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1 Johdanto 
 
 
 
 
 
Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain sitovien, valtuuston asettamien, toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden toteutumista. Arvioinnin mukaan Savon koulutuskuntayhtymän toimintaa ja taloutta on 
vuonna 2017 ohjattu ja johdettu yhtymävaltuuston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman mu-
kaisesti. Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet on pääsääntöisesti saavutettu ja taloudellinen loppu-
tulos on erittäin hyvä. Kuntayhtymän taloudellinen asema on tällä hetkellä vakaa. Maksuvalmius on 
kertomusvuoden päättyessä 94 päivää (94 päivää vuonna 2016, 108 päivää vuonna 2015). 
 
Kuntayhtymä on onnistunut tärkeimmässä tehtävässään, koulutuksen järjestämisessä. Vuonna 2017 
tutkintojen määrä oli 2921 (2627 vuonna 2016) sisältäen opetussuunnitelmaperusteiset ammatilliset 
perustutkinnot, näyttötutkintoperusteiset ammatilliset perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 
sekä ylioppilastutkinnot. Opiskelijoita ammatillisessa peruskoulutuksessa oli 5537 (järjestämislupia 
5670). Opiskelijapalaute on toimintakertomuksen mukaan säilynyt lähes vuoden 2016 hyvällä tasolla, 
ollen 3,97. 
 
Tässä arviointikertomuksessa Savon koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunta esittää tärkeimmät 
kuntayhtymän taloutta ja toimintaa koskevat arviointihavaintonsa vuodelta 2017. Aiemmissa arvioin-
tikertomuksissa on tarkastuslautakunta nostanut esille huomionarvoisia tärkeitä asioita. Koska osa esi-
tetyistä huomioista toistuu useamman vuoden arviointikertomuksissa, jäi tarkastuslautakunta mietti-
mään, ettei sen esille nostamia asioita valtuuston käsittelyn ja hallituksen antaman vastineen jälkeen 
riittävästi huomioida toiminnan suunnittelussa, toiminnassa ja johtamisessa. Nostamme tässä arvioin-
tikertomuksessa esille näitä huomioita. 
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1.1 Puheenjohtajan katsaus 
 

Suomi elää monin tavoin tarkasteltuna murroskautta. Talous ja vienti kasvavat, työelämäntarpeet 
muuttuvat. Toisaalta ongelmana on työttömyys, toisaalla huutava työvoimapula. Ammatillinen koulu-
tus on merkittävässä asemassa tässä murroskaudessa kouluttajana sekä tiiviin yhteistyön tekijänä 
muun muassa elinkeinoelämän, TE-hallinnon, maakunnan ja kuntien kanssa. 
 
Monilla aloilla kärsitään tällä hetkellä työvoimapulasta. Tuoreimman ammattibarometrin mukaan Poh-
jois-Savossa työvoimapula-ammateiksi määritellään 35 ammattia, kun vuosi sitten niitä oli 23. Tilanne 
luonnollisesti vaihtelee seutukunnittain, työ ja sen tekijä eivät aina kohtaa. Tekniikan kehittyessä, digi-
talisaation, robotiikan ja tekoälyn korvatessa ihmiskäsiä monet työt häviävät. Toisaalta uusia ammat-
teja syntyy tilalle. Suomessa on arvioiden mukaan miljoonan ihmisen uudelleenkouluttaumistarve, 
jotta tässä kehityksessä pysytään mukana. 
 
Lisääntyvän työvoimatarpeen lisäksi yhteiskunnassamme on huoli syrjäytyvistä nuorista, joilla on vaara 
ajautua työmarkkinoiden ulkopuolelle. Vuoden 2017 lopussa Suomessa oli lähes 70 000 syrjäytyneiksi 
luokiteltua nuorta. Syrjäytyminen johtaa inhimillisiin tragedioihin. Toisaalta syrjäytymisestä aiheutuu 
huomattavia yhteiskunnallisia kustannuksia erilaisten korjaavien palveluiden, tulonsiirtojen ja mene-
tettyjen verotulojen muodossa. Syrjäytymisen kokonaiskustannukset riippuvat vahvasti siitä, suorit-
taako nuori peruskoulun jälkeisen tutkinnon vai ei. Peruskoulun varaan jäävät nuoret aiheuttavat jul-
kishallinnolle elinaikanaan keskimäärin jopa 370 000 euron lisäkustannukset verrattuna koulutuksen 
hankkiviin. 
 
Ammatillinen koulutus on vahvassa muutoksessa juuri yhteiskunnan muuttuvien tarpeiden ja työelä-
mätarpeiden monipuolistumisen vuoksi. Vuoden 2017 aikana ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö 
on uudistettu, järjestämisluvat on uudistettu. Näiden lisäksi julkisen rahoituksen leikkaukset ovat vaa-
tineet koulutuksen järjestäjiä tarkastelemaan toimintojaan ja rakenteitaan kriittisesti. 
 
On ilahduttavaa, että Savon koulutuskuntayhtymä on selviytynyt edellä mainituista haasteista toimi-
malla ennakoivasti, rohkeasti ja määrätietoisesti. Muun muassa organisaatiomuutos, työpaikoilla op-
pimisen kehittäminen ja vuosityöaikakokeilu ovat olleet osaltaan työkaluina muutoksiin vastaami-
sessa. Haasteisiin ei vastata hetkessä, sormia napsauttamalla, vaan toiminnan kehittäminen ja ajassa 
eläminen vaatii ennakointikykyä ja aktiivisuutta. Tästä hyvänä esimerkkinä on jo aiempina vuosina aloi-
tettu kumppanuustoiminta, minkä ansiosta nyt toteutettavaan työpaikoilla oppimiseen on jo valmiita 
kumppani-yrityksiä ja verkostoja. 
 
Savon koulutuskuntayhtymän suuri haaste ja samalla valtava mahdollisuus on toimitilojen uudelleen-
järjestely. Myös tämän asiakokonaisuuden valmistelu on aloitettu ennakoivasti useita vuosia sitten. 
Vanhoja, toimimattomia ja osin terveydelle vaarallisiakin rakennuksia on jo poistettu käytöstä. Uusia, 
ajanmukaisia tiloja on rakennettu ja rakennetaan. Mölymäen siirtyminen historiaan on alkanut ja Kuo-
pion Savilahteen on lähivuosina nousemassa uusi, uljas kampusalue. Hanke on mittava, ja siltä odote-
taan paljon niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. 
 
Kiitos vuodesta 2017, Sakkyn väki! Vuosi on ollut muutosten vuosi. Muutos voi olla rasittavaa, mutta 
ehdottomasti se on myös rakentavaa ja palkitsevaa. Ja ennen kaikkea: ”Muutoksen maailmassa yksi 
asia on muuttumaton: taukoamaton muuttuminen.” (Herakleitos) 
 
Saara Koskinen, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja  
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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 kuntakonsernissa 
toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 

3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman 
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 ilmoi-
tukset valtuustolle tiedoksi. 

6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioin-
nin 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 Prättälä 

2015: 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 yh-
tymähallitus, kuntayhtymän johtaja ja muut itsenäistä päätösvaltaa käyttävät viranhaltijat ovat onnis-
tuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen 
yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin 
tuloksista jo tilikauden aikana. Yhtymähallitus antaa yhtymävaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joi-
hin arviointikertomus antaa aihetta.  
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Kuvio 1. Arviointivuoden arviointiprosessi tarkastuslautakunnassa. 
 

 
Tarkastuslautakunnan arviointityö on perustunut arviointisuunnitelmaan vuosille 2017 – 2021 sekä  
arvioinnin työohjelmaan vuodelle 2017.  
 
Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueena vuonna 2017 olivat: 
 Organisaatio 
 Pedagoginen kehittäminen 
 Henkilöstön kehittäminen 
 Koulutuspalveluiden ja työelämäpalveluiden toiminta 
 Tilapalvelut ja toimitilat 
 Osaava ja hyvinvoiva opiskelija /työpaikalla oppiminen 

 

2.2 Kokoonpano 
 
Varsinaiset jäsenet (9.10.2017 asti)  Varajäsenet (9.10.2017 asti) 
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 (sihteeri)  Satu Hakkarainen, Pielavesi 
 
Varsinaiset jäsenet (10.10.2017 alkaen)  Varajäsenet (10.10.2017 alkaen) 
Saara Koskinen, Keitele (pj.)   Jukka Tirkkonen, Kuopio 
Heikki Alanen, Varkaus (vpj.)    Iiris Asikainen, Kuopio 
Jukka Häyrinen, Varkaus    Petteri Laurikainen, Kuopio 
Toini Juvonen-Nissinen, Varkaus   Saara Hanhela, Kuopio 
Kati Sweeney, Kuopio (sihteeri)   Kari Tyrväinen, Varkaus 
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Avustavat henkilöt 
Sirpa Hyttinen, sisäinen tarkastaja 
 
Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii puheenjohtaja tai sisäinen tarkastaja. 
 
Sisäisellä tarkastajalla ja vastuullisella tilintarkastajalla on läsnäolo-oikeus tarkastuslautakunnan ko-
kouksissa. Vastuullinen tilintarkastaja on osallistunut tarkastuslautakunnan kokouksiin 11 kertaa vuo-
den 2017 aikana ja 2 kertaa vuoden 2018 aikana. 
 
 

2.3 Tilintarkastaja 
 
Yhtymävaltuusto valitsi 11.6.2013 § 24 kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2013 – 2018 
JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimi JHTT Paula 
Hellén-Toivanen ja vastuullisena varahenkilönä JHT, HT, Esko Säilä 21.8.2017 saakka ja 22.8.2017 
eteenpäin vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, HT, Esko Säilä ja vastuullisena varahenkilönä JHT, KHT 
Milja-Riikka Leino. 
 
 

2.4 Työskentely 
 
Tarkastuslautakunta vaihtui 10.10.2017 ja kausien 2013-2017 ja 2017-2021 tarkastuslautakunnat piti-
vät yhteiskokouksen 7.11.2017. Tarkastuslautakunnat 2013-2017 ja 2017-2021 ovat kokoontunut vuo-
den 2017 aikana yhteensä 12 kertaa. Työohjelman mukaisia arviointivuotta 2017 koskevia kokouksia 
oli vuoden 2017 puolella 3 kpl ja vuoden 2018 puolella 10 kpl (Liite 1). Lautakunnan puheenjohtaja 
Saara Koskinen, sihteeri Kati Sweeney ja sisäinen tarkastaja Sirpa Hyttinen ovat osallistuneet vuoden 
2017 aikana FCG:n järjestämille Tarkastushenkilöstön koulutuspäiville 15.-16.11.2017 Vantaalla. 
 
Tarkastuslautakunta on toteuttanut arviointityötään yhtymävaltuuston hyväksymän toiminta- ja ta-
loussuunnitelman 2017 – 2019 ja talousarvion 2017 sekä yhtymähallituksen hyväksymän vuoden 2017 
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. 
 
10.10.2017 aloittanut uusi tarkastuslautakunta on pitänyt 5 arviointikokousta koskien arviointivuotta 
2017. Ennen arviointikokouksia lautakunta on pyytänyt arviointikohteiden edustajia täyttämään arvi-
ointia koskevan esitietolomakkeen.  
 

Yhteenvedot arviointikohteiden edustajien kuulemisista: 
 
Yhteiset palvelut  
  
Yhteisten palvelujen tulosalueen investoinnit eivät toteutuneet suunnitellusti, sillä taloushallinnon oh-
jelmistopäivityksiin varattua 50 000 euron määrärahaa ei ollutkaan tarvetta käyttää.  
 
Koulutuskuntayhtymän visio, Huippukouluttaja 2020, edellyttää kuntayhtymän sijoittumista tuloksel-
lisuuskriteereissä suurten ja monialaisten koulutuksenjärjestäjien 10 %:n kärkeen. Kuntayhtymän toi-
minnoissa on käytössä hyviä käytänteitä, mutta toiminnot eri toimialueilla eivät vielä ole riittävän yh-
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teneväisiä, että päästäisiin tavoiteltuun 10 % kärkijoukkoon. Prosessikuvaukset on toteutettu suunni-
telman mukaisesti, mutta kuvausten vienti käytäntöön on vielä kesken. Edellä mainittujen strategisten 
tavoitteiden täyttyminen vaatii vielä toimintojen kehittämistä. Koulutuskuntayhtymä tavoittelee myös 
valtakunnallista laatupalkintoa. 
 
Savon Koulutus Oy:n toiminta on käynnistetty vuoden 2017 aikana. Koulutusvientiä on käynnistetty 
OEP Oy:n 20 %:n osakkaana; koulutusviennillä nähdään olevan suuret mahdollisuudet kuntayhtymän 
toiminnassa. Myös DigiSakky ohjelman käynnistäminen on tapahtunut suunnitelman mukaisesti.  
 
Kumppanuustoiminta on organisoitu uudella tavalla siten, että aiempien neljän kumppanuusvastaavan 
sijaan toiminnan vastuuta kantaa ja laadunvarmistamisesta huolehtii yksi kumppanuusvastaava ja toi-
mijoita on kaikista henkilöstöryhmistä.  
 
 
Koulutuspalvelujen tulosalue  
 
Vuoden 2017 tavoitteet eivät todennäköisesti tule kaikilla aloilla täyttymään; paremmin tulosta saa-
vuttanut työelämäpalvelut paikkaa nuorisopuolen vajetta, ja kokonaisuus tullee olemaan tavoitteiden 
mukainen. Opiskelijamäärät jäivät alle tavoitteiden jo tammikuussa. Osasyynä oli vuoden 2016 lopussa 
suunniteltua suurempi valmistuneiden määrä. Yhteishaussa etenkin teknologiateollisuuden vetovoima 
laski. Teknologiateollisuus on koordinoimassa menetelmiä yhdessä Savonian kanssa, jotta alan kiinnos-
tavuutta saataisiin kohoamaan ja varmistettaisiin jatkossa osaavan työvoiman saatavuus maakun-
nassa. 
 
Työolobarometrin tulos on jäämässä alle tavoitteen. Varamiesjärjestelmiä ei ole riittävästi, joskin op-
pitunnit on saatu pidettyä. Kehityskeskustelut jäänevät alle tavoitteen, niitä käydään koko ajan henki-
lökohtaisina ja ryhmäkeskusteluina, mutta ilmeisesti teknisen järjestelmäongelman vuoksi ne eivät 
aina kirjaudu sähköiseen järjestelmään. 
 
Palkkakulut ovat kohonneet noin 3 %. Yhtenä selittävänä tekijänä on vuosityöaikakokeiluun siirtymi-
nen. Nousua on tapahtunut eniten sosiaali- ja terveysaloilla. Erityisesti teknologia-aloilla palkkakustan-
nukset on talousarviossa arvioitu liian pieniksi. Opetusta on myös jouduttu tekemään suunniteltua pie-
nemmissä ryhmissä. Myös sijaisuuksien palkkakulut olivat kohonneet.  
 
Vuosityöaikakokeilusta tehtyyn paikalliseen sopimukseen ollaan käytyjen keskustelujen perusteella 
pääsääntöisesti tyytyväisiä, joskin muutos luonnollisesti myös huolestuttaa henkilöstöä. Positiivista on, 
että henkilöstöä on kuultu kokeilun valmisteluvaiheessa ja henkilöstön edustus on mukana myös ko-
keilun ohjausryhmässä. Vuosityöaikakokeilun osalta keskusteluyhteyttä henkilöstön ja johdon välillä 
luonnehditaan hyväksi. 
 
Reformi, organisaatiouudistus ja työaikakokeilu ovat sattuneet samanaikaisesti ja se on lisännyt hen-
kilöstön kuormitusta. Henkilöstö on väsynyttä, tilanne aiheuttaa riittämättömyyden tunnetta, kun ai-
kaa ei ole opiskelijoille ja esimiehillä alaisille. Vuosityöaikakokeilu ja organisaatiouudistukset ovat ai-
heuttaneet jonkin verran myös muutosvastarintaa henkilöstössä, mutta ongelmiin puututaan ja hen-
kilöstöä tuetaan mm. ajankäytössä. 
 
Koulutuspalveluiden henkilöstö on sitoutunutta ja tuo kuntayhtymää positiivisesti esille. Yhteisistä so-
pimuksista pidetään kiinni ja tieto kulkee. Ongelmat työhyvinvoinnissa ja työssäjaksamisessa kosket-
tavat arviolta vain noin 0,5 prosenttia henkilöstöstä. Varhaisen puuttumisen toimintamalli on toimiva 
etenkin ongelmien alkuvaiheessa, kroonistuneisiin ongelmiin ei juuri keinoja ole. Tyhy-sip on toimiva 
työkalu henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen, ohjaukseen ja ajankäytön hallintaan. Vuosityöaikamalli 
todennäköisesti jatkossa tasaa ja helpottaa työtaakkaa.  
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Sisäilmaongelmat Presidentinkatu 1 puolella ovat pahentuneet koko ajan. Uusien tilojen odotetaan 
tuovan parannusta tilanteeseen. 
 
Varkauden Lukio on hyvin tasapainossa hakijamääriltään ja taloudeltaan. 
 
 
Työpaikalla tapahtuu –hanke  
 
Työpaikalla tapahtuu – hanke on Savon koulutuskuntayhtymän strategiaan perustuva 2,5 -vuotinen 
projekti, joka on päättymässä kesällä 2018. Hanke on poikkeuksellisen mittava, hiukan alle 2 miljoonan 
euron koulutuksen ja työpaikalla oppimisen kehittämishanke. Hankkeessa on tehty yhteistyötä mm. 
kauppakamarin ja lähiseudun yritysten kanssa. Yrityskenttä on ollut yllättävän valmis lähtemään mu-
kaan, koska osaavasta työvoimasta on ja tulee olemaan tarvetta. 
 
Hankkeen alkuvaiheessa ei taustalla ollut lainsäädännöllistä velvoitetta; hanke antaa kuitenkin nyt hy-
vät valmiudet koulutuksen reformille. Hankkeen aikana opettajahenkilöstö on sitoutunut toimintamal-
liin. Hanketta on esitelty yrityksille ja yritysten kanssa on tehty kokeiluja työpaikoilla tapahtuvan kou-
lutuksen käytänteistä. Työpaikkaohjaajille on järjestetty maksutonta koulutusta, myös omaa henkilös-
töä on koulutettu. 
 
2,5 miljoonan euron hankerahoituksesta oli vuoden 2017 loppuun mennessä käytetty noin 1,5 miljoo-
naa euroa, mistä kuntayhtymän rahoitusosuus oli noin 600 000 €. Hankkeessa aloittaneita opiskelijoita 
2017 lopussa oli noin 967 tavoitteen ollessa 1000, työpaikkaohjaajia on koulutettu noin 500. Hankkeen 
määrälliset ja taloudelliset tavoitteet tulevat projektinjohtajan mukaan täyttymään. 
 
Tarkastuslautakunta pitää hanketta onnistuneena ja sen tavoitteet vastaavat hyvin koulutusreformin 
haasteisiin.  
 
 
Työelämäpalveluiden tulosalue  
  
Ammatillisen aikuiskoulutuksen opinnoissa tehdään intensiivisesti jopa 12-tuntisia työpäiviä. Iltaopis-
kelussa ei ole käytettävissä opiskelijapalveluita, esim. kahviopalveluita. Kirjaston menettämistä pide-
tään suurena harmina. 
 
Resurssien käytön kannalta nuoriso- ja aikuispuolen yhdistäminen tulevassa uudessa organisaatiossa 
nähdään hyvänä asiana, mutta jonka toimivuutta erilaiset työehtosopimusten käytänteet kuitenkin 
hankaloittavat.  
 
Ammatillisen aikuiskoulutuksen tulevaisuudessa nähdään paljon potentiaalia. Kumppanuussopimuksia 
on useita ja lisäksi on vielä paljon yrityksiä, jotka ei eivät edes tiedä kuntayhtymän tarjoamista koulu-
tusmahdollisuuksista. Uhkana toiminnalle on määrärahojen riittävyys ja niiden ennakoitavuus tulevien 
koulutusten markkinoinnin kannalta. 
 
Toimialan vuoden 2017 toiminta ja tulos ovat kokonaisuutena erinomainen. Merkittävin menestyksen 
tekijä on, että uusia koulutuksia markkinoidaan aktiivisesti samalla, kun kulut pidetään kurissa. Henki-
löstö on motivoitunutta ja sitoutunutta ja tarkastuslautakunnan kuuleman mukaan yhteistyö esimies-
ten ja henkilöstön välillä toimii.   
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Kehityspalvelujen tulosalue  
 
Ohut organisaatio on haaste toiminnalle, vastuun jakamisesta on pystyttävä huolehtimaan. 

Kehityspalveluissa työolobarometrin tulos tulee ylittämään tavoitteen. Myös henkilöstön kehittämis-
menot ylittävät tavoitteen.  

Kehityskeskusteluprosessia tulisi kuntayhtymässä kehittää. Varsinkin ryhmäkehityskeskustelujen do-
kumentoinnissa on ilmennyt teknisiä ongelmia. 

Opiskelijapalautteen vastausprosentin sitovaksi tavoitteeksi asetettu 80 % ei toteutunut, toteutunut 
opiskelijapalautteiden vastausprosentti oli 66,1. Kehityspalvelujen tehtävänä on huolehtia palautejär-
jestelmien toimivuudesta, vastausaktiivisuuden lisäämisestä, ongelmatilanteissa auttamisesta ja sen 
asennemuutoksen vahvistamisesta, että ymmärrettäisiin, miten tärkeää palautteen saaminen on ope-
tuksen ja toiminnan kehittämisen tueksi.  
 
Sisäisessä asiakastyytyväisyyskyselyssä kehityspalvelut sai vain tyydyttävät tulokset. Tarkastuslauta-
kunnan näkemyksen mukaan kehityspalveluiden tarjoamat palvelut ja tarpeet toimialoilla eivät kohtaa 
riittävästi tai kehityspalveluiden tarjoamia palveluita ei tunneta kunnolla kuntayhtymässä. 
 

 
Tilapalveluiden tulosalue  
 
Vuosi 2017 on ollut tilapalveluiden tulosalueella poikkeuksellinen. Talousarvion mukaisiin tavoitteisiin 
päästiin hyvin, vaikka kulurakenne oli suunniteltua raskaampi sisältäen muun muassa Muuruvedellä 
puretut 6 rakennusta, joita ei ollut alun perin suunnitelmissa.  
 
Tilapalveluiden osalta investoinneissa jäätiin vuoden 2017 osalta reilusti alle tavoitteiden pääasiassa 
Savilahti -projektin viivästymisen vuoksi. Viiveen vuoksi projekti tulee myöhästymään 1-1,5 vuotta. 
 
Presidentinkadun kiinteistöjen kestävyydestä on päivittäinen huoli; väistötiloja ei ole tarjolla, mikäli 
pikaista tarvetta ilmenisi. Rakennusten sisäilmaongelmista aiheutuu vuosittain merkittävät kulut väis-
tötilojen, puhdistimien ja korjausten kautta.  
 
Iisalmessa on rakenteilla Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän (Ysao) kanssa yhteiskampus, joka toteute-
taan Joutsenmerkki -rakentamisstandardien mukaisesti. Joutsenmerkki -standardit ovat normaaleja vi-
ranomaismääräyksiä tiukempia ja niistä aiheutuu noin 2-3 % lisäkustannusvaikutus.  
 
 

Tarkastuslautakunta pitää kuulemistilaisuuksia tärkeinä juuri siksi, että kuulemme sellaisia asioita, joita organi-

saatiossa ei usein nosteta esille. Kuultavat voivat kertoa tapaamisissa asioista avoimesti ja luottamuksellisesti. Tär-
keää on myös päästä tutustumaan toimitiloihin ja opiskelijoiden sekä opettajien arkeen ja toimintaan. 
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2.5 Arvio toimintakertomuksen laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistar-
peesta  
 
 
Vuoden 2017 osalta toimintakertomus vastaa uutta kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta, 
mutta toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu aikaisemman ohjeistuksen mukaisesti. Tästä johtuen 
poikkeavuudet toimintakertomuksen ja toiminta- ja taloussuunnitelman välillä ovat ohjeistuksen muu-
tosvaiheessa ymmärrettäviä. 
 

 

Tilivuotta 2017 koskevan tarkastuksen yhteenvetoraportin mukaan ”Savon koulutuskuntayhtymän 2017 

tilinpäätökseen sisältyvä toimintakertomus sisältää kuntalain ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston laatiman yleis-
ohjeen edellyttämät tiedot eli selostuksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta koulutus-
palveluiden, työelämäpalveluiden, kehityspalveluiden, yhteisten palveluiden sekä tilapalveluiden osalta. Tilinpää-
töksen laadinnassa on huomioitu soveltuvin osin uudistuneet yleisohjeet.” 

 
 
Lisäksi tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota osittain samoihin asioihin kuin edellisten vuosien arvi-
ointikertomuksissa. Lautakunta toivoo paremmin toimintaa kuvaavia mittareita, laajempaa ja tarkem-
paa tuloskortin tulosten analysointia ja enemmän vertailutietoja muihin suuriin ja monialaisiin koulu-
tuksen järjestäjiin. Tarkastuslautakunta kannustaa pohtimaan mittareiden tarkoituksenmukaisuutta ja 
sitä, ohjaavatko ne toimintaa oikein. Esimerkiksi kehityskeskustelujen kohdalla tulisi määrän mittaa-
misen sijaan seurata laatua.  
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3 Vuoden 2016 arviointikertomuksen  
johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi 

 
 
 
Yhtymävaltuusto on käsitellyt tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomusta 13.6.2017 ko-
kouksessaan (§ 9) ja pyytänyt yhtymähallituksen selvityksen tarkastuslautakunnalle ja edelleen yhty-
mävaltuustolle elokuun 2017 loppuun mennessä. Yhtymähallitus on antanut vastineen 19.8.2017 § 
103. Antamassaan selvityksessä yhtymähallitus on huomioinut asianmukaisesti tarkastuslautakunnan 
vuoden 2016 arviointikertomuksessa esille tuodut asiat.  
 
Tarkastuslautakunta on koonnut alla olevaan taulukkoon arviointihavaintojaan aikaisemmilta arvioin-
tivuosilta. Lautakunta seuraa havaintojen perusteella tehtyjä toimenpiteitä. 
 
 

Asia Arviointi-
vuosi 

Toimenpi-
teet aloi-
tettu 

Toimenpi-
teet toteu-
tettu 

Lisätietoja 
 

Asunto-osakeyhtiö Siilinjärven Haa-
parinne 

2012 
2013 
2014 
2015 

2014 2016 YH:n selvitys 2014 arviointiker-
tomukseen.  
Toimenpiteitä jatkettu vuonna 
2015. Asunto-osakkeet on 
myyty 2016 mutta tilannetta 
seurataan edelleen takausvas-
tuiden osalta. 

Valtuuston asettamien taloudellis-
ten ja toiminnallisten tavoitteiden 
noudattaminen  

2012 
2014 
2016 

2015  YH:n selvitykset vuosien 2014-
2016 arviointikertomuksiin 
strategian muuttamisen osalta. 
Valtuustotasoisten päätösten 
muuttaminen edellyttää asian 
uudelleen käsittelyä valtuus-
tossa. Velvoite viedä asia ta-
lousarvionmuutoksena val-
tuustoon koskee sekä tavoit-
teita että niiden edellyttämiä 
määrärahoja ja tuloarvioita (ks. 
Kuntalaki § 110).  

Viestinnän ja tiedonkulun paranta-
minen  

2012 
2013 
2014 
2015 

2013 
2015 

 YH:n selvitys 2014 ja 2015 arvi-
ointikertomukseen. Vaatii 
edelleen toimenpiteitä. 

Opiskelijakyselyiden tulosten hyö-
dyntäminen toiminnan suunnitte-
lussa 

2013 
2015 
2016 

2014  YH:n selvitys 2013, 2015 ja 
2016 arviointikertomukseen. 
Vaatii edelleen toimenpiteitä. 

Opiskelijoiden läpäisyaste 2013 
2015 
2016 

2014 
2015 

 Toimenpiteitä on tehty ja 
suunta on oikea. Tarkastuslau-
takunta seuraa tilannetta edel-
leen. 

Työpaikkakiusaaminen 2013 
2015 

2015  YH:n selvitys 2014 ja 2015 arvi-
ointikertomukseen. Lauta-
kunta seuraa tilannetta edel-
leen. 
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Asia Arviointi-
vuosi 

Toimenpi-
teet aloi-
tettu 

Toimenpi-
teet toteu-
tettu 

Lisätietoja 
 

Työturvallisuus opetustilanteissa 2013 
2014 
2015 
2016 

2015  YH:n selvitys 2014 ja 2015 arvi-
ointikertomukseen. Parem-
paan suuntaan on menty, 
mutta vaatii jatkuvaa valvon-
taa. 

Taloussuunnittelun realistisuus  
(alibudjetointi) 

2014 
2015 
2016 

2015  YH:n selvitys 2014 ja 2015 arvi-
ointikertomukseen. Velvoite 
viedä asia talousarvionmuu-
toksena valtuustoon koskee 
sekä tavoitteita että niiden 
edellyttämiä määrärahoja ja 
tuloarvioita (ks. Kuntalaki § 
110). Vaatii edelleen toimenpi-
teitä. 

Kuntayhtymätasoiset tavoitteet tu-
loskortissa (osassa tavoitteista huo-
mioidaan vain ammatillinen perus-
koulutus)  

2014 
2016 

2015  YH:n selvitys 2014 arviointiker-
tomukseen. Seurantaa jatke-
taan, koska asia on noussut 
uudestaan esille. 

Toimintasuunnitelmassa esitettyi-
hin tavoitteisiin vastaaminen toi-
mintakertomuksessa (esim. henki-
löstösuunnittelu, kestävä kehitys) 

2014 
2015 
2016 

2015 2017 YH:n selvitys 2014, 2015 ja 
2016 arviointikertomukseen. 
Tavoitteisiin vastaamisessa on 
tapahtunut kehitystä, mutta 
suunnitelmien ja liitetietojen 
vastaavuudessa on edelleen 
kehitettävää. 

Tuloskorttien tulosten tarkempi  
analysointi 

2014 
2015 
2016 

2015 
2016 

 YH:n selvitys 2014 ja 2015 arvi-
ointikertomukseen. Vaatii 
edelleen kehittämistä ja seu-
rantaa. 

Organisaatiouudistusten arviointi 2015 
2016 

  YH:n selvitys 2015 ja 2016 arvi-
ointikertomukseen. Organisaa-
tiouudistusten arviointia ei ole 
tehty. 

Henkilöstösuunnitelman ja  
–kertomuksen kehittäminen 

2016   YH:n selvitys 2016 arviointiker-
tomukseen. Tarkastuslauta-
kunta seuraa tilannetta. 

Vetovoimaisuuden vahvistaminen 2016  
 
 

 Tarkastuslautakunta ei ole saa-
nut selvitystä asiaan. 

Investoinneista ja niiden muutok-
sista raportointi yksityiskohtaisem-
min 
 

2016 2016  YH:n selvitys 2016 arviointiker-
tomukseen. 

Pedagogiikka - sähköiset oppimis-
ympäristöt ja työpaikalla oppimi-
nen 
 

2016 2016  YH:n selvitys 2016 arviointiker-
tomukseen. 

Taulukko 1. Tarkastuslautakunnan arviointihavaintojen seuranta 
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4 Kuntayhtymän toiminnanohjaus 
 
 
 
 
Kuntayhtymän toiminnanohjaus on avattu toimintasuunnitelmassa ja tilinpäätöksessä. Ammatillisen 
koulutuksen puolella on tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat olennaisesti kuntayhty-
män toiminnanohjaukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen reformi on uu-
distanut ammatillisen koulutuksen rahoituksen, ohjauksen, toimintaprosessit, tutkintojärjestelmät ja 
järjestäjärakenteet. Vähenevät resurssit ja muuttuvat osaamistarpeet luovat haasteellisen toimin-
taympäristön samalla kun koulutus muuttuu osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuu-
deksi. 
 
 

4.1 Kuntayhtymän organisaatio 
 
 

Ote tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2016 ”Kuntayhtymän organisaatio uudistui vuoden 

2015 alusta jakautuen viidelle tulosalueelle; koulutuspalvelut, työelämäpalvelut, kehityspalvelut, yhteiset palve-
lut ja tilapalvelut. Toteutettu organisaatiomuutoksen jalkautuminen sekä vaikuttavuuden ja vaikutusten arviointi 
olivat yhtenä tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueena. Edelleenkään vuoden 2016 toimintakertomuk-
sesta ei käy selville, miten organisaatiomuutos on onnistunut ja toimiiko uusi organisaatio tavoitellusti. Lauta-
kunnan näkemyksen mukaan sen läpiviemisprosessia olisi tullut arvioida ja raportoida arvioinnista toimintaker-
tomuksessa.” 

 
Kuten tarkastuslautakunta edellisessä otteessa vuoden 2016 arviointikertomuksesta nosti esiin, ei vuo-
den 2015 organisaatiouudistuksen vaikuttavuutta ja vaikutuksia ole arvioitu dokumentoidusti. Arvioin-
tia ei ole dokumentoitu toimintakertomuksen mukaan myöskään vuoden 2017 aikana. Tarkastuslau-
takunnan näkemyksen mukaan vuoden 2015 organisaatiomuutoksen arvioinnista olisi voinut olla tu-
kea uuden organisaation suunnittelussa. 
 
Toiminnanohjauksen tehostamiseksi vuoden 2017 aikana suunniteltiin organisaatiomuutosta, joka as-
tui voimaan 1.1.2018. Organisaatiomuutos työllisti henkilöstöä ja on aiheuttanut epävarmuutta toi-
mintavuoden aikana. Organisaatiouudistuksen suunnittelusta ja toteutuksesta on vuoden aikana vies-
titty henkilöstölle, mutta tilinpäätöksessä prosessia ei ole kuitenkaan kuvattu tarkastuslautakunnan 
mukaan riittävästi. Tarkastuslautakunnan kuuleman mukaan organisaatiouudistuksen suunnittelu vuo-
den 2017 aikana koettiin henkilöstön osalta osin puutteelliseksi eikä uusi johtamisjärjestelmä vaikut-
tanut suunnitteluvaiheessa kaikilta osin selkeältä. Henkilöstöä ei heidän mielestään ole kuultu riittä-
västi ja tarkastuslautakunnan saaman viestin mukaan kehityspalvelut ja johto ovat erillään arjen toi-
minnasta. Tarkastuslautakunta jää positiivisella mielellä seuraamaan uuden organisaation jalkautu-
mista. 
 
Tulosalueiden toiminnallisia ja tuloksellisia puutteita tulisi tarkastuslautakunnan kuulemisten perus-
teella valvoa ja analysoida paremmin sekä hakea korjaavia toimenpiteitä. 
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4.2 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 
 
 
Kuntayhtymä sijoittui tuloksellisuuskriteereissä monialaisten koulutuksen järjestäjien seitsemän par-
haan joukkoon mutta ei 10 %:n kärkeen. Laatupalkintoa haetaan 2019. 
 
 
 

4.3 Strategisten toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutuminen 
 
Tarkastuslautakunta toteaa, että 1.5.2015 voimaan tulleiden uuden kuntalain säännösten mukaan 
kuntayhtymässä on oltava strategia, jossa valtuusto päättää kuntayhtymän toiminnan ja talouden pit-
kän aikavälin tavoitteista. Strategia on tarkistettava vähintään kerran valtuustokaudessa. Talousarvio 
ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntayhtymän strategiaa.  
 
Koska toimintakertomus ei vuoden 2017 osalta rakenteellisesti vastaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa, 
on joitakin tietoja strategian toteutumisen osalta vaikea hahmottaa. Toimintakertomuksessa on huo-
mioitu neljä määriteltyä strategista toimenpidettä; pedagogiikan, henkilöstön ja työpaikalla tapahtu-
van oppimisen kehittämisestä sekä kampusten toimitilaratkaisuista. Toimintakertomuksessa ei ole kui-
tenkaan tarkemmin huomioitu toimintasuunnitelman v. 2017-2019 viittä strategista tavoitetta:  

 osaava, hyvinvoiva ja osallistuva opiskelija 

 osaava, hyvinvoiva ja osallistuva henkilöstö 

 tuloksellinen ja toimiva organisaatio 

 aktiivinen kehittäjä yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän sekä verkostojen kanssa 

 huippukouluttaja 2020  
 

Edellä mainitut neljä strategista toimenpidettä tukevat viittä strategista tavoitetta.  
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4.3.1 Pedagoginen kehittäminen 
 
Koulutuskuntayhtymä on pedagogisessa kehittämisessä ottanut huiman harppauksen digitalisaatiossa.  
Vuoden 2016 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta esitti huolen koulutuskuntayhtymän digita-
lisaation kehittämisestä.  
 
DigiSakky-kehittämisohjelma on tuonut koulutuskuntayhtymän kaikki toiminnot nykyaikaan, mikä 
edesauttaa opiskelijoita, opettajia ja koko henkilöstöä toimimaan nopeasti kehittyvässä koulumaail-
massa. Uudessa ympäristössä toimimiseen on annettu koulutusta koko henkilöstölle, joten se on an-
tanut avaimet digitalisaation monien mahdollisuuksien käytölle, muun muassa etäopiskelujärjestelmä 
Moodlea on uudistettu. 
 
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpaikalla oppimisen lisääntyminen on muuttanut monia asioita 
opetuksessa, vaikka monessa asiassa oltiin jo valmiiksi etulinjassa. Muutoksia on tullut opettajuuteen, 
kun opettajilta vaaditaan entistä enemmän asiakaslähtöisyyttä ja opiskelijan ohjaukseen keskittymistä 
pelkän substanssiosaamisen sijaan. Tarkastuslautakunnan kuuleman mukaan opettajat kuitenkin naut-
tivat työstään ja pitävät perusopetustyötä voimavarana muuttuvassa työympäristössä ammatillisen 
koulutuksen reformin ja organisaatiouudistuksen keskellä. 
 
Opetussuunnitelmat on päivitetty vastaamaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen perusteita. Koulutus-
kuntayhtymässä on kehitetty työpaikalla tapahtuvaa oppimista kaikilla koulutusaloilla jo aiemminkin. 
Koulutuskuntayhtymä on saanut rahoituksen pilottiin Työpaikalla tapahtuu -hankkeeseen, mikä on 
edesauttanut koulutusaloja viemään entistäkin paremmin opiskelijat työpaikoille oppimaan käytän-
nössä koulussa oppimaansa. Hanke on panostanut erityisen paljon työpaikkaohjaajakoulutuksen ke-
hittämiseen ja toteuttamiseen. Tarkastuslautakunnan kuuleman mukaan työpaikkaohjaajakoulutuksia 
jatketaan, mikä tukee hyvin alkanutta työelämäyhteistyötä. 
 
 

4.3.3 Henkilöstön kehittäminen 
 
Esimiestoiminnan ja kehityskeskustelujärjestelmän kehittäminen 
 
Kehityskeskustelukäytäntöä on kehitetty kuluvan vuoden aikana tukemaan esimiestyötä ja strategis-
ten tavoitteiden jalkauttamista. Uusi malli mahdollistaa työntekijöiden yksilöllisemmän tavoitteiden 
asettamisen ja asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurannan tulevaisuudessa. Esimiestyöhön on 
toimintakertomuksen mukaan myös kohdistettu tukea tarjoamalla työyhteisö- ja yksilövalmennuksia 
tukemaan ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Tarkastuslautakunnan kuuleman mukaan juuri tähän 
on kaivattu niin alaisilta kuin esimiehiltä tukea ja uusia toimintamalleja, jotka myös toimisivat käytän-
nössä. 
 
Kuntayhtymän tavoite kehityskeskustelujen määrän osalta saavutettiin, mutta tarkastuslautakunnan 
kuulemisissa on käynyt ilmi, että kehityskeskustelujen dokumentoinnissa on ongelmia ja kehityskes-
kusteluja on käyty ryhmissä. Tarkastuslautakunta jäikin pohtimaan, kuinka ryhmäkeskustelussa yksilöl-
listen tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta onnistuvat. 
 
Tiimivastaavat ja esimiehet ovat osallistuneet Tiimivalmennuksella tehokkuutta toimintaan -hankkee-
seen, jonka seurauksena he ovat jalostaneet periaate- ja tiimisopimusmallit, jotka on otettu käyttöön 
vuoden 2018 alusta. Tarkastuslautakunnan kuuleman mukaan uudet tiimit ovat alkaneet toimia hyvin, 
toivottavasti tämä hanke on edesauttanut tiiminvetäjiä ja esimiehiä uusien tiimien johtamisessa. 
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Vuosityöaikakokeilu, jossa Savon koulutuskuntayhtymä on ollut yksi edelläkävijöistä, käynnistyi 
vuonna 2017 koskien 354 opettajaa. Vuosityöaikakokeilusta tehtyyn paikalliseen sopimukseen ollaan 
käytyjen keskustelujen perusteella pääsääntöisesti tyytyväisiä, joskin muutos luonnollisesti myös huo-
lestuttaa henkilöstöä. Henkilöstöä on kuultu vuosityöaikakokeilun valmisteluvaiheessa ja henkilöstön 
edustus on ollut mukana myös kokeilun ohjausryhmässä. Keskusteluyhteyttä henkilöstön ja johdon 
välillä luonnehditaan hyväksi.  
 
Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua useaan kyselyyn ja kehityshankkeeseen vuoden 2017 ai-
kana. Henkilöstölle on järjestetty suunnittelu- ja kehittämistapahtuma, Yhdessä –päivä. Se on varmasti 
ollut tarpeen sekä henkilöstölle että esimiehille tällaisena muutoksen vuotena. On toivottavaa, että 
henkilöstöllä on riittävästi resursseja ja voimavaroja osallistua kyselyihin ja henkilöstötilaisuuksiin. 
 
 

4.3.4 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen 
 
1.8.2017 jälkeen alkavissa perustutkinnoissa vähintään 50 % ammatillisesta peruskoulutuksesta toteu-
tetaan työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Tämä uudistus on tullut reformin myötä, mutta Savon 
koulutuskuntayhtymässä tämä on ollut jo laajalti käytössä, mikä on helpottanut uudistuksen eteenpäin 
vientiä. 
 
Hankkeesta tehdyn ulkoisen arvioinnin mukaan onnistuminen työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa 
vaatii yhteistyötä kaikilta prosessin kolmelta osapuolelta: hyvää suunnittelua, yhteydenpitoa ja oh-
jausta opettajilta, motivaatiota ja perustaitojen hallitsemista opiskelijoilta ja aikaa sekä paneutumista 
ohjaamiseen työnantajilta. 
 
Työpaikalla tapahtuu –hankkeesta lisää arviointikertomuksen kohdassa 7.1. 
 
 

4.3.5 Kampusten toimitilaratkaisut 
 
Vuoden 2017 aikana on tehty ja tulevien vuosien aikana tehdään toimitilaratkaisuissa mittavia uudis-
tuksia liittyen uudenlaiseen opettajuuteen, digitalisaatioon ja työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen. 
Toimitiloja on järkeistetty niin opetuksen kuin tilojen tarpeen kannalta ja tilojen suunnittelussa on huo-
mioitu digitalisaation tarpeet.  
 

Savilahden kampus on hankesuunnitteluvaiheessa ja etenee omaa tahtia. Savilahden kohdalla tarkastuslautakunta 
olisi toivonut tarkempaa riskianalyysiä jo hankkeen alkuvaiheessa.  

 
Varkauden kampuksen rakennusinvestoinnit ovat käynnistyneet ja ne valmistuvat vuoden 2020 lop-
puun mennessä. 
 
Muuruveden kampuksella on purettu vuoden 2017 aikana kuusi rakennusta, mikä vastaa strategisia 
tavoitteita tyhjien ja toimimattomien toimitilojen poistossa ja uudelleen järjestelyssä.  
 
Toivalan kampuksen uusi päärakennus otettiin käyttöön elokuussa. Lisäksi Toivalassa on käynnissä 
toimitilaselvitys, jossa selvitetään tarvittavat muutokset opetus- ja majoitustiloissa.  
 
Iisalmeen on tulossa uusi kampusalue yhteistyössä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kanssa.  
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4.4 Ympäristöasiat 
 
Taloussuunnitelmassa 2017-2019 ei ole määritelty tavoitteita kestävän kehityksen ja ympäristövas-
tuullisten toimenpiteiden toiminnalle. Tilinpäätöksessä on em. asioita sen sijaan esitelty monipuoli-
sesti. 
 
Ympäristöraportin mukaan Savon koulutuskuntayhtymän päämääränä on edistää ympäristö- ja yhteis-
kuntavastuuta. Tärkein tavoite on opiskelijoiden ja henkilöstön kestävän kehityksen tietojen, taitojen 
sekä osaamisen vahvistaminen. Ympäristöraportin mukaan kaikista kuntayhtymän investoinneista  
45 % on ympäristöinvestointeja. Näitä ovat mm. Varkauden ja Toivalan uudet opetustilat sekä Toivalan 
hakelämpölaitos. Tulevat Iisalmen, Kuopion ja Varkauden kampukset rakennutetaan Joutsenmerkit-
tyinä.  
 

Tarkastuslautakunta jäi kaipaamaan mitattua ja raportoitua tietoa muun muassa millaista energiaa kuntayhty-

mässä käytetään, kuinka jätevesiä käsitellään, veden kulutuksesta, hankintojen kestävyydestä ja ympäristökuormi-
tuksen muutoksista. Lisäksi ympäristöinvestoinnit herättivät kysymyksiä, mitä ne sisältävät ja kuinka ne mitataan. 
Tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa toiminta- ja taloussuunnitelmaan tavoitteellista ympäristöosiota toiminnan 
ja vaikutusten seuraamiseksi. 

 
 
Savon koulutuskuntayhtymällä on toimipisteille asetetut tavoitteet Oppilaitosten kestävän kehityksen 
sertifiointien hakemiseen ja ylläpitoon. Sertifiointeja on toteutettu ja päivitetty itsearvioinneilla ja ul-
koisilla uusinta-auditoinneilla. Uusina tutkintoina on arvioitu ja auditoitu Varkauden yksikössä neljä 
perustutkintoa.  
 
Savon koulutuskuntayhtymä toimii kestävän työelämän edistäjänä Pohjois-Savossa. Tavoitteiden mu-
kaan koulutuskuntayhtymä toimii aktiivisena työelämän kehittäjänä kohti kestävää tuotantoa ja kulu-
tusta. Tavoitteiden mukaisiin toimenpiteisiin pyritään useiden kestävän kehityksen hankkeiden avulla. 
 
Kestävän kehityksen edistymistä kuntayhtymän toiminnoissa on kartoitettu muun muassa henkilöstö-
kyselyn avulla. Kyselyn mukaan jätteiden määrä, paperinkulutus, kopiointi sekä veden- ja energianku-
lutus ovat pienentyneet. Kehitettävää on muun muassa hankintojen tehostamisessa ja ympäristövas-
tuullisuudessa sekä henkilöstön organisoinnissa ja työssäjaksamisessa. Opiskelijoiden päättökyselyn 
mukaan opiskelu on lisännyt opiskelijoiden ammatillista kestävän kehityksen osaamista. 
 
 

Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä asiana, että Savon koulutuskuntayhtymä on aktiivisesti mukana kestä-

vän kehityksen sertifiointijärjestelmissä ja muissa ympäristön ja kestävän kehityksen huomioivissa toiminnoissa ja 
hankkeissa.  
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4.5 Kuntayhtymän sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen 
 

Kuntayhtymän sisäinen valvonta koostuu kuudesta toisiinsa vaikuttavasta osa-alueesta: 

 organisaatiokulttuuri ja johtamisjärjestelmä (valvontaympäristö) 

 tavoitteiden asettaminen 

 riskienhallinta 

 valvontatoiminnot 

 tiedonkulku 

 seuranta ja raportointi 
 
Hallintosääntö on päivitetty vuonna 2016 vastaamaan uuden kuntalain mukaisia määräyksiä. Hallinto-
säännössä on määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivallasta, vastuista ja tehtävien 
jaosta. Tilivelvolliset on vuodelle 2017 määritelty yhtymävaltuuston kokouksessa 14.6.2016.  
 
Hallitus on antanut tilinpäätöksen toimintakertomusosiossa selonteon sisäisen valvonnan ja riskien 
hallinnan järjestämisestä. 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 nor-
mit.  
 
Toimintakertomuksen mukaan tilikaudella on havaittu puutteitta muun muassa lakisääteisiin tehtäviin 
liittyvien säännösten, määräysten, päätösten ja ohjeiden noudattamiseen liittyvässä valvonnassa. Ha-
vaittuihin poikkeamiin on selonteon mukaan puututtu heti. Se, että havaintoja on tehty ja niihin on 
välittömästi puututtu osoittaa, että sisäinen valvonta on toimivaa. Tulosaluejohtajat ja esimiehet ovat 
toimintakertomuksen tekstin mukaan sisäistäneet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet, 
myös dokumentointi on kehittynyt aiemmasta. 
 
Positiivisesta kehityksestä huolimatta tarkastuslautakunta toteaa, että kehittämiskohteeksi vuoden 
2016 selonteossa otettua riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvää koulutusta tilivelvollisille 
viranhaltijoille ja muille vastuuhenkilöille ei vuoden 2017 aikana järjestetty. Koulutuksen järjestämistä 
kannattaisi harkita jatkossa. 
 
Tarkastuslautakunta jakaa huomion toimintakertomuksen riskienhallinta-osiossa esille tuodusta kehi-

tyskohteesta, jonka mukaan organisaatiouudistuksen tuomat muutokset vaikuttavat vastuunjakoon ja 

valvontatoimenpiteiden toteuttamiseen. Asiaan tulee kiinnittää huomiota, jotta aukkoja vastuunja-

ossa, sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa ei jatkossakaan synny.  
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5 Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet 
 
 
 
 

5.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto - 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. 
  
Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä vuonna 2017 oli 4397 
opiskelijaa, tavoitteesta jäätiin 190. Tavoitteesta jääminen perustui vuoden 2016 lopun ennakoitua 
runsaampiin valmistumisiin. Tutkintojen määrissä tavoite 1380 ylittyi, tutkintoja suoritettiin 1446 kap-
paletta.  
 
Vetovoimaisuus yhteishaussa, eli ensisijaiset hakijat/aloituspaikat, jäi tavoitteesta 0,88 prosenttiin (ta-
voite 1,01). Vähiten hakijoita oli tekstiili- ja vaatetusalalla, kotityö-  ja puhdistuspalveluissa, puutarha-
alalla sekä puualalla.  
 
Myös työolobarometrin tavoitteesta 3,8 jäätiin, toteuma oli 3,38. Suuret ammatillisen koulutuksen 
muutokset ovat vaikuttaneet henkilöstön jaksamiseen. Tavoitteista jäätiin myös opettajien työelämä-
jaksojen määrässä 67, tavoite oli 90, sekä henkilöstön kehittämismenoissa 2,6 %, tavoite oli 2,8 %. 
 
Saavutetuista tavoitteista erityisen myönteinen on vastavalmistuneiden työllistymisen parantuminen, 
tavoite oli 57 % ja toteuma 62,9 %. 
 
Koulutuspalvelujen toimintatuotot jäivät 42,7 miljoonaan euroon tavoitteen ollessa 44,5 miljoonaa. 
Syitä olivat arvioitua pienempi opiskelijamäärä ja valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen rahoitus-
leikkaus, mikä leikkasi kuntayhtymän yksikköhintoja 12,44 %. Toimintatuottoihin positiivisesti vaikut-
tavia tekijöitä olivat arvioitua suuremmat EU-hankkeista saadut tulot ja avustukset sekä koulutuspal-
veluihin tuloutettu tuloksellisuusraha 1,67 miljoonaa euroa. 
  

Koulutuspalvelujen tulosalueella järjestettävistä, ei-tutkintoon johtavista VALMA- ja TELMA-koulutuk-
sista (Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus ja Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava 
koulutus) ei ole toimintakertomuksessa esitetty opiskelijamäärien lisäksi erillisiä sanallisia tavoitteita 
tai toteutumia.  
 
 

5.1.1 Varkauden lukio ja aikuislinja 
 
Varkauden lukio järjestää nuorten ja aikuisten lukiokoulutusta sekä vastaa myös Savon ammatti- ja 
aikuisopiston Varkaudessa opiskelevien ammatillisen koulutuksen kaksoistutkintolaisten lukio-opetuk-
sen järjestämisestä. 
 

Tarkastuslautakunta toteaa Varkauden Lukion olevan tätä nykyä hyvin tasapainossa niin hakijamäärältään kuin 

taloudeltaankin. Opiskelijat ovat tyytyväisiä opetukseen ja työyhteisö voi hyvin. 
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Varkauden lukiossa aloitti syksyllä 2017 99 opiskelijaa tavoite 96, päätoimisten opiskelijoiden määrä 
oli 295 tavoite 274. Varkauden lukiotoiminnan kehittämisen painopisteenä 2017 oli läpäisyn tehosta-
minen. Tämä tavoite täyttyi 100 prosenttisesti. Ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen eteni myös ta-
voitteiden mukaisesti.  
 
 

5.2 Savon ammatti- ja aikuisopisto - 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. 
 
Näyttötutkintoperusteisen ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijamäärät ovat vuonna 2017 
ylittäneet sekä edellisen vuoden että vuodelle 2017 tavoitteeksi asetetut määrät. Opiskelijamäärä oli 
1140, tavoitteen ollessa 1023. Työvoimakoulutuksissa opiskelijatyövuositavoitteet eivät toteutuneet 
määrällisesti, mutta taloudellinen tulos ylitti talousarviotavoitteen merkittävästi. 
 
Kokonaisuutena aikuiskoulutukselle asetetut määrälliset ja taloudelliset tavoitteet täyttyivät hyvin 
vuonna 2017. Aikuisopiskelijoiden määrä opiskelijatyövuosina oli 2271, tavoitteen ollessa 2150 opis-
kelijaa. Tutkintoja suoritettiin 435 enemmän kuin oli asetettu tavoitteeksi, eli 1475 tutkintoa. Työelä-
mäpalveluiden toimintatuotot ylittivät tavoitteen ollen 26,1 milj. euroa. Vuosikate toimintatuotoista 
oli 11,3 %, kun tavoite oli –2,4 %. 
 
Tuloskortin mittaristossa kaikkia asetettuja tavoitteita ei saavutettu. Aikuisopiskelijoiden läpäisyaste 
oli 59,5 %, kun tavoitteeksi oli asetettu 61 %. Läpäisyasteeseen vaikutti keskeyttämisten tavoitetta 
suurempi määrä: keskeyttämisaste oli 9,8 %, tavoitteen ollessa 8 %. Keskeyttämisten määrän nousuun 
lienee yhtenä syynä TE-toimiston päätöksenteko opiskelijatukien myöntämisessä. 
 
Opettajien työelämäjaksot eivät toteutuneet suunnitellusti, johtuen arvioitua suuremmasta opetuksen 
määrästä. Dokumentoidut kehityskeskustelut sen sijaan toteutuivat hyvin, ollen 95,6 % kun tavoite oli 
85 %. 
 

 

5.2.1 Savon oppisopimuskeskus 
 
Oppisopimuskoulutuksena suoritettuja tutkintoja tehtiin 287. Oppisopimusten laskennalliset opiskeli-
javuositavoitteet täyttyivät kuitenkin vain 90-prosenttisesti: toteuma oli 922,5 opiskelijaa, kun tavoite 
oli 1025. Ainoastaan ammattitutkinto-opiskelijoiden määrä ylitti tavoitteen 39 opiskelijalla, ollen 339, 
mutta perustutkinto-opiskelijoiden opiskelijavuosityömäärä jäi tavoitteesta 72,5 opiskelijaa. 
  
Oppisopimusosaamisalueen vuosikatetavoitteesta jäätiin 125 695 euroa. Toteuma oli 124 139 tavoit-
teen ollessa 249 834 euroa.  Poikkeama selittyy pääasiassa laskennallisten vuosiopiskelijamäärien ta-
voitetason alittumisesta. 
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Tarkastuslautakunta toteaa, että: 

 vuoden 2017 toiminta ja tulos ovat toimialalla kokonaisuutena erinomainen. Merkittävin menestyksen tekijä 
on aktiivinen uusien koulutusten markkinointi ja samanaikainen kulukuri. 

 Resurssien käytön kannalta nuoriso- ja aikuispuolen yhdistäminen uudessa organisaatiossa nähdään hyvänä 
asiana. Haasteena nähdään erilaiset työehtosopimusten käytänteet, mitkä hankaloittanevat yhtenäisten toi-
mintamuotojen kehittymistä.  

 Ammatillisen aikuiskoulutuksen tulevaisuudessa nähdään paljon potentiaalia. Kuntayhtymällä on runsaasti 
toimivia kumppanuussopimuksia, lisäksi on vielä paljon potentiaalisia kumppaniyrityksiä, joiden kanssa yhteis-
työtä ei vielä ole rakennettu. 

 Uhkana toiminnalle on määrärahojen riittävyys sekä niiden ennakoitavuus koulutusten markkinoinnin kan-
nalta. 

 
 

5.3 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. Vuoden 2017 painopistealueita 
olivat tiedolla johtaminen, prosessit, toiminnanohjausjärjestelmä kokonaisuudessaan ja työelämäyh-
teistyö. 
 
Kehityspalveluiden toimintatuotoissa saavutettiin tavoitteeksi asetettu 1,8 milj. euroa, mutta vuosi-
kate toimintatuotoista jäi 1,9 %:iin tavoitteen ollessa 3,8 %.  Useat tuloskortin tavoitteet jäivät saavut-
tamatta, ainoastaan henkilöstön työolobarometri ja kehittämismenot ylittivät tavoitteen. Henkilöstön 
kehittämismenot ja työolobarometrin vastausprosentti jäivät tavoitteestaan. 
 
Kehityspalvelun toteuttama koko henkilöstöä koskeva asiakastyytyväisyyskysely on tehty marras-jou-
lukuussa 2017. Vastausprosentti oli alhainen 44,3 % tavoite 80 %, ja se oli huonontunut aiemmasta. 
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten mukaan pedagoginen suunnittelu sekä sen kehittäminen koetaan 
osin puutteelliseksi. Toisaalta kehityspalvelujen toimintaa ei ilmeisesti tunneta riittävän hyvin; kehitys-
palvelut toivoo, että uusi, käyttöön otettu intra mahdollistaa paremman viestinnän.  
 

 

5.4 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.  
 
Yhteisten palvelujen tulosalueen kaikki kuusi osaamisaluetta ovat vuoden 2017 aikana tuottaneet nii-
den tehtäviksi asetetut palvelut 700 000 euroa alkuperäistä talousarviota pienemmillä kuluilla, mikä 
mahdollisti pienemmät vyörytyserät muille tulosalueille. Investoinnit eivät toteutuneet suunnitelmien 
mukaisesti. 
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Vuodelle 2017 asetetut toiminnalliset tavoitteet ja sitovuustasot saavutettiin melko hyvin. Tuloskortin 
mukaan työelämäpalaute, henkilöstön kehittämismenot ja dokumentoidut kehityskeskustelut kuiten-
kin jäivät tavoitteistaan. Työelämäpalautteen korjaamiseksi esitetään toimintakertomuksessa toimen-
piteitä ja muut puutteet on selitetty. 
 
Henkilöstöpalvelut käynnistivät ja toteuttivat yhdessä opetuksen kanssa opettajien vuosityöaikakokei-
lun vuoden 2017 aikana. Kokeiluun siirtymisestä päästiin sopimukseen vuoden alussa ja vaikka aikaa 
vuosiaikasuunnitelmien tekemiseen elokuun 2017 alkuun oli niukasti, siinä kuitenkin onnistuttiin. Ko-
keilun suunnittelu ja seuranta ovat työllistäneet henkilöstöä. 
 

Vuosityöaikakokeilussa Savon koulutuskuntayhtymä on ollut edelläkävijä. Kokeilu on osoittautunut onnistu-

neeksi, ja se on perustunut eri henkilöstöryhmien hyvään yhteistyöhön. 

 
Kuntayhtymän kumppanuustoiminnasta vastaa tällä hetkellä yksi henkilö aiemman 4-5 henkilön sijaan. 
Kuntayhtymässä tehdyn sisäisen asiakastyytyväisyyskyselyn palautteen mukaan ollaan huolissaan, pys-
tytäänkö kumppaneille tuottamaan riittävän hyvin ennalta sovitut palvelut. Vastauksissa toivottiin 
myös parannusta www-sivujen kehitykseen ja niiden selkeyteen, tyytyväisimpiä oltiin opiskelija- ja toi-
mistopalveluihin sekä ravintola- ja kahvilapalveluihin. 
 
 

5.5 Tilapalvelut 
 
Tilapalveluiden tavoite on tuottaa laadukkaita tiloja tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Tilapalveluiden 
tavoite on toteutunut hyvin. Sairaita ja käyttötarkoitukseen sopimattomia rakennuksia on purettu, tar-
peettomaksi jääneitä rakennuksia myyty sekä uusia toimitiloja ja toimitilaratkaisuja tehty ennakkoluu-
lottomasti. Oppilastyönä tehty asuntolarakennus on hyvä osoitus, kuinka opetusta voidaan hyödyntää 
suoraan koko koulutuskuntayhtymän käyttöön.  
 
Talousarvion tavoitteisiin päästiin hyvin, vaikka kulurakenne oli suunniteltua raskaampi. Investoin-
neissa jäätiin reilusti alle talousarvion. Savilahden alueella tehtiin mittavat esivalmistelut Savonian 
kanssa yhteiseksi kaavaillun kampuksen osalta. Viiveen vuoksi investoinnit alittuivat ja hanke tulee 
myöhästymään 1-1,5 vuotta. 
 
Toivalaan on rakennettu uusi nykyaikainen päärakennus, joka vihittiin käyttöön syksyllä 2017. Raken-
nusinvestointi palvelee Toivalan opetustarjontaa ja mahdollistaa nykyaikaisten opetusmenetelmien 
käytön. Tämä on myös hyvä esimerkki eri paikkakunnilla olevien Savon koulutuskuntayhtymän kam-
pusten kehittämisestä. 
 
Iisalmessa on tehty rakentamisyhteistyötä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kanssa ja tarkastuslauta-
kunta näkee hyvänä asiana, että on löydetty uusia yhteistyömuotoja. Muuruvedellä on tehty suunni-
telmien- ja tarkoituksenmukaiset purkutyöt. Varkaudessa ollaan tekemässä laajamittaiset peruskor-
jaustyöt, jotka ulottuvat vuoteen 2020. Peruskorjaustyöt järkeistävät Varkauden kampuksen toimitilat 
ja vähentävät tilojen tyhjäkäyntiä. Presidentinkadun kiinteistön kestävyydestä on päivittäinen huoli; 
väistötiloja on hankala löytää, mikäli tarvetta ilmenisi. Sisäilmaongelmista aiheutuu vuosittain noin 
miljoonan euron kulut väistötilojen, puhdistimien ja korjausten kautta.  
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Tilapalvelujen yhtenä tavoitteena on energian kulutuksen vähentäminen. Kokonaisuudessaan energi-
ankulutus on vuonna 2017 laskenut, vaikkakin ylläpitokustannukset ylittyivät Muuruveden osalta ener-
giakulujen nousun ja Toivalan osalta uudisrakennuksen viivästyneen käyttöönoton vuoksi. 
 
Huoli henkilöstön omasta tulevaisuudesta näkyi vuoden 2017 kehityskeskusteluissa, kun tulosalueen 
henkilöstön määrä on vähentynyt ja tehtäviä on ulkoistettu lähinnä ulkoalueiden konehuoltotöiden 
osalta. Omana työnä tehdään ”kriittiset” sisäalueiden työt. Myös opiskelijoiden työpanosta hyödynne-
tään.  
 

Tilapalvelujen tulosalue on haasteellinen kokonaisuus, jossa toisaalla on hoidettavana vanha, osittain heikko-

kuntoinen ja käytöstä poistettava rakennuskanta, toisaalta mittavat uusinvestoinnit. Kiinteistöjen osalta on tehty 
strategian mukaisesti taloudellisesti ja toiminnallisesti mittavia päätöksiä ja lähdetty niitä toteuttamaan. On vali-
tettavaa, että luopuminen Presidentinkadun kiinteistöistä ja siirtyminen Savilahden kampukselle viivästyy osittain 
Savon koulutuskuntayhtymästä riippumattomista syistä.  
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6 Kuntayhtymän ja konsernin talouden  
arviointi 

 
 

6.1 Kuntayhtymä 
 
Taloussuunnittelun lähtökohtana ovat opiskelijamääräarviot, opiskelijatyövuodet ja koulutusalakoh-
taiset yksikköhinnat sekä tuloksellisuusrahoitus. Tulorahoituksen vähenemisestä johtuen vuoden 2017 
talousarviossa oli vähennetty myös toimintakuluja. Alla olevissa taulukoissa 3 – 6 kuvataan kuntayhty-
män taloussuunnittelun toteutumista. 
 
Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä vuodelle 2017 oli 5670. Opiske-
lijamäärä toteuma oli 5537, eli koulutuksen järjestämisluvasta jäätiin 133 opiskelijaa. Talousarvion las-
kentapohjana on käytetty opiskelijamäärää 5610, opiskelijamäärätoteuma jäi tästä 73 opiskelijaa. 
 
 

 Opiskelijamäärä  
arvio 

Opiskelijamäärä- 
toteuma 

Poikkeama 

Ammatillinen peruskoulutus (KOPA JA 
TEPA yht.) 

5610 
 

5 537 -73 

Lukio 274 295 + 21 

Oppisopimus 1025 922,5 - 102,5 

Työelämäpalvelut  
(opiskelijatyövuosi) 

1 127 1 131 + 4 

joista 
työvoimakoulutusta 

 
400 

 
450 

 
+50 

ammatillinen lisäkoulutus 
Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO) ja Ai-
kuistenosaamisperustan vahvistaminen (AOPV) 

415 
60 

429 
91 

+14 
+31 

 
Taulukko 3: Talousarvion 2017 laatimisen pohjana olevat opiskelijamääräarviot ja toteuma 

 
 

 
 Tavoite Toteuma 31.12.2017 Poikkeama 

Toimintatuotot 79,81 milj. €  82,87 milj. €  + 3,06 milj. €  

Toimintakulut 76,11 milj. €  77,35 milj. €  +1,25 milj. €  

Toimintakate 3,71 milj. €  5,52 milj. €  +1,81 milj. €  

Vuosikate  3,38 milj. €  5,12 milj. €  + 1,74 milj. €  

Tilikauden tulos  -0,24milj. €  1,36 milj. €  + 1,60 milj. €  

Nettoinvestoinnit  8,96 milj. €  4,34milj. €  - 4,63 milj. €  

Investointien rahoittamisen laina-tarve  0 €  Uutta lainaa ei tarvittu   

 
Taulukko 4: Talousarvion 2017 tavoitteiden ja toteuman vertailu 
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 Tavoite Toteuma 31.12.2017 Poikkeama 

Toimintatuotot  68,40 milj. €  71,43 milj. €  + 3,03 milj. €  

Toimintakulut  64,68 milj. €  65,91 milj. €  - 1,23 milj. €  

Toimintakate  3,71 milj. €  5,52 milj. €  + 1,81 milj. €  

Vuosikate  3,38 milj. €  5,12 milj. €  + 1,74 milj. €  

Tilikauden tulos  -0,24 milj. €  1,36 milj. €  + 1,6   milj. €  

 
Taulukko 5. Talousarvion 2017 ulkoisten tulojen ja menojen tavoitteiden ja toteuman vertailu 

 
Taulukko 6. Tulotilien erittely 2017 

 
Kuntayhtymän talousarvio kokonaisuutena toteutui suunniteltua paremmin.  Vuosikatteeksi muodos-
tui 5,12 milj. euroa, mikä on 1,74 milj. euroa budjetoitua 3,38 milj. euroa parempi.  Tilikauden tu-
lokseksi tuli 1,36 milj. euroa ja ylijäämäksi muodostui varaus- ja rahastomuutosten sekä poistoerokir-
jauksen jälkeen 1,60 milj. euroa. Ulkoiset toimintatuotot laskivat 6,66 % vuodesta 2016. 
 
Peruspääoman korkoa omistajakunnille kuntayhtymä maksoi 114 407 euroa, joka on 1 % peruspää-
oman arvosta. Kuntayhtymä tase on vahva. Uutta ylijäämää oli 1,60 milj. euroa, ja taseen kokonaisyli-
jäämä oli 24,59 milj. euroa. Lainat kokonaisuudessaan olivat 6,53 milj. euroa mistä pitkäaikaista lainaa 
oli 5,34 milj. euroa. Vuonna 2016 lainaa oli 7,72 milj. €. 
 
Tilintarkastajan raportoinnin mukaan koulutuskuntayhtymän kirjanpito on laadittu voimassa olevien 
säännösten mukaisesti. Kassatilannetta voidaan kassan riittävyyden osalta pitää hyvänä. Maksuval-
mius oli 94 päivää. Vuonna 2016 maksuvalmius oli 94 päivää ja 2015 108 päivää. 
 
Tilivuotta 2017 koskevan tarkastuksen yhteenvetoraportin mukaan osa Presidentinkatu 1:n tiloista on 
sisäilmaongelmien takia käyttökelvottomia. Kiinteistön kirjanpitoarvo on tilinpäätöksessä 9,6 m€. 
Pinta-alaperusteisesti laskettuna kiinteistön arvoon tulisi tehdä noin miljoonan euron suuruinen alas-
kirjaus. Tilintarkastaja suosittelee raportissa, että kiinteistön arvostukseen kiinnitetään huomiota seu-
raavaa tilinpäätöstä laadittaessa. 
 

Tarkastuslautakunta toteaa, että uuden kuntalain mukaan kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelma on laa-

dittava siten, että ne toteuttavat kuntayhtymän strategiaa ja että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitami-
seen turvataan ottaen huomioon kuntayhtymän talouden vastuut ja velvoitteet. Lisäksi tarkastuslautakunta to-
teaa, että taloussuunnittelun tulisi olla realistista. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän 
tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä miten rahoitustarve katetaan. 

Tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa talousarvion joustavaa muuttamista tilikauden aikana, vaikka itse toteutu-
man suunta on oikea.  

 

 Tavoite Toteuma 31.12.2017 Poikkeama 

Myyntituotot  67 821 539 € 68 239 100 € + 717 561 € 

Maksutuotot  100 822 € 197 244 € + 96 422 € 

Tuet ja avustukset  1 981 617 € 4 093 377 € + 2 111 760 € 

Vuokratuotot  9 963 986 € 10 065 012 € + 101 026 € 

Muut toimintatuotot  242 951 € 274 591 € +31 640 € 

Vyörytyserätulot  10 625 747 € 9 508781 € -1 116 966 € 
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6.2 Konserni 
 
Kuntayhtymän konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kuntayhtymän 100 %:sti omistama tytäryhtiö Sa-
von Koulutus Oy. Yhtiö on perustettu 8.12.2016 ja vuosi 2017 oli yhtiön ensimmäinen varsinainen toi-
mintavuosi. Konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistelty Savon Koulutus Oy:n osakkuusyhtiönä Omnia 
Education Partnership Oy:tä (omistusosuus 20 %). Osakkuusyhtiön yhdistely ei ole ollut välttämätöntä 
konsernitilinpäätöksen oikean ja riittävän kuvan kannalta. 
 
Savon Koulutus Oy toteutti vuonna 2017 sille asetettua tehtäväänsä. Toimintakertomuksen mukaan 
toiminta ja talous on ollut asetettujen tavoitteiden mukaista. Vuodelle 2017 laaditussa toimintasuun-
nitelmassa ja talousarviossa ei näitä tavoitteita kuitenkaan ole määritelty. 
 
Konsernivalvonnasta ei ole ollut hyväksyttyä ohjetta ensimmäisen tilikauden aikana, mikä tilinpäätös-
asiakirjassa mainitaankin. Tytäryhteisössä ja konsernissa on noudatettu soveltuvin osin kuntayhtymän 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistusta. Valvonnassa ei ole todettu olennaisia puutteita. 
 
Savon Koulutus Oy:n toiminta ei ole oleellisesti vaikuttanut Savon koulutuskuntayhtymän toiminnan 
kokonaisuuteen. 
 
 

6.3 Investoinnit 
 
Kuntayhtymän investointiosa koostuu tulosaluekohtaisista investoinneista. Suurimmat poikkeamat oli-
vat tilapalvelujen tulosalueella rakennusinvestoinneissa sekä osakkeisiin ja osuuksiin varatun määrä-
rahan kohdalla. Yhteensä kuntayhtymän investoinnit ilman rahoitusosuuksia (bruttoinvestoinnit) oli-
vat 5,341 milj. euroa, rahoitusosuuksia saatiin 0,915 milj. euroa, kiinteistöjen myyntituloja 79 000 eu-
roa ja muita myyntituloja 11 476 euroa. Nettoinvestoinnit olivat vuonna 2017 yhteensä 4,336 milj. 
euroa. Nettoinvestoinnit olivat 4,629 milj. euroa pienemmät kuin talousarviossa. 
 
Osakkeisiin ja osuuksiin oli varattu talousarviomuutoksena 2,5 milj. euroa, joka ei toteutunut, koska 
talousarviossa varattu summa oli tarkoitus sijoittaa oman pääoman ehtoisesti kattamaan kuntayhty-
män omistusosuuden mukaisen määrän Neulasen kiinteistön kauppahinnasta. Kaupan peruuntumisen 
myötä myös yhtiön perustaminen peruuntui, jolloin myös määräraha jäi käyttämättä ja valtuustotasoi-
nen tavoite investointien osalta ei toteutunut. 
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7 Hanketoiminta 
 
 
 
 
Savon koulutuskuntayhtymässä on ollut laajasta monen alan ja aihealueen hankkeita, joiden toteutuk-
seen koulutuskuntayhtymä on saanut rahaa useista eri lähteistä mm. Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Sa-
von Ely, OKM, OPH. On myönteistä, että rahoittajat ovat hyväksyneet niin maakunnallisesti kuin valta-
kunnallisestikin Savon koulutuskuntayhtymän hankkeita ja uskovat näin opetuksen ja oppilaitoksen 
kehittämiseen.  
 

Tarkastuslautakunta jäi kaipaamaan hanketaulukon lisäksi lisää tietoa hankkeista ja niiden toteutuksesta sekä 

niiden tuloksista. Tarkastuslautakunnan kuulemisten perusteella henkilöstö ei tiedä hankkeista, mikäli ne eivät ole 
koskettaneet omaa osaamisaluetta. Jo tällaisella hankekertomuksella saataisiin hyvin tiedotettua henkilöstöä ja se 
olisi mainio lisä vuoden toimintakertomukseen. 

 
 
 

7.1 Työpaikalla tapahtuu –hanke 
 
Savon koulutuskuntayhtymällä on ollut rohkea avaus olla etulinjassa reformin toteutuksessa hankkei-
den kautta. Työpaikalla tapahtuu –hankkeen ansiosta on pystytty kouluttamaan työpaikkaohjaajia työ-
paikoille ja kehittämään työpaikoilla tapahtuvaa oppi-
mista. Työpaikkojen työnohjauksen laatu pitäisi saada ta-
salaatuisemmaksi, missä Savon koulutuskuntayhtymällä 
on iso rooli sen tarjotessa työpaikkaohjaajien koulutusta. 
Koko työkulttuurin on muututtava tukemaan ja ottamaan 
vastaan opiskelijoita oppilaitoksista. 
 
Tarkastuslautakunta tutustui, Työpaikalla tapahtuu –
hankkeeseen ja sen ulkoisen arviointiin. Hanke päättyi 
vuoden 2017 loppuun ja suoritetun arvioinnin perusteella 
hankkeella on ollut todellisia vaikutuksia työpaikalla oppi-
misen kehittämiseen. 
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8 Henkilöstö 
 
 
 
 
Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara. Kuntayhtymän työnantajana tulee tuntea henkilöstö-
voimavaransa, joilla kuntayhtymän toiminnot ja palvelut järjestetään. Henkilöstövoimavarojen enna-
kointi on osa strategiatyötä, missä määritellään henkilöstöä koskevat tavoitteet, osaaminen, työhyvin-
vointi ja työn tuloksellisuus. 
 
Toimintasuunnitelman mukaan henkilöstösuunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti. Henki-
löstönäkökulman mittareita ovat työolobarometri, opettajien muodollinen kelpoisuusaste, opettajien 
työelämäjaksot, henkilöstön kehittämisprosentti sekä dokumentoidut kehityskeskustelut.  
 
Kuntayhtymän henkilöstömäärä on laskenut tasaisesti vuodesta 2010 lähtien. Henkilöstömäärä oli 
31.12.2017 785 henkilöä (2016 827, 2015 867, 2014 920), joista 722 oli vakituisia ja 63 määräaikaisia. 
Koko henkilöstöstä opetushenkilöstöön kuului 63,6 % (2016 63,7 %). Opettajista muodollisesti päteviä 
oli 94 % (2016 93,6 %, 2015 92,9 %, 2014 91,9 %), tavoite saavutettiin. 
 
Toteutuneet henkilöstökulut kertomusvuonna ovat 44,456 milj. euroa, mikä on 3,692 milj. euroa vä-
hemmän kuin vuonna 2016. Henkilöstökuluja on aktivoitu käyttöomaisuuteen 17 639 euroa. Vuoden 
2016 toteuma oli 48,15 milj. euroa, (2015 50,45 milj.€, 2014 54,06 milj.€, 2013 57,40 milj.€). Vuokra-
työvoiman kustannukset olivat 26 238 euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat 56 931 ja vuonna 2015 
74 372 euroa. Henkilöstökulut ovat laskeneet valtuustokauden 2013-2017 aikana 12,95 milj. euroa.  
 
Työterveyshuollon menot olivat yhteensä 504 234 euroa (2016 628 255 €), tähän saadaan työterveys-
huollon korvauksia tulopuolelle 152 288 euroa (ennaltaehkäisevä, sairaanhoito). Netto vaikutus vuo-
den 2017 kustannuksiin on 351 959 euroa (2016 436 508 €). Vuoden 2016 kustannukset olivat 632 014 
euroa ja tulot 191 747 euroa, vaikutus kustannuksiin oli 440 267 euroa. Kustannukset laskivat vuoteen 
2016 verrattuna 88 308 euroa, tähän vaikuttaa työterveyshuollon kilpailutus ja henkilöstömäärän 
lasku. 
 
Kuntayhtymän henkilöstöstä suurin osa sijoittuu ikäryhmään 55-59 -vuotiaat. Keski-ikä vuonna 2017 
oli 51,3 vuotta. Vuonna 2017 kuntayhtymän henkilöstöstä eläköityi 36 henkilöä. Osa-aika- tai osatyö-
kyvyttömyys eläkkeellä oli 48 henkilöä. KEVA:n arvion mukaan noin 200 henkilöä on jäänyt tai jää van-
huus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle vuosina 2015-2019. Vuosien 2015-2017 aikana henkilöstöstä on elä-
köitynyt 103 henkilöä. Kuntayhtymän vuoden 2017 varhe-maksu oli 430 082 euroa (2016 324 790 €, 
2015 210 000 €).  
 
Henkilöstön kehittämismenot -mittarin tavoitearvoksi on tuloskortissa asetettu 2,8 % henkilöstöku-
luista (vuonna 2016 2,8 %, 2015 2,8 %). Tavoitetta ei saavutettu toteuman ollessa 2,5 % (vuonna 2016 
3,3 %). Vuoden 2017 toteuma alitti asetetun tavoitteen 0,3 %, tavoite saavutettiin vain kehityspalve-
luiden osalta. 
 
Dokumentoitujen kehityskeskustelujen tavoite oli 87,5 %, toteumassa päästiin 92,4 %:iin. 
 
Työolobarometrikyselyn (TOB) vastausprosentti oli 73,16 % (2016 72,89 %, 2015 67 %). Työolobaro-
metrin tavoite oli 3,57 (vuonna 2016 3,56). Tavoitetta ei saavutettu, toteuman ollessa 3,52 (vuonna 
2016 3,44). Työolobarometrin tulos on kuitenkin korkeampi kuin kahtena edellisenä tarkasteluvuonna.  
Kyselyn mukaan parhaaksi osa-alueeksi arvioitiin henkilöstön työkyky 4,01 ja heikoimmiksi tiedon 
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kulku ja vuorovaikutus 3,33 ja optimaalinen kuormitus 3,36. Nämä asiat olivat samat myös vuoden 
2016 ja 2015 tulosten pohjalta. 
 
Sairauspoissaolot per henkilötyövuosi (htv) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspois-
saolopäiviä oli 13,69 päivää/htv (2016 11,85 päivää/htv, 2015 12,76 päivää/htv, 2014 10,9 päivää/htv).  
Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut eniten pitkien (61-90 ja yli 90 päivää) poissaolojen osalta ver-
rattuna vuoteen 2016.  
 
Työtapaturmien määrä nousi myös edelliseen vuoteen verrattuna. Työtapaturmista johtuvia sairas-
poissaoloja oli 444 kalenteripäivää (vuonna 2016 päiviä oli 240). 
 
Kertomuksessa ei ole tarkemmin analysoitu, mistä lyhytkestoisten sairauspoissaolojen lasku johtuu 
eikä vastaavasti pitkien kasvua.  Henkilöstömäärä on vuoden aikana pienentynyt kuitenkin 42 henki-
löllä. Tietoa henkilöstön määrästä, joilla ei ole yhtään sairauslomapäivää ei ollut saatavilla.  
 
Opettajien työelämäjaksot jäivät huomattavasti tavoitteesta 130, toteuman ollessa 89. Alhaiseksi jää-
nyttä työelämäjaksojen määrää on perusteltu lisääntyneellä työpaikoilla tapahtuvalla oppimisella ja 
sillä, että alle 5 päivän työelämän jaksot eivät tilastoidu tuloskortille. 
 
TOB-kyselyn tuloksiin viitataan useassa toiminta- ja henkilöstökertomuksen kohdassa, mutta kyselyn 
tuloksia ja sen esiintuomia kehittämiskohteita ei esitellä riittävästi eikä tuloksia vertailla aiempiin vuo-
siin. Tarkastuslautakunnan mielestä henkilöstökertomuksessa tulisi hyödyntää TOB-kyselyn tuloksia ja 
muutenkin analysoida henkilöstöhallinnossa kerättyä tietoa pohjaksi henkilöstösuunnittelulle. 
 
Terveysjohtamisen järjestelmän mukaisesti käytiin runsaat 250 välittämisen mallin keskustelua säh-
köistä terveysjohtamisen järjestelmää apuna käyttäen. Keskustelujen johdosta työterveyshuollon kä-
sittelyyn ohjautui noin 100 henkilöä. Työssäjaksamista tuettiin myös ryhmä-, yksilö- ja työyhteisöval-
mennuksilla sekä esimiestyön vahvistamisella. Toimintakertomuksessa ei em. toimia tarkemmin avata. 
 
Työkyvyn palauttamista ja ylläpitämistä tukevia toimenpiteitä toteutettiin kolmessa eri ryhmässä, 
joissa mukana oli 65 henkilöä. Käytössä on ollut myös terveyspuhelinpalvelu, johon soitettiin 795 ker-
taa. Palvelun toimivuuteen ei kuulemisten perusteella ole kaikilta osin oltu tyytyväisiä.  
 
 

Tarkastuslautakunta toteaa, että Savon koulutuskuntayhtymässä tiedostetaan henkilöstön merkitys toimin-

nalle. Henkilöstön osaaminen, työhyvinvointi ja työpaikkojen turvallisuus ovat keskeisiä asioita työn sujuvuuden 
turvaamiseksi. Henkilöstön osaamisen, työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi on tehty erilaisia toi-
menpiteitä.  

Henkilöstöä koskevan, vuoden 2017 mittariston mukaan henkilöstöasiat ovat pääsääntöisesti kunnossa. Suurim-
pina poikkeamina ovat pitkäkestoisten poissaolojen määrän huomattava lisääntyminen, opetushenkilöstön työ-
elämäjaksojen huomattava vähentyminen ja henkilöstön kehittämismenojen aleneminen 

Tarkastuslautakunta on kuitenkin huolissaan henkilöstön hyvinvointia koskevista signaaleista, joita eri kuulemisten 
yhteydessä on noussut esille. Huoli työn jatkuvuudesta, muutokset organisaatiossa, opettajan työnkuvan ja osaa-
misvaateiden muuttuminen sekä mm. huoli sisäilmaongelmista kuormittavat henkilöstön voimavaroja. Tilanne tu-
lee tarkastuslautakunnan mielestä tiedostaa ja ryhtyä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin.  

Tarkastuslautakunta toivoo, että henkilöstökertomuksessa analysoitaisiin enemmän esitettyjä kaavioita, taulu-
koita ja mittareita ja sen pohjalta tehtäisiin toimintaa kehittäviä johtopäätöksiä. 
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9 Opiskelijat 
 
 
 
 
Toimintakertomuksessa ei ole käsitelty strategiseksi tavoitteeksi määriteltyä Osaava, hyvinvoiva ja 
osallistuva opiskelija.  Opiskelijat ovat koulutuskuntayhtymän tärkein asiakaskunta ja koko toiminnan 
perusta, heidän oppimiskokemuksensa ja hyvinvointinsa on tärkeintä koko koulutuskuntayhtymälle ja 
olisimme toivoneet heille omaa osiota toimintakertomukseen. 
 

Tarkastuslautakunnan mielestä opiskelijoita ei ole otettu toimintakertomuksessa huomioon riittävästi. 

 
Opiskelijat ovat kyselyissä antaneet koulutuksen järjestäjälle hyvän palautteen (toteuma 3,97, tavoite 
3,9). Prosessina koulutus näyttää tuloskortin valossa toteutuvan hyvin. Läpäisyaste ja työllistyminen 
valmistumisen jälkeen ovat tavoitteita korkeammalla tasolla ja keskeyttämiset jäävät tavoitteen alle. 
Koko kuntayhtymässä vuonna 2017 tutkintojen määrä oli 2921 tavoitteen ollessa 2420. Läpäisyasteen 
tavoite oli 59 % joka ylitettiin tuloksen ollessa 61,3 %. Työllistyminen valmistumisen jälkeen ylitti ta-
voitteen 59 % ollen 62,6 %. Tarkastuslautakunta on erittäin tyytyväinen saavutettuihin tuloksiin. 
 
Työpaikalla tapahtuu -hankkeen ulkoisen arvioinnin keräämän haastattelumateriaalin mukaan opiske-
lijat kokevat usein, että työpaikoilla oppii tavanomaista opiskelua paremmin. Opiskelijat ovat saaneet 
TTO-jaksoille osallistuessaan hyviä mahdollisuuksia tutustua käytännössä työtehtäviin ja varsinkin par-
haimmille opiskelijoille jaksot ovat toimineet suorana väylänä työelämään. 
 
Huolestuttavaa on opiskelijoiden kasvavat ongelmat (mielenterveys, riippuvuudet yms.), joihin ei pys-
tytä pedagogisin keinoin puuttumaan. Pohjois-Savon alueella on tällä hetkellä noin 2600 nuorta, jotka 
eivät ole opiskelukuntoisia ja joille ei ole koulutus- tai työpaikkaa – VALMA- ja TELMA-koulutuksiin ei 
saatu lisärahoitusta, joten kaikkia sitä tarvitsevia ei ole saatu koulutukseen.  

 
Niukkenevat resurssit, pienenevät tilat ja lisääntyvä työpaikoilla oppiminen voivat kuulemisten perus-
teella olla uhka koulutuksen vetovoimaisuudelle, jatko-opiskelukelpoisuudelle ja hyville oppimistulok-
sille ainakin heikommin suoriutuvien opiskelijoiden osalta.  
 
Tarkastuslautakunta on huolissaan reformin edetessä niistä opiskelijoista, jotka tarvitsevat opiskelun 
etenemisessä erityisohjausta ja –tukea. Kaikilla opiskelijoilla ei ole samanlaisia valmiuksia suoriutua 
itsenäisestä opiskelusta ja työpaikalla oppimisesta. Huolena lienee, onko työpaikoilla riittävää osaa-
mista ja aikaa ohjata erityistä tukea (ei erityisopiskelijoita) tarvitsevia opiskelijoita riittävässä määrin.  
 

Kuinka voidaan turvata, että kaikki opiskelijat saavat laadukkaan ja opintosuunnitelman mukaisen opetuksen? 
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10 Tarkastuslautakunnan havainnot ja  
suositukset tulevaan 

 
 

 
 
Vuosi 2017 oli ammatilliselle koulutukselle käänteentekevä mullistusten vuosi. Toisen asteen amma-
tillisen koulutuksen lainsäädännön uudistuminen, voimakkaat rahoitusleikkaukset ja rahoitusperustei-
den muuttuminen yhdistettynä työelämäntarpeiden muuttumiseen ovat tuoneet suuria haasteita kou-
lutuksen järjestäjille.  
 
Savon koulutuskuntayhtymä on selviytynyt edellä mainituista haasteista kunniakkaasti. Laajoilta irtisa-
nomisilta on vältytty, ja kustannussäästöjä on onnistuttu saavuttamaan ilman koulutuksen tason las-
kua. Avainsanoja haasteista selviytymiseen ja taloudellisen tuloksen vahvuuteen lienevät aktiivisuus ja 
ennakoivuus.  
 
Tilivuoden tarkastuksen yhteenvetoraportin mukaan hankinta-ohje on ristiriitainen talousarvion täy-
tönpano-ohjeen ja yhtymähallituksen 15.12.2017 hyväksymien viranhaltijoiden hankintarajojen 
kanssa. Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan suositukseen kiinnittää huomiota, että vuosittain 
laadittavat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vastaavat hankinta-ohjetta. Kuntayhtymän hankinta-
ohjeen päivitys on parhaillaan valmistelussa.  

Toimintakertomuksesta selviää, että henkilöstöllä on ollut merkittävä rooli hyvästä tuloksesta, esi-
merkkinä vuosityöaikakokeiluun siirtyminen. Koulutuskuntayhtymä on jo ennen koulutusreformin tu-
loa toiminut aktiivisesti työelämän kanssa kumppanuussopimusten ja muun yhteistyön keinoin ja to-
teuttanut työpaikoilla oppimista.  
 
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että yhteistyötä mm. elinkeinoelämän, yritysten sekä myös mui-
den koulutuksen tarjoajien kanssa jatketaan ja kehitetään edelleen. Ammatillisen koulutuksen tarjo-
ajan on osattava ennakoida muun muassa työelämäyhteyksiensä avulla, millaista ammatillista osaa-
mista lähitulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan. 
 
Savon koulutuskuntayhtymän organisaatiorakennetta on uudistettu vastaamaan koulutuksen järjestä-
miseen vaikuttavan muuttuvan toimintaympäristön ja lainsäädännön haasteisiin. 1.1.2015 aloittanut 
organisaatiorakenne jäi lyhytikäiseksi. Uutta 1.1.2018 käyttöön otettua Yhdessä-organisaatiota alettiin 
valmistella vuoden 2017 aikana.  
 
Työntekijän kannalta organisaatiomuutos on tilanne, jossa arkipäivän tapa tehdä työtä muuttuu: tulee 
uusia työtehtäviä hoidettavaksi, työtoverit ja esimies voivat vaihtua ja toimintatavat muuttuvat. Työ-
suhde voi myös päättyä. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä menettelynä, että henkilöstöllä on ollut 
mahdollisuus osallistua Yhdessä-organisaation valmisteluprosessiin ja näin sitoutua muutokseen. 
 
Vuoden 2018 alussa aloittanut organisaatio on vasta alkumetreillään ja sen toimivuutta voidaan kun-
nolla seurata vuoden 2018 loppupuolella ja sen jälkeen. Tarkastuslautakunnan työskentelyn yhtey-
dessä on tullut esille, että uuden organisaation poolirakenne vaikuttaa hankaloittavan tilivelvollisten 
määrittämistä useiden koulutuspäälliköiden kesken ja talouden seurantaa kustannuspaikkakohtaisesti. 
Organisaation johtamisjärjestelmä ei käytännössä liene vielä kyllin selkeä. Hallintosääntö ei mene lin-
jassa johtamisjärjestelmän kanssa, ja organisaation toimivuutta tulisi seurata tiiviimmin. 
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Tarkastuslautakunta on huomauttanut vuoden 2016 ja 2017 arviointikertomuksissa, että vuoden 2015 
organisaatiouudistuksen vaikutuksia ja toimivuutta olisi pitänyt arvioida. Arvioinnin tuloksia olisi voi-
nut mahdollisesti hyödyntää vuoden 2018 organisaatiota valmisteltaessa. Tarkastuslautakunta toivoo, 
että 1.1.2018 käyttöön otettua organisaatiota ja sen toimivuutta arvioidaan toimintavuoden aikana ja 
tarpeelliset korjausliikkeet voidaan tehdä viivyttelemättä.  
 
Toimitilaratkaisut ja niiden pohjalta tehtävät toimenpiteet ovat laajuudessaan ja kustannusvaikutta-
vuudeltaan merkittäviä ja kauaskantoisia asioita. Tarkastuslautakunnan mielestä on hyvä, että Savon 
koulutuskuntayhtymässä on määrätietoisesti lähdetty toteuttamaan laajamittaista kiinteistöstrate-
giaa. Kustannusvaikutuksiltaan suurimman, Kuopion Savilahteen sijoittuvan kampus-kokonaisuuden 
vaihtoehtoja on kartoitettu laajasti. Olisiko ennakkovalmistelua kuitenkin voinut tehdä vieläkin moni-
puolisemmin ja tarkemmin? Hankkeen mittakaava huomioiden on tärkeää, että tehdään riittävän kat-
tavat riskianalyysit ja että hankkeen etenemistä dokumentoidaan tarkasti ensimmäisistä päätöksistä 
hankkeen valmistumiseen saakka.  
 
Tarkastuslautakunta toivoo, että rakennusprojekti johdetaan ja toteutetaan hyvin ja että se etenee 
rivakkaan tahtiin sitten, kun se saadaan täysipainoisesti liikkeelle. Rakennusprojektia tulee seurata tii-
viisti ja huolehtia siitä, että mahdolliset toiminnalliset ja kustannusmuutokset tulevat asianmukaisesti 
tiedotetuiksi ja tarvittaessa tuoduksi päätöksentekoon saakka. 
  
Kuntayhtymän visio on olla huippukouluttaja vuonna 2020. Tavoitteen saavuttamiseksi kuntayhtymän 
tulisi sijoittua tuloksellisuuskriteereissä viiden parhaan koulutuksen järjestäjän joukkoon, vertailuryh-
mänä suuret ja monialaiset koulutuksen järjestäjät. Jotta vertailu konkretisoituisi, tulisi toimijoillamme 
olla käytettävissään eri koulutuksen tarjoajien toimintaa kuvaavia vertailumittareita. Myös tutustumi-
nen vastaavankokoisten ja toiminnallisesti samankaltaisten koulutuksenjärjestäjien toimintaan kaikilla 
koulutuksen tasoilla ja hallinnossa avartaisi näkemystä oman organisaation tavoista toimia.  
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Kokousaika  Asia  Arviointimenetelmä  
  

26.01.2017   
klo 9:06-14:35  

Tilintarkastusyhteisön väliraportti  

 
Arviointikohteena koulutuspalveluiden 
tulosalueelta teknologian toimiala (KOPA)  

 
Arviointikohteena koulutuspalveluiden 
tulosalueelta palvelujen ja hyvinvoinnin 
toimiala (KOPA)  

 
Arviointikohteena koulutuspalvelujen 
tulosalue  
  

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 
tulosalue  

 
Savon koulutuskuntayhtymän vuoden 2016 
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
esittely  

 
Aloitettiin tarkastuslautakunnan vuoden  
2016 arviointikertomuksen valmistelu  
  

Kuultiin tilapalvelujen tulosaluejohtajaa.  

 
Kuultiin toimialajohtajaa. Käytössä oli myös 
esitietolomakkeet.  

 
Kuultiin kuntayhtymän johtajaa.  
  
  

20.03.2017   
klo 11:00-16:02  

Vuoden 2016 arviointikertomuksen 
valmistelu  

 
Tilintarkastajan raportti vuodelta 2016  

  
 
  
Kuultiin vastuullista tilintarkastajaa.   

12.04.2017   
klo 16:02- 21:01  

Vuoden 2016 arviointikertomuksen 
valmistelu  

 
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 
valmistelu  

 

Kuultiin vastuullista tilintarkastajaa  
  
  

11.05.2017   
klo 15:00-19:52  

Vuoden 2016 arviointikertomuksen 
valmistelu   

 

 

24.05.2017   
klo 12:23 -17:52  

Kuntayhtymän tilintarkastuskertomus ja 
tilinpäätöksen 2016 hyväksyminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen  

 
Vuoden 2016 arviointikertomuksen 
valmistelu ja hyväksyminen  
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Kokousaika  Asia  Arviointimenetelmä  
  

1.6.2017  
klo 9.00  

Työkokous, jossa luettiin ja allekirjoitettiin 
vuoden 2016 arviointikertomus. 

  

22.8.2017  
klo 09:25 - 14:50 

Tarkastuslautakunnan alustava 
arviointisuunnitelma 2017-2021 ja 
työohjelma 2017 
 
Tilintarkastajan tilannekatsaus vuoteen 
2017 

 
 
 
 
Kuultiin tilintarkastajan tilannekatsaus 

07.11.2017  
klo 09:03 - 11:19 

Uuden ja vanhan tarkastuslautakunnan 
yhteiskokous 
 
Yhtymähallituksen selvitys 
tarkastuslautakunnan vuoden 2016 
arviointikertomukseen 
 
Tarkastuslautakunnan itsearviointi 2016  
 
Yhteenveto uudelle tarkastuslautakunnalle 
havaituista vuoden 2017 asioista 
 

 
 
 
Kuultiin yhtymähallituksen selvitys 
 
 
 
Tehtiin itsearviointi 
 
Annettiin yhteenveto aloittavalle 2018-2021 
tarkastuslautakunnalle 

07.11.2017  
klo 12:37 - 15:46 

Uuden 2018-2021 tarkastuslautakunnan 
ensimmäinen kokous 
 
Kokouksessa laadittiin suuntaviivat 
tarkastuslautakunnan työskentelylle sekä 
tilintarkastukselle vuodelle 2017 ja koko 
vaalikaudelle. 
 

 

21.11.2017  
klo 15:09 - 19:22 

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 
sidonnaisuusrekisteriin 
 
Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 
31.10.2017 tilanteesta ja yhteisten 
palveluiden vuoden 2017 tavoitteiden 
esittely ja tämänhetkinen tilanne 
 

Todettiin tilanne 
 
 
Kuultiin yhteistenpalvelujen tulosaluejohtajaa  

14.12.2017  
klo 14:34 - 19:52 

Arviointikohteena koulutuspalvelujen 
tulosalue 
 
 
Keskustelu kuntayhtymän johtajan kanssa 

Kuultiin arviointikohteen edustajia. Käytössä 
oli myös esitietolomakkeet.  
 
 
Kuntayhtymän johtaja antoi 
tilannekatsauksen tarkastuslautakunnalle 
 

18.01.2018  
klo 14:09 - 18:37 

Työpaikalla tapahtuu – hanke 
 
Arviointikohteena työelämäpalvelujen 
tulosalue 
 
Tilintarkastusyhteisön väliraportti 1.1. - 
15.12.2017 
 

Kuultiin hankkeen projektipäällikköä 
 
Tutustuttiin esitietolomakkeeseen ja kuultiin 
arviointikohteen edustajia. 
 
Tilintarkastaja esitteli raportin 
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Kokousaika  Asia  Arviointimenetelmä  
  

06.02.2018  
klo 14:03 - 18:28 

Arviointikohteena kehityspalvelujen 
tulosalue 
 
Arviointikohteena tilapalveluiden tulosalue 
 
Aloitettiin vuoden 2017  
arviointikertomuksen valmistelu 
 

Kuultiin arviointikohteen edustajia. Käytössä 
oli myös esitietolomakkeet.  
 
Kuultiin arviointikohteen edustajia 

27.02.2018  
klo 14:02 - 18:31 

Arviointikohteena työelämäpalvelujen 
tulosalue 
 
Vuoden 2017 arviointikertomuksen 
valmistelu 
 

Kuultiin tulosalueen rehtoria. Käytössä oli 
myös esitietolomakke.  
 

13.03.2018  
klo 15:13 - 19:07 

Hallintosäännön uudistaminen 1.8.2018 
alkaen 
 
Vuoden 2017 arviointikertomuksen 
valmistelu 
 

Tarkastuslautakunta hyväksyi hallintosäännön 
ulkoista valvontaa koskevat esitykset 

27.03.2018  
klo 15:13 - 19:05 

Vuoden 2017 
tilinpäätösasiakirjan esittely ja katsaus 
ajankohtaisiin asioihin 
 
 
 
Vuoden 2017 arviointikertomuksen 
valmistelu 
 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja ja 
kuntayhtymän johtaja esittelivät vuoden 2017 
toimintakertomuksen ja tilinpäätökset sekä 
keskeisimmät huomiot tavoitteiden 
saavuttamisesta 

05.04.2018  
klo 15:07 - 18:49 

Tilintarkastusyhteisön kilpailuttaminen 
vuosille 2019-2025 
 
 
Vuoden 2017 arviointikertomuksen 
valmistelu 
 

Tarjouspyynnön sisällöstä käytiin 
alustavaa keskustelua, jossa määriteltiin 
kilpailutuksen pääperiaatteet. 

26.04.2018  
klo 15:08 - 20:25 

Tilintarkastajan tarkastusraportti ja 
tarkastuskertomus vuodelta 2017 
 
Tarkastuslautakunnan ja yhtymähallituksen 
yhteiskokous 
 
Tilintarkastusyhteisön kilpailuttaminen 
vuosille 2019-2024 
 
 
Vuoden 2017 arviointikertomuksen 
valmistelu 
 

Kuultiin tilintarkastajan selvitys 
 
 
Tutustuttiin yhteiskokouksen muistioon 
 
 
Tarjouspyynnön sisällöstä käytiin 
alustavaa keskustelua, jossa määriteltiin 
kilpailutuksen pääperiaatteet. 
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08.05.2018  
klo 15:01 - 19:15 

Tilivelvolliset 2018 
 
 
 
 
Tarkastuslautakunnan muutosesitys 
palkkiosääntöön 
 
Vuoden 2017 arviointikertomuksen 
valmistelu 
 

Tarkastuslautakunta esitti yhtymähallitukselle 
tiedoksi ja edelleen yhtymävaltuusolle 
päätettäväksi kuntayhtymän tilivelvolliset 
2018 alkaen 
 
 

15.05.2018  
klo 14:04 - 19:15 

Tilintarkastusyhteisön kilpailuttaminen 
vuosille 2019-2024 
 
Sidonnaisuusrekisteri 
 
Savon koulutuskuntayhtymän vuoden 2017 
tilinpäätöksen hyväksyminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen 
 
Vuoden 2017 arviointikertomuksen 
valmistelu 
 
Vuoden 2017 arviointikertomuksen 
hyväksyminen 
 

Tarkastuslautakunta päätti kilpailuttamisesta 
 
 
Todettiin sidonnaisuusilmoitusten tilanne 

31.05.2018 
klo 15.00 

Vuoden 2017 arviointikertomuksen 
allekirjoittaminen 
 
Tarkastuslautakunnan alustava 
arviointisuunnitelma 2018-2021 ja 
työohjelma 2018 
 

 

  

 

Koulutukset ja seminaarit 2017 

15.-16.11.2017 Tarkastushenkilöstön koulutuspäivät (FCG), Vantaa  
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