osallisuuteen on panostettu, mikä on näkynyt muun 
muassa läpäisyasteen parantumisena ja keskeyttämisten vähenemisenä.  
 
Tuloskorttia on kehitetty koko toimintakauden ajan ja kehitystyö jatkuu edelleen. 
 
Tarkastuslautakunta kiittää hyvin sujuneesta yhteistyöstä koko kuntayhtymän opiskelijoita ja henkilös-
töä. 
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Kokousaika Asia Arviointimenetelmä 
 

28.04.2016  
klo 9:05-16:24 

- Savon koulutuskuntayhtymän tilivelvolliset 
2016 

 
 
 

12.05.2016  
klo 9:02-15:05 

- Sidonnaisuusilmoitusten pyytäminen 
 
- Savon koulutuskuntayhtymän tilivelvolliset 
2016 
 

 
 

20.06.2016  
klo 9:05-14:28 

- Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 
2016  
 
- Tarkastuslautakunnan itsearviointi 
 
- Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2016 
 
- Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen 
talousarvioesitykset vuodelle 2017 

 
- Hallinnon ja talouden tarkastus hallinto-
säännössä 
 

Työohjelma laadittiin arviointisuunnitelman 
pohjalta. 
 
Itsearviointi  
 
Kuultiin vastuullista tilintarkastajaa. 
 
 

31.08.2016  
klo 15:00-20:50  

- Koulutuspalveluiden vuoden 2016 tavoittei-
den esittely ja tämänhetkinen tilanne 
 
- Työelämäpalveluiden vuoden 2016 tavoit-
teiden esittely ja tämänhetkinen tilanne 
 
- Hallinnon ja talouden tarkastus hallinto-
säännössä 
 
- Kuntayhtymän toiminnallinen ja taloudelli-
nen välikatsaus 31.7.2016 tilanteesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.09.2016  
klo 14:01-19:08 

- Arviointikohde: Yhteistenpalvelujen tulos-
alueelta ravintolapalveluiden osaamisalue 
 
 
- Yhtymähallituksen selvitys tarkastuslauta-
kunnan vuoden 2015 arviointikertomukseen 
 
- Arviointikohde: Yhteistenpalvelujen tulos-
alueelta tietohallintopalveluiden osaamisalue 

Arviointikokous, jolla kuultiin osaamisalueiden 
henkilöstöä ja koulutuspäälliköitä. Käytössä oli 
myös esitietolomakkeet. 
 
Kuultiin yhtymähallituksen puheenjohtajaa ja 
kuntayhtymän johtajaa. 
 
Arviointikokous, jolla kuultiin osaamisalueiden 
henkilöstöä ja koulutuspäälliköitä. Käytössä oli 
myös esitietolomakkeet. 
 

27.10.2016  
klo 9:00-16:50 

- Tilintarkastusyhteisön väliraportti  
  1.1. – 20.10.2016 
 
Arviointikäynti hyvinvoinnin osaamisalueelle 
(KOPA) 
 
Arviointikäynti hyvinvoinnin osaamisalueelle 
(TEPA) 
 

Kuultiin vastuullista tilintarkastajaa. 
 
Arviointikokous, jolla kuultiin osaamisalueiden 
henkilöstöä ja koulutuspäälliköitä ja opiskeli-
joita. Käytössä oli myös esitietolomakkeet. 
 
Arviointikokous, jolla kuultiin osaamisalueiden 
henkilöstöä ja koulutuspäälliköitä ja opiskeli-
joita. Käytössä oli myös esitietolomakkeet. 
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Kokousaika Asia Arviointimenetelmä 
 

25.11.2016  
klo 9:05-15:59 

- Tilintarkastusyhteisön väliraportti  
   1.1. – 20.10.2016 
 
- Arviointikohteena yhteisten palvelujen tu-
losalueelta myynti- ja markkinointipalvelujen 
osaamisalue 
 
 
- Arviointikohteena yhteisten palvelujen tu-
losalueelta opiskelija- ja toimistopalveluiden 
osaamisalue 

Kuultiin vastuullista tilintarkastajaa. 
 
 
Arviointikokous, jolla kuultiin osaamisalueen 
myynti- ja markkinointipalvelupäällikköä ja 
henkilöstöä. Käytössä oli myös esitietolomak-
keet. 
 
Arviointikokous, jolla kuultiin osaamisalueen 
päällikköä ja henkilöstöä. Käytössä oli myös 
esitietolomakkeet. 
 

16.12.2016  
klo 9:00-15:18 
 
 
 
 
 
 
klo 12.15-14.25 

- Arviointikohteena koulutuspalveluiden tu-
losalueelta Varkauden lukio 
 
- Arviointikohteena työelämäpalvelujen tu-
losalueelta oppisopimuksen osaamisalue 
 
- Tilintarkastusyhteisön väliraportti 
 
- tarkastuslautakunnan ja yhtymähallituksen 
yhteiskokous 
 

Kuultiin toimialajohtajaa. 
 
 
Kuultiin oppisopimuspäällikköä. 
 
 
Kuultiin vastuullista tilintarkastajaa. 
 
 

26.01.2017  
klo 9:06-14:35 

- Tilintarkastusyhteisön väliraportti 
 
- Arviointikohteena koulutuspalveluiden tu-
losalueelta teknologian toimiala (KOPA) 
 
- Arviointikohteena koulutuspalveluiden tu-
losalueelta palvelujen ja hyvinvoinnin toi-
miala (KOPA) 
 
- Arviointikohteena koulutuspalvelujen tulos-
alue 
 

Kuultiin vastuullista tilintarkastajaa. 
 
Kuultiin toimialajohtajaa. Käytössä oli myös 
esitietolomakkeet. 
 
 
Kuultiin toimialajohtajaa. Käytössä oli myös 
esitietolomakkeet. 
 
Kuultiin koulutuspalvelujen rehtoria. Käytössä 
oli myös esitietolomake. 
 

28.02.2017  
klo 16:05-20:40 

- Arviointikohteena tilapalvelut  
 
- Arviointikohteena työelämäpalvelujen tu-
losalue 
 
- Savon koulutuskuntayhtymän vuoden 2016 
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esit-
tely 
 
- Aloitettiin tarkastuslautakunnan vuoden 
2016 arviointikertomuksen valmistelu 
 

Kuultiin tilapalvelujen tulosaluejohtajaa. 
 
Kuultiin toimialajohtajaa. Käytössä oli myös 
esitietolomakkeet. 
 
Kuultiin kuntayhtymän johtajaa. 
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Kokousaika Asia Arviointimenetelmä 
 

20.03.2017  
klo 11:00-16:02 

- Vuoden 2016 arviointikertomuksen valmis-
telu 
 
- Tilintarkastajan raportti vuodelta 2016 

 
 
 
Kuultiin vastuullista tilintarkastajaa. 
 

12.04.2017  
klo 16:02- 1:01 

- Vuoden 2016 arviointikertomuksen valmis-
telu 
 
- Tarkastuslautakunnan ja yhtymähallituksen 
yhteiskokous 16.12.2016 
 

 
 
 
Tutustuttiin yhteiskokouksen muistioon. 

28.04.2017  
klo 09:03-15:47 

- Tilintarkastajan loppuraportti vuodelta 2016  
 
- Vuoden 2016 arviointikertomuksen valmis-
telu 
 

Kuultiin vastuullista tilintarkastajaa 
 
 

11.05.2017  
klo 15:00-19:52 

- Vuoden 2016 arviointikertomuksen valmis-
telu 
 

 

24.05.2017  
klo 12:23 17:52 

- Kuntayhtymän tilintarkastuskertomus ja ti-
linpäätöksen 2016 hyväksyminen ja vastuu-
vapauden myöntäminen 
 
- Vuoden 2016 arviointikertomuksen valmis-
telu ja hyväksyminen 

 

1.6.2017 
klo 9.00 
 

- Työkokous, jossa luettiin ja allekirjoitettiin 
vuoden 2016 arviointikertomus. 

 

 
 
 

Koulutukset ja seminaarit 2016 

3.2.2016 Ammatillisten koulutuskuntayhtymien tarkastuslautakuntien koulutuspäivä (FCG), Vantaa 

9-10.6.2016 Tarkastustoiminnan seminaari, Tallinna 

4.10.2016 Kuntaliiton koulutus, Kuopio 
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