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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 2018 ohjattu ja johdettu yhtymävaltuuston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet on pääsääntöisesti saavutettu ja taloudellinen lopputulos on erinomainen.
Kuntayhtymän strategiset tavoitteet on saavutettu hyvin. Kuntayhtymän visio olla huippukouluttaja
vuonna 2020 on saavutettu palautteiden osalta. Laatupalkintoa haetaan vuonna 2019.
Kuntayhtymän taloudellinen asema on tällä hetkellä vakaa. Omavaraisuusaste on 73.03 %, mikä on
hyvä ja mittaa kuntayhtymän vakavaraisuuta. Kuntayhtymä kassasta maksut olivat 75,7 milj. euroa.
Maksuvalmiutta kuvataan kassanriittävyytenä päivissä ja se on kertomusvuoden päättyessä 100 päivää
(94 päivää vuonna 2017), mikä on hyvällä tasolla.
Kuntayhtymä on onnistunut tärkeimmässä tehtävässään, koulutuksen järjestämisessä hyvin, ottaen
huomioon ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon liittyvän valtavan työmäärän. Vuonna
2018 tutkintojen määrä oli 2 939 (2 921 vuonna 2017) sisältäen opetussuunnitelmaperusteiset ammatilliset perustutkinnot, näyttötutkintoperusteiset ammatilliset perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä ylioppilastutkinnot. Opiskelijoita ammatillisessa peruskoulutuksessa oli 5 757 (järjestämislupa 5 755). Opiskelijapalaute on toimintakertomuksen mukaan erittäin hyvä ollen 4,03, samoin työelämältä saatu palaute on hyvällä tasolla ollen 4,04. Palautteiden toteumat ovat yli asetettujen tavoitteiden
Toimitilaratkaisut ja niiden pohjalta tehtävät toimenpiteet ovat laajuudessaan ja kustannusvaikuttavuudeltaan merkittäviä ja kauaskantoisia asioita. Kustannusvaikutuksiltaan suurimman, Kuopion Savilahteen sijoittuvaa kampuskokonaisuutta on suunniteltu laajasti. Hankkeen mittakaava huomioiden on
tärkeää, että käytössä on riittävän kattavat riskianalyysit ja että hankkeen etenemistä dokumentoidaan tarkasti hankkeen valmistumiseen saakka.
Tarkastuslautakunta odottaa, että rakennusprojekti johdetaan ja toteutetaan hyvin ja että se etenee
rivakkaan tahtiin sitten, kun se saadaan täysipainoisesti liikkeelle. Rakennusprojektia tulee seurata tiiviisti ja huolehtia siitä, että mahdolliset toiminnalliset ja kustannusmuutokset tiedostetaan asianmukaisesti ja tarvittaessa tuodaan päätöksentekoon saakka.
Tässä arviointikertomuksessa Savon koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunta esittää tärkeimmät
kuntayhtymän taloutta ja toimintaa koskevat arviointihavaintonsa vuodelta 2018. Aiemmissa arviointikertomuksissa on tarkastuslautakunta nostanut esille huomionarvoisia tärkeitä asioita. Koska osa esitetyistä huomioista toistuu useamman vuoden arviointikertomuksissa, jäi tarkastuslautakunta miettimään, ettei sen esille nostamia asioita valtuuston käsittelyn ja hallituksen antaman vastineen jälkeen
riittävästi huomioida toiminnan suunnittelussa, toiminnassa ja johtamisessa. Nostamme tässä arviointikertomuksessa esille myös näitä huomioita.
Tilivuoden 2018 alussa on tullut voimaan uusi rahoitusmalli, joka otetaan kokonaisuudessaan käyttöön
tulevien vuosien aikana. Uudessa mallissa kokonaisrahoitus jakautuu perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoitukseen sekä hakemusten perusteella maksettavaan strategiarahoitukseen. Vaikuttavuusrahoitus maksetaan ensimmäisen kerran vuodesta 2020 lukien.
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Vuonna 2018 painotus on ollut seuraava: perusrahoitus 95 % ja suoritusrahoitus 5 %. Rahoitus on laskettu vuoden 2016 opiskelijamäärien ja tutkintojen perusteella. Savon koulutuskuntayhtymä on saanut vuonna 2018 opetushallitukselta lisärahoitusta 1,7 m€. Tämä on kuitenkin kohdistettu vuodelle
2019, sillä johdon mukaan raha on käytettävissä myös vuonna 2019 ja rahoitusta vastaavia kuluja ei
ole syntynyt tilivuonna 2018.
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2. Puheenjohtajan katsaus

Ensimmäinen reformin mukaisesti toimintaa ohjattu ammatillisen koulutuksen vuosi on takana. Reformi on vaatinut kuntayhtymältä mittavia uudistuksia ja muutoksia rakenteisiin ja toimintatapoihin.
Uudistus on ohjannut toiminnan suunnittelua ja toimenpiteitä jo usean vuoden ajan. Moneen muuhun
koulutuksenjärjestäjään verrattuna Savon koulutuskuntayhtymässä on valmistauduttu reformiin hyvin
ja uudistuksia on lähdetty toteuttamaan ripeästi.
Yhtä aikaa reformin ohjaaman uuden toimintamallin kanssa kuntayhtymän toimintaa on leimannut
uusi organisaatiorakenne ja sen jalkauttaminen käytännön arkeen. Toiminnallisesti ja taloudellisesti
erittäin mittavat kiinteistöihin ja oppimisympäristöihin liittyvät suunnittelu-, valmistelu- ja toteutustyöt ovat olleet myös merkittävä osa koulutuskuntayhtymän arkea vuonna 2018.
Reformin myötä on koulutuksen järjestäjän valta, vastuu ja vapaus kasvanut. Kuntayhtymän toimintaa
koskevat ratkaisut on kuitenkin uskallettu tehdä ja ne ovat olleet ripeitä ja rohkeita. Tulevaisuus tulee
näyttämään, kuinka oikeaan osuneita ja tulevaisuuden ennakoinnissaan onnistuneita ratkaisut ovat
olleet. Vuosi 2018 oli kuntayhtymälle tavoitteiden täyttymistä koskevien mittareiden sekä talouslukujen perusteella menestyksellinen varsinkin, kun otetaan huomioon edellä mainittujen suurten muutosten ja kiinteistöhankkeiden vaikutus käytännön työtehtävien toteuttamiseen.
Tarkastuslautakunnalle vuoden 2018 arviointityö on ollut erityisen mielenkiintoista juurikin suurten
toimintatapojen ja rakenteiden muutosten vuoksi. On ollut kiinnostavaa tarkastella, kuinka koulutuksen toteutus ja sen laadullisuus kohtaavat talouden realiteetit ja myös yhteiskunnalliset ammatillisen
koulutuksen odotukset ja haasteet.
Arviointikäynneillä olemme käyneet kiinnostavia keskusteluja eri opintoalojen henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Kuulemisten perusteella on tullut näkemys, että kuntayhtymän henkilöstö on työhönsä
ja organisaation toimintaan erittäin sitoutunutta. Selkeästi on myös aistittavissa, että henkilöstö on
kuormittunutta ja osittain alimitoitettua.
Opiskelijat ovat kuulemisissa olleet suurelta osin tyytyväisiä saamaansa opetukseen ja harjoittelupaikkoihinsa työelämässä. He ovat olleet motivoituneita ja odottaneet positiivisella mielellä työllistymistä
ja mahdollisuutta päästä kehittämään oppimaansa.
Tarkastuslautakunnan kuulemisissa on tullut ilmi myös toinen todellisuus: yhä useammilla nuorilla on
vakavia ongelmia elämänhallinnassaan ja sen johdosta opintojen suorittamisessa. Tilanne on huonontunut parin viime vuoden aikana. Tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä ja heidän ongelmiensa vakavuusaste työllistävät ja kuormittavat opettajia ja muuta henkilöstöä. Tukitoimenpiteisiin ja esimerkiksi
opinnonohjaukseen on kuntayhtymässä ohjattu resursseja, mutta onko tuki riittävää? Pitää huomioida, että ongelma on yhteiskunnallinen, eikä kaikkia ratkaisuja voi sälyttää ammatillisen koulutuksen
varaan.
Pohjois-Savon maakunnallisen hyvinvointikertomuksen 2018 mukaan keskeiset huolet lasten ja nuorten hyvinvoinnissa liittyvät lisääntyvään ylipainoon sekä mielenterveys- ja päihdeasioihin. Jo yläkouluikäisten keskuudessa tupakoivien, nuuskaa käyttävien, humalajuomishakuisten ja kannabista kokeilleiden nuorten osuus on Pohjois-Savossa yleisempää kuin naapuri- ja verrokkimaakunnissa.
Ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskelevien nuorten elintavoissa on suuria eroja ja nimenomaan ammatillisella puolella ongelmat ovat huolestuttavimpia. Alle tunnin viikossa liikkuvia nuoria
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on ammattikoululaisista 41.1 % ja lukiolaisista 23,8 %. Liikkumattomuus on yleisintä ammattikoululaisten tyttöjen keskuudessa (44,5 %). Ammattikoululaisista pojista ylipainoisia on 26,2 % ja tytöistä 22,4
%; vastaavat luvut lukiolaisilla ovat 18 % ja 13,4 %. Raittiita on ammattikoululaisista 24,8 %, lukiolaisista
40,2 %. Tosihumalaan juo ammattikoululaisista itsensä vähintään kuukausittain 28,9 %, lukiolaisista
14,5 %. Erityisen suuri ero on tupakoinnissa: ammattikoululaisista tupakoi päivittäin 26,6 % ja lukiolaisista 3,7 %. (Lähde: Pohjois-Savon maakunnallinen hyvinvointikertomus 2018)
Ammatillisen koulutuksen päätehtävä on kouluttaa osaavia ammattilaisia eri aloille ja vastata määrällisesti, sisällöllisesti ja laadullisesti työelämän työvoimatarpeisiin. Pohjois-Savon ongelmia sekä nopean
kasvun vientisektoreilla, että muidenkin alojen yrityksissä ja palvelutuotannossa ovat sekä korkea työttömyys että työvoimapula. Työvoima ja avoimet työpaikat eivät alueellisesti kohtaa ja toisaalta myöskään osaamisvaateet ja osaaminen eivät kohtaa. Erityisen huolestuttavaa on, että nuorisotyöttömyys
ei vuonna 2018 vallinneessa hyvässä suhdannetilanteessakaan ole laskenut samaa tahtia kuin muualla
maassa. Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Pohjois-Savossa 17,1 %,
kun vuosi sitten vastaava luku oli 19,8 %.
Maakunnan ja koko Itä-Suomen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että mahdollisimman moni nuori
saadaan pysymään kiinni yhteiskunnassa, löytämään oma koulutuspolkunsa ja hankkimaan itselleen
valmiudet työelämään. Omassa maakunnassa tarjottava laadullisesti ja sisällöllisesti oikein mitoitettu
ammatillinen koulutus edistää nuorten pysymistä maakunnassa ja sitä kautta mahdollistaa elinkeinoelämän toimintavarmuuden ja kehittymisen.
Yhtä tärkeää on myös mahdollistaa elinikäinen oppiminen, mahdollisuus päivittää osaamista tai vaihtaa alaa muuttuvien työmarkkinoiden ja työtehtävien tarpeisiin. Koulutusta on tarjottava aktiivisesti
läpi koko ihmisen elämän. Työmarkkinamme tulevat kansainvälistymään entisestään, mihin ammatillisen koulutuksen on myös pystyttävä koulutustarjonnassaan ja -toteutuksessaan vastaamaan.
Koulutuskuntayhtymämme on paljon vartijana maakuntamme ja koko Itä-Suomen tulevaisuutta ajatellen.
Kiitokset koko henkilöstölle toimeliaasta vuodesta 2018!

Saara Koskinen
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Metsässä on menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus.
Niinpä meidän on kyettävä näkemään metsä puilta.

Kuva: Saara Koskinen
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3. Tarkastuslautakunnan toiminta 2018

3.1.

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 ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on yhtymävaltuuston talousarviossa kuntayhtymälle asettamien 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, tuotantoprosessin 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 arviointikertomuksen, 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 tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista jo tilikauden aikana. Yhtymähallitus antaa yhtymävaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunnan arviointityö on perustunut arviointisuunnitelmaan vuosille 2017 – 2021 sekä
arvioinnin työohjelmaan vuodelle 2018.
Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueena vuonna 2018 ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kuntayhtymän strategian varmistaminen ja organisaation muutoksen vaikutukset
Pedagoginen kehittäminen
Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi
Oppimispalveluiden toiminta
Tilapalvelut ja toimitilat
Osaava ja hyvinvoiva opiskelija / työpaikalla tapahtuva oppiminen (HOKS)
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Kuvio 1. Arviointivuoden arviointiprosessi tarkastuslautakunnassa.

3.2.

Kokoonpano

Varsinaiset jäsenet
Saara Koskinen, Keitele (pj.)
Heikki Alanen, Varkaus (vpj.)
Jukka Häyrinen, Varkaus
Toini Juvonen-Nissinen, Varkaus
Kati Sweeney, Kuopio (pöytäkirjanpitäjä 31.12.2018 saakka)

Varajäsenet
Jukka Tirkkonen, Kuopio
Iiris Asikainen, Kuopio
Petteri Laurikainen, Kuopio
Saara Hanhela, Kuopio
Kari Tyrväinen, Varkaus

Avustavat henkilöt
Sirpa Hyttinen, sisäinen tarkastaja
Raija Keskimäinen, pöytäkirjanpitäjä 1.1.2019 alkaen
Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii puheenjohtaja tai sisäinen tarkastaja.
Sisäisellä tarkastajalla ja tilintarkastajalla on läsnäolo-oikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa. Vastuullinen tilintarkastaja on osallistunut tarkastuslautakunnan kokouksiin viisi kertaa vuoden 2018 aikana ja neljä kertaa vuoden 2019 aikana.

3.3.

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 Esko Säilä 21.8.2017 saakka ja siitä eteenpäin vastuunalaisena tilintarkastajana JHT Esko Säilä ja vastuullisen varahenkilönä JHT, KHT Milja-Riikka Leino.

8

3.4.

Työskentely

Tarkastuslautakunta 2017-2021 on kokoontunut vuoden 2018 aikana yhteensä 15 kertaa. Työohjelman
mukaisia arviointivuotta 2018 koskevia kokouksia oli vuoden 2018 puolella 5 kappaletta ja vuoden
2019 puolella 9 kappaletta (liite 1). Tarkastuslautakunta ja yhtymähallitus pitivät yhteiskokouksen
8.2.2019. Lautakunnan jäsenet Toini Juvonen-Nissinen, Jukka Häyrinen ja sisäinen tarkastaja Sirpa Hyttinen osallistuivat 7.-8.11.2018 Arviointiseminaariin Helsingissä, lautakunnan jäsen Heikki Alanen osallistui 15.11.2018 tarkastuslautakunnan koulutuspäivään Kuopiossa ja lautakunnan jäsen Kati Sweeney
ja sisäinen tarkastaja Sirpa Hyttinen osallistuivat 27.11.-28.11.2018 tarkastushenkilöstön koulutuspäiville Helsingissä.
Tarkastuslautakunta on toteuttanut arviointityötään yhtymävaltuuston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2020 ja talousarvion 2018 sekä yhtymähallituksen laatiman ja hyväksymän
vuoden 2018 tilinpäätöksen pohjalta. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen. Tarkastuslautakunnan
käytettävissä ovat myös olleet kuntayhtymän johtajan antama selvitys, kuntayhtymän toimielimen
pöytäkirjat, itsearviointien ja katselmusten muistiot sekä tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan raportit.
Arviointityö perustuu lisäksi lautakunnan arviointikokousten yhteydessä tehtyihin haastatteluihin ja
havaintoihin sekä näiden perusteella pyydettyihin lisäselvityksiin. Ennen arviointikokouksia lautakunta
on pyytänyt arviointikohteiden edustajia täyttämään arviointia koskevan esitietolomakkeen arvioinnin
pohjaksi.
Arviointikohteena vuonna 2018 oli:
 oppimispalvelujen tulosalue
o Varkauden lukio
o liikenteen osaamispooli
o metsän osaamispooli
o rakentamisen, sähkö- ja turvallisuuspooli
- turvallisuusala ja rakentamisen koulutusala
 yhteisten palveluiden tulosalue
o hallinto-, tietohallinto- ja taloushallintopalvelut
 tilapalveluiden tulosalue
Tarkastuslautakunta on valvonut luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitusten
noudattamista sekä saattanut sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
Lisäksi tarkastuslautakunta on vuoden 2018 aikana kilpailuttanut tilintarkastuspalvelut vuosille 20192024.

Tarkastuslautakunta pitää kuulemistilaisuuksia tärkeinä erityisesti siksi, että kuulemme asioita ja näkemyksiä
“kentältä”, missä strategisia tavoitteita käytännössä toteutetaan. Kuultavat voivat kertoa tapaamisissa asioista
avoimesti ja luottamuksellisesti. Tärkeää on myös päästä tutustumaan toimitiloihin ja opiskelijoiden sekä opettajien arkeen ja toimintaan.
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3.5.

Arvio tilinpäätöksen laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta

Vuoden 2018 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 hankaloittavat toiminnallisten ja taloudellisten tulosten arviointia ja on haastavaa tarkastuslautakunnan arviointityölle sekä
organisaation toiminnalle ja toiminnan ohjaukselle.

Tilivuotta 2018 koskevan tarkastuksen yhteenvetoraportin mukaan ”Savon koulutuskuntayhtymän 2018
tilinpäätökseen sisältyvä toimintakertomus sisältää kuntalain ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston laatiman
yleisohjeen edellyttämät tiedot eli selostuksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta koulutuspalveluiden, työelämäpalveluiden, kehityspalveluiden, yhteisten palveluiden sekä tilapalveluiden osalta. Tilinpäätöksen laadinnassa on huomioitu soveltuvin osin uudistuneet yleisohjeet.”

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota osittain samoihin asioihin kuin edellisten vuosien arviointikertomuksissa. Lautakunta toivoo paremmin toimintaa kuvaavia mittareita, laajempaa ja tarkempaa tuloskortin tulosten analysointia ja enemmän vertailutietoja muihin suuriin ja monialaisiin koulutuksen
järjestäjiin.
Henkilöstön ja hankkeiden osalta tarkastuslautakunta toivoo toimintasuunnitelmaan ja -kertomukseen
sanallista selvitystä ja analysointia tulosten toteutumisesta. Pelkät kaaviot ja taulukot eivät riittävästi
avaa näin laajoja kokonaisuuksia ja niihin liittyviä toimenpiteitä sekä kehityssuuntia ja -tarpeita.
Tarkastuslautakunta kannustaa pohtimaan mittareiden tarkoituksenmukaisuutta ja sitä, ohjaavatko ja
mittaavatko ne toimintaa oikein. Esimerkiksi kehityskeskustelujen kohdalla tulisi määrän mittaamisen
sijaan seurata laatua. Mittariston kehittäminen ja tulosten analysointi laaja-alaisesti toimintaa tukevaksi työkaluksi on oiva apuväline organisaation kehittämiselle tulevaisuudessakin.
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4. Sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

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. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että taloussuunnittelun tulisi olla realistista. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat,
henkilöstöresurssit ja tuloarviot sekä miten rahoitustarve katetaan.

Tuloksellisuuden arviointi: ”Kuntayhtymän toiminnan tuloksellisuutta ei voida arvioida vain taloudellisen onnistumisen kautta, vaan toiminnan onnistumista voi mitata myös suhteessa koulutustarpeisiin ja opiskelijoiden,
elinkeinoelämän ja sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin. Voiton tuottamisen sijasta tavoitteena voisi olla tasapainoinen talous. Toiminnan tuloksellisuutta on tarkasteltava myös laaja-alaisesti toiminnallisena ja taloudellisena onnistumisena. Tuloksellisen toiminnan periaate on, että poistot ja investoinnit ovat pitkällä tähtäimellä
tasapainossa.” Aluekoulutus Pro Oy

Tarkastuslautakunnan tulee arvioida taloudentasapainon toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan tai kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää. Kuntayhtymän taseessa ei ole kattamatonta alijäämää. Kuntayhtymän tavoitteena on tasapainoinen talous taloussuunnittelukaudella 2018-2020. Vuodelle 2018 asetettu tulostavoite oli 1,09 milj. euroa ylijäämäinen ja kuntayhtymän tilikauden 2018 tulos oli 3,62 milj. euroa ylijäämäinen eli 2,53 milj.
euroa parempi kuin asetettu tulostavoite.

VALTUUSTON ASETTAMIEN SITOVIEN TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
MITTARIT JA TAVOITETASO
(suluissa muutettu TA 4.12.2018)

TOTEUMA

Tilikauden tulos
Tavoite 1,09 milj. €
Vuosikate
Tavoite 3,02 milj. € (5,08 milj. €)
Nettoinvestoinnit
Tavoite 3,13 milj.€ (11,07 milj.€)
Toimintatuotot
Tavoite 66,26 milj.€

3,62 milj.€
8,10 milj.€
12,93 milj. €
68,10 milj. €

Tulosalueet vuosikate
Oppimispalvelut
Tavoite 262 963 € (1 030 902 €)
Kehityspalvelut
Tavoite -14 638 € (-21 073 €)
Yhteiset palvelut
Tavoite +118 585 € (+83 663 €)
Tilapalvelut
Tavoite 2,65 milj. € (3,98 milj.€)

3,68 milj. €
0,24 milj. €
0,16 milj. €
4,01 milj. €
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Kuntayhtymän valtuusto asetti sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi valtuustoon nähden kuntayhtymän
tilikauden vuosikatteen 3,02 milj. euroa sekä nettoinvestoinnit 3,13 milj. euroa sekä ulkoiset toimintatuotot 66,26 milj. euroa. Lisäksi valtuustotasoisen tavoitteen mukaisesti vuosikate ja nettoinvestoinnit
ovat sitovia yhtymähallitukseen nähden tulosaluetasolla.
Investointien osalta yhteisten palveluiden investointiosa tilinpäätöksessä ylittyy 2 494 574 euroa. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto hyväksyy yhteisten palvelujen investointien ylityksen tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.
Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta: talouslukujen perusteella voidaan todeta,
että kuntayhtymällä on vahva talous. Tarkastuslautakunta kiinnittää kuitenkin huomiota talousarvion
huomattaviin ylityksiin, taloussuunnitelma ja talousarviomuutos ovat olleet ylivarovaisia toteumaan
nähden. Koulutuskuntayhtymän tarkoitus ei ole tuottaa voittoa, vaan tuloksellista ja laadukasta koulutuspalvelua.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että talousarvioprosessia ja talouden reaaliaikaista seurantaa kehitettäisiin siten, että tilinpäätöksen toteuma vastaisi paremmin talousarviota.
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5. Kuntayhtymän organisaatio

Kuntayhtymän uudistettu organisaatio aloitti toimintansa 1.1.2018. Tarkastuslautakunta suosittelee,
että organisaation toimivuutta arvioidaan dokumentoidusti vuoden 2019 aikana.
Koulutuskuntayhtymän valtuuston tehtäviin kuuluu omistajaohjaus. Jotta yhtymävaltuusto pystyisi
mahdollisimman hyvin toteuttamaan tehtäväänsä omistajaohjauksessa ja muun muassa käsittelemään
asianmukaisesti talousarviomuutokset, tulisi tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan harkita valtuuston kokousten lisäämistä nykyisestään.

5.1.

Omistajaohjaus

Tarkastuslautakunnassa on keskusteltu, miten kuntayhtymän omistajakunnat ja niiden nimeämät luottamushenkilöt voivat riittävän asiantuntevasti vaikuttaa kuntayhtymän strategisiin valintoihin ja toimintoihin. Käyttävätkö kunnat riittävästi omistajaohjausta? Olisiko omistajaohjausta kehitettävä? Pohdittavaksi lainaus opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Mika Tammilehdon kirjoituksesta:
”Koulutuksen järjestäjä voi käyttää reformin laajentamaa toimivaltaansa opintojen toteuttamisesta
vastaamaan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti oman toimintaympäristön tai toimialojen
osaamistarpeisiin. Tämän tehtävän toteuttamiseksi tulee olla selkeä ja ajantasainen toimintaa ohjaava, omistajaohjauksen määrittämä, visio ja strategia ohjaamaan palveluiden ja resurssien kohdentamista.
Strateginen omistajaohjaus antaa vahvan valtuutuksen toiminnan uudistamiselle ja uusien innovatiivisten toimintamuotojen kehittämiselle ja käyttöönotolle. Omistajien on kyettävä muodostamaan yhteinen kokonaisnäkemys toimintaympäristön muutoksista sekä niistä muutoksista, millä muutoksiin
parhaiten pystytään vastaamaan. Muutoksiin tarvitaan yhteisen näkemyksen lisäksi rohkeutta tehdä
strategisia, harkittuja päätöksiä ja valintoja. Strategisen omistajaohjauksen avulla ammatillisesta koulutuksesta voidaan kehittää entistäkin vahvempi ja vaikuttavampi väline koulutuspoliittisten sekä elinkeino- ja työvoimapoliittisten tavoitteiden toteuttamiseen.”

5.2.

Strategisten tavoitteiden toteutumisen arviointi

Kuntayhtymän valtuusto asetti viisi strategista tavoitetta sekä määritteli neljä toimenpidettä, joilla
strategiset tavoitteet saavutetaan. Tarkastuslautakunta arvioi strategisten tavoitteiden toteutumista.

5.2.1. Osaava, hyvinvoiva ja osallistuva opiskelija
Opiskelijat ovat Savon koulutuskuntayhtymän toiminnan perusta, heidän hyvinvointinsa vaikuttaa
koko kuntayhtymän hyvinvointiin. Viime vuosina opiskelussaan ja elämänhallinnassaan vaikeuksissa
olevien opiskelijoiden määrä näyttää lisääntyneen. Tämä yhteiskunnallisesti huolestuttava ilmiö on
suuri haaste niin opetushenkilökunnalle kuin muullekin henkilöstölle ja se kuormittaa henkilöstöä.
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Opiskelijat ovat kaikkien uudistusten ja toimipaikkojen muutostenkin jälkeen antaneet hyvän opiskelijapalautteen (4,03, tavoitteen ollessa 3,95) koulutuskuntayhtymälle. Opiskelijat ovat myös suorittaneet tutkintoja reilusti tavoitemäärää enemmän (2 939, tavoite 2 420). Vetovoimaisuus, eli ensisijaisten hakijoiden määrä opiskelupaikkaa kohden yhteishaussa, on hieman alle tavoitteen (0,89, tavoite
1,01). Vetovoimaisuuden laskuun vaikuttavia tekijöitä on arvioitu olevan muun muassa aloituspaikkojen määrä suhteessa pieneneviin ikäluokkiin, jatkuvan haun helppous ja lukiokoulutuksen vetovoimaisuus.
Opiskelijapalautteesta saadun vaikutelman mukaan opetuspaketti on tiivis, lähipäivien ja työssäoppimisjaksojen suhde on hyvä ja opetuksen tasoon ollaan kokonaisuutena tyytyväisiä. Tarkastuslautakunnan kuulemisen perusteella opetuksen tehoa heikentää muun muassa lyhyet, vain parin tunnin päivät,
lyhyellä varoitusajalla tulevat opettajien poissaolot sekä puutteellisiksi koetut tai ohjeistetut verkkokurssit.

Toimintakertomuksessa ei ole käsitelty edelleenkään strategiseksi tavoitteeksi määriteltyjä osaava, hyvinvoiva
ja osallistuva opiskelija. Tarkastuslautakunta toivoisi opiskelijoille omaa sanallista osiota toimintakertomuksessa.
Millainen on osaava, hyvinvoiva ja osallistuva opiskelija?

5.2.2. Osaava, hyvinvoiva ja osallistuva henkilöstö
Toimintasuunnitelman mukaan kuntayhtymän hyvän henkilöstöpolitiikan painopistealueiden tavoitteet on vuoden 2018 aikana tarkoitus saavuttaa seuraavilla toimenpiteillä:
 Uuden organisaatiorakenteen mukaisten osaamispoolien ja tiimien toiminnan kehittämisellä
 Esimiestoiminnan kehittämisellä
 Työhyvinvointiohjelman toteuttamisella ja sovittujen toimintamallien vakiinnuttamisella
 Lisäämällä henkilöstön työelämävalmiuksia ja –osaamista
Kuntayhtymän henkilöstömäärä on vähentynyt tasaisesti vuodesta 2010 lähtien. Päätoimisen henkilöstön määrä vuoden 2018 lopussa oli 718 henkilöä, mikä oli 67 henkilöä vähemmän kuin edellisenä
vuonna.

Toimintakertomuksessa ei ole käsitelty edelleenkään strategiseksi tavoitteeksi määriteltyjä osaava, hyvinvoiva
ja osallistuva henkilöstö.

5.2.3. Tuloksellinen ja toimiva organisaatio
Strategisten tavoitteiden toteutuminen ja niiden toimeenpanon onnistuminen ja analysointi jäävät
tilinpäätöskirjassa vähälle huomiolle. Tarkastuslautakunta suosittelee, että jo taloussuunnitelmassa
avattaisiin strategisia tavoitteita ja niiden mittareita.

Uusissa tulevaisuuden oppimisympäristöissä johtamisen, viestinnän, pedagogiikan ja ennakoinnin merkitys korostuu. Henkilöstöjohtamisella on merkittävä vaikutus osaamiseen, yhteistyöhön, oppimisyhteisön hyvinvointiin
ja laatuun.
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5.2.4. Aktiivinen kehittäjä yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän sekä verkostojen kanssa
Työelämälle suunnatun yritysyhteistyön kehittämistutkimuksen mukaan 93 % vastaajista oli erittäin tai
melko tyytyväisiä Savon ammattiopiston toimintaan. Työelämäpalautteelle oli asetettu tavoite 3,9. Tavoite ylittyi ollen 4,0. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen tuloksiin.
Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan työ ja vastuu työ- ja elinkeinoelämän kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisestä on jaettu osaamispooleihin ja varsinaisia kuntayhtymän omia nimikoituja henkilöitä em. tehtävään ei enää loppuvuonna ollut. Työelämäfoorumit ovat käynnistäneet toimintansa niissä pooleissa, joissa foorumit ovat. Foorumirakenteeseen kuuluu myös kuntayhtymän johtajan johtama elinkeinoelämän kaikki toimialat käsittävä “TOP20-foorumi”. Tarkastuslautakunnan
mielestä foorumin toiminnasta olisi ollut kiinnostavaa saada tarkempaa tietoa.
Uuden opetuksen mukaisesti työelämässä oppiminen on lisääntynyt ja kuntayhtymätasolla on saavutettu tavoite, jonka mukaan ammatillisesta peruskoulutuksesta vähintään 50 % toteutetaan työelämässä. Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan työelämässä suoritettiin noin 11 000 jaksoa
ja työssäoppimispaikkoja oli noin 6 000. Työpaikkaohjaajiksi on koulutettu 1 500 henkilöä.
Elinkeinoyhteistyötä on siirretty lähemmäs asiakasrajapintaa oppimispalvelujen eri osaamispoolien nimeämien kumppanuusyhteyshenkilöiden tehtäväksi. Koulutuskuntayhtymä tekee aktiivista yhteistyötä muun muassa Kauppakamarin sekä Kuopion, Varkauden ja Iisalmen elinkeino-organisaatioiden
kanssa.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kuntayhtymällä on jatkossakin aktiivinen ja vuorovaikutteinen suhde
alueen yrityksien ja elinkeinoelämän kanssa. Työelämäyhteistyön muuttuessa ja uudistuessa koulutuksesta tulee
yhä vahvemmin elinkeinoelämän työkalu. Esim. oppisopimuskoulutuksella voi olla hyvät tulevaisuuden näkymät
työ- ja elinkeinoelämälle.

5.2.5. Strategiset toimenpiteet 2018-2020
Toimintakertomuksessa ei ole tarkemmin huomioitu toimintasuunnitelman v. 2018-2020 viittä strategista tavoitetta, mutta strategisia toimenpiteitä pedagogiikan, henkilöstön ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisestä sekä kampusten toimitilaratkaisuista avataan hiukan.
Pedagogiikan kehittäminen
Pedagogisen osaamisen kehittäminen oli kuntayhtymän strategian keskeinen painopiste koko toimintakauden 2018. Toisen asteen koulutuksen reformi on muuttanut opettajuutta ja oppimista, suuri osa
oppimisesta tapahtuu työpaikoilla. Erityisesti on toimintakertomuksen mukaan panostettu työpaikkaohjaajien koulutukseen, mikä tarkastuslautakunnan mielestä on oikea suunta muuttuneessa toimintaympäristössä.
Kuntayhtymässä on jatkettu DigiSakky –kehitysohjelmaa, joka tuo nykyaikaiset työvälineet opetuksen
tueksi. Verkko-opetusta on lisätty. Tarkastuslautakunnan kuulemisissa on tullut esille, että verkkokurssien toteutukseen ja laatuun pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.
”Täyden lukujärjestyksen” toimintamallia on kehitetty. Opiskelijoille on pyritty tuomaan näkyväksi erilaiset osaamisen hankkimisen mallit: lähiopetus, verkko-opetus ja työssä oppiminen, joita yhdistele-
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mällä opinnot suunnitellaan. Vastuuta opintojen suunnittelusta on siirretty opiskelijoille. Tarkastuslautakunta jäi pohtimaan, pystyvätkö kaikki opiskelijat riittävästi kantamaan vastuuta omista opinnoistaan.
Pedagogisen kehittämisen painopistealueina ovat olleet vuonna 2018 kansainvälisyys ja jatkuvan haun
edellyttämät toimenpiteet. Näiden tärkeiden painopistealueiden toteutumisesta ei ole tilinpäätöksessä kerrottu.
Pedagogiikan kehittämisen osalta suunta on valtuuston asettamien tavoitteiden mukainen eli asiakaslähtöinen. Pedagogiikan merkitys uudistuvissa oppimisympäristöissä korostuu.
Henkilöstön kehittäminen
Toimintavuosi 2018 alkoi uudella organisaatiorakenteella. Organisaation toimintaa on pyritty kehittämään ja korjaamaan vuoden kuluessa, mikäli korjattavaa on ilmennyt.
Esimiestoimintaa on kehitetty käynnistämällä oppimispalveluissa johtamiskulttuurin kehittämistoimenpiteet. Opettajien työelämävalmiuksia ja –osaamista on lisätty.
Tässä osiossa on kerrottu hyvin henkilöstön kehittämisestä, joskin hiukan pintapuolisesti. Tarkastuslautakunnan mielestä henkilöstön kehittämisen toimenpiteitä olisi pitänyt avata paremmin.
Tulevaisuudessa toimintaympäristö muuttuu, samalla opettajuus ja toimintatavat uudistuvat. Tarvitaan yhtä aikaa laajaa ja syvällistä, yhdessä tuotettua ja jaettua, oman oppiaineen/ammattialan ja pedagogiikan osaamista sekä niiden jatkuvaa päivittämistä ja monipuolisia yhteistyöverkostoja.
Työpaikalla tapahtuva oppiminen
Työpaikkaohjaajien koulutus ja seuranta ovat tarkastuslautakunnan mielestä ratkaisevat tekijät osaamisen hankkimisen mallin onnistumisessa. Näihin kuntayhtymässä on kiinnitetty huomiota toimintavuoden 2018 aikana, työpaikkaohjaajia on koulutettu 1 500.
Työelämäfoorumit (TOP20 –foorumi) kuulostaa hyvältä tavalta jakaa tietoa ja hyviä käytänteitä työelämäyhteyksistä. Tarkastuslautakunnan mielestä foorumin toiminnasta olisi ollut kiinnostavaa saada tarkempaa tietoa.
Kampuksen toimitilat
Toimitilojen kehittäminen on jatkunut suunnitelmien mukaisesti. Tarkastuslautakunta jäi kuitenkin
pohtimaan, onko pitkän ajan strategisessa suunnitelmassa kampusten toimitilojen osalta tehty riittävää riskikartoitusta ja otettu huomioon kaikki mahdolliset vaihtoehdot (esim. Toivalan kampuksen
osalta pari vuotta sitten rakennetut, tulevaan käyttöön nähden liian pienet tilat).

5.3.

Ympäristöasiat

Tarkastuslautakunta huomioi, että vuoden 2018 talousarviossa ja -suunnitelmassa ei ole asetettu ympäristötavoitteita.
Savon koulutuskuntayhtymä on tehnyt vuonna 2018 merkittäviä asioita ympäristövastuullisuuden ja
kestävän kehityksen edistämiseksi. Syksyllä on nimetty osaamispooleihin alakohtaiset ympäristöasiantuntijat, joiden tehtävänä on ollut toimia sisäisinä asiantuntijoina ja perehdyttää opettajia alakohtaisissa vastuullisuus- ja ympäristöasioissa.
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Vuodesta 2006 asti kuntayhtymää on kehitetty Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin ja siihen
liittyvän itsearvioinnin perusteella. Vuonna 2018 Varkauden lukion yksikkö on saanut kolme vuotta
voimassa olevan kestävän kehityksen sertifikaatin. Kuntayhtymä on myös toiminut Pohjois-Savon alueellisena Ekokompassi-koordinaattorina.
Ympäristöraportti ja –tilinpäätös vuodelta 2018
Vuoden 2018 ympäristöraportissa ja –tilinpäätöksessä on kattavasti kerrottu kaikista toimenpiteistä ja
hankkeista, joissa kuntayhtymä on ollut mukana. Ympäristöarvojen vahvistuessa on tärkeää olla etulinjassa kehittämässä ja luomassa opiskelijoille mahdollisuuksia toteuttaa opinnoissaan heitä kiinnostavia arvoja. On myös yhteiskunnallisesti tärkeää toimia kouluttajana yrityksille kestävässä kehityksessä ja ympäristövastuullisuudessa.
Opiskelijoiden on ollut mahdollista valita opinnoissaan kestävän kehityksen painotus vuoden 2018
alusta lähtien. Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä (KePoSa) – hankkeessa on kehitetty Savon
koulutuskuntayhtymälle Kestävän kehityksen OmaPolku. Hankkeessa on edistetty pohjoissavolaisten
yritysten ympäristövastuullisuutta ja kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Hanke on saanut
rahoituksen Pohjois-Savon liiton EAKR- rahoituksella 3/2016 – 8/2018.

5.4.

Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Yhtymävaltuuston marraskuussa 2014 hyväksymien kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaan sisäinen valvonta on osa johtamisjärjestelmää sekä johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan toimintaprosesseja sekä arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista ja riskejä. Vuoden 2018 aikana päivitetyssä ja 1.8.2018 käyttöön otetussa hallintosäännössä on
määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivallasta, vastuista ja tehtävien jaosta.
Toimintakertomuksen tietojen mukaan johto ja esimiehet ovat sisäistäneet sisäisen valvonnan periaatteet aiempaa paremmin. Asioita ennakoidaan ja tapahtumat dokumentoidaan paremmin, poikkeamiin
myös puututaan systemaattisemmin.
Toimintakertomuksessa on kuvattu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kattavasti
keskeisten osa-alueiden osalta sekä tehdyt havainnot. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on pääosin
toimivaa.
Kehitettävänä asiana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta voidaan todeta, että kuntayhtymällä
ei ole kattavaa sopimuksenhallintajärjestelmää, minkä vuoksi sopimusseuranta ei ole kaikilta osin asianmukaisesti järjestetty. Sopimuksenseurannan kehittämistoimenpiteitä on tilinpäätöskirjan 2018
mukaan tarkoitus selvitellä 2019-2020.
Jo vuoden 2017 selonteossa on esitetty kehittämiskohteeksi riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan
liittyvän koulutuksen järjestäminen tilivelvollisille viranhaltijoille ja muille vastuuhenkilöille. Koulutusta
ei tässä muodossa ole järjestetty vuoden 2018 aikana.

Erityisen huolestunut tarkastuslautakunta on kuntayhtymän lähivuosien raskaista rakennusinvestoinneista, Savon Koulutus Oy:n kilpailukyvystä koulutusmarkkinoilla, ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuudesta, nuorten
syrjäytymisoireilusta, henkilöstön työhyvinvoinnista sekä henkilöstön ammattitaidon ylläpitämisestä ja avainhenkilöriskeistä.
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6. Kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty kuntayhtymän ja tulosalueiden tuloskorttien yhteydessä. Vuosikate ja nettoinvestoinnit ovat sitovia valtuustoon nähden kuntayhtymätasolla
ja hallitukseen nähden tulosaluetasolla.
Kuntayhtymän sitovuustasot yhtymävaltuustoon nähden talousarviovuonna 2018 olivat:
 Vuosikate 3 022 206 euroa
 Investoinnit 3 132 851 euroa
 Tutkintojen määrä 2 420

6.1.

Kuntayhtymän tuloskortti

Tuloskortin talous-, asiakas-, prosessi- ja henkilöstötavoitteiden saavuttamista mahdollisesti uhkaavat
riskit on kartoitettu hyvin tuloskortin näkökulmista ja ne esitetään vuoden 2018 talousarviossa ja –
suunnitelmassa. Muutamat tavoitteet ovat vuonna 2018 jääneet toteutumatta. Näistä mainittakoon
vetovoimaisuuden pienentyminen, keskeyttämisten lisääntyminen, investointien hallinta ja aikataulutus sekä työolobarometrin kehitys. Toimintavuoden aikana realisoituneet riskit, jotka ovat aiheuttaneet sen, että tavoitteisiin ei ole päästy, on syytä analysoida ja tehdä mahdollisuuksien mukaan korjaavia toimenpiteitä.
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6.2.

Savon ammattiopisto

Savon ammattiopistolla on toimipisteet seuraavilla paikkakunnilla: Iisalmi, Kuopio, Siilinjärvi ja Varkaus. Koulutuksen järjestäminen perustui opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään ammatillisten
tutkintojen ja koulutuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämislupaan. Ammatillisen peruskoulutuksen
toteutuminen ja painottuminen opiskelijavuosina oli 4 625, tavoitteen ollessa 4 830. Kuntayhtymän
opiskelijavirtauma oli yhteensä 17 913.
Oppisopimuksena järjestettävän koulutuksen toteuma ylitti tavoitteen ollen yhteensä 913 opiskelijavuotta, tavoite oli 640. Erityisesti lyhyiden oppisopimusten määrä lisääntyi reformin myötä. Tämän
kaltainen yhden tai useamman tutkinnonosan suorittaminen oppisopimuksella palvelee hyvin maakunnan työ- ja elinkeinoelämän muuttuvia tarpeita. Tarkastuslautakunta pitää kehitystä hyvänä.

6.3.

Oppimispalvelut

Oppimispalvelujen tulosalue toteutti koulutuksen järjestäjän perustehtävää järjestämällä ammatillista
perus- ja lisäkoulutusta. Lisäksi oppimispalvelun tulosalueella järjestettiin lukiokoulutusta Varkauden
lukiossa.
Oppimispalvelujen tulosalueen sitovuustasot yhtymähallitukseen nähden talousarviovuonna 2018
ovat:
 Vuosikate talousarviomuutoksen jälkeen 1 030 901 €
 Investoinnit 332 851 €
Vuosikatteen toteuma oli 3,7 miljoonaa euroa. Merkittävimmät syyt vuosikatetavoitteen ylittymiseen
olivat henkilöstökulujen alitus noin 1,7 miljoonalla eurolla sekä hallintopalvelujen kulujen alitus noin
0,9 miljoonalla eurolla suhteessa talousarvioon.

Tarkastuslautakunnan arviointityössään saaman näkemyksen mukaan henkilöstömitoitus useissa tulosalueen
toimintayksiköissä on ajoittain alimitoitettu, joten tilanteeseen olisi vuoden 2018 aikana tullut reagoida henkilöstökulujen budjetoinnin puitteissa.

Budjetin toteutumisen ennakointi ja seuranta tulisi saada avoimeksi, jotta talouden puitteissa voitaisiin
reagoida tarpeellisiin toimintatarpeisiin. Tarkastuslautakunnan arviointikäyntien yhteydessä ilmeni,
että vielä loppuvuodesta 2018 ennakoitiin tappiollista tulosta ja sen vuoksi koulutusaloilla kiristettiin
kulukuria ja tehtiin lisää säästöjä.
Tulosalueen investointikulut 2018 olivat 224 373 €, tavoite alitettiin 108 478 eurolla. Tilinpäätöksen
selvityksen mukaan talousarvion mukaiset investoinnit on pystytty toteuttamaan ennakoitua halvemmilla kustannuksilla.
Tutkintojen tavoitemäärä (2 420) ylitettiin selvästi ja tutkintoja toteutui 2 939. Vetovoimaisuus yhteishaussa jäi 0,89 ensisijaiseen hakijaan aloituspaikkaa kohti, tavoitteen ollessa 1,01. Vetovoimaisuudessa on koulutuskohtaisia eroja, mutta keskimäärin vetovoimaisuuden alhainen taso johtuu muun
muassa ikäluokkien pienenemisestä, aloituspaikkojen stabiiliudesta ja lukiokoulutuksen vetovoimaisuuden noususta. Opiskelijapalautteen toteuma oli 4,03 tavoitteen ollessa 3,95.
Koulutuksen läpäisyaste oli 64,1 % (tavoite 60,0 %). Työllistyminen valmistumisen jälkeen oli 79,8 % ja
ylitti reilusti tavoitteen 60 %.
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Samanaikaisesti keskeyttämiset nousivat kuitenkin huolestuttavasti 11 prosenttiin tavoitteen ollessa
6 prosenttia. Syitä keskeyttämisiin olivat muun muassa ei-koulukuntoisten, mielenterveysongelmista
kärsivien opiskelijoiden lisääntyvä määrä sekä päihdeongelmat. Varsinkin aikuisopiskelijoilla keskeyttämisiin johtavat myös taloudelliset tekijät, esimerkiksi opiskelutukien epääminen.

6.4.

Varkauden lukio ja aikuislinja

Varkauden lukion opiskelijamäärien tavoite oli 285 opiskelijaa ja toteuma oli 286,5 opiskelijaa. Lukiossa
oli nuorille tarjottavia aloituspaikkoja 96. Opinnot aloitti 74 opiskelijaa. Lukion keskeisenä kehittämiskohteena ollut lukion uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön. Lisäksi otettiin käyttöön viimeinen
vaihe sähköisistä ylioppilaskirjoituksista. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kestävä kehitys on
sisällytetty kaikkiin oppiaineisiin, lukiolle myönnettiinkin syksyllä tavoitteena ollut 2018 OKKA-säätiön
ympäristösertifikaatti.
Henkilöstön kanssa asetettiin kolme tavoitetta, joihin erityisesti keskityttiin:
 Opettajien ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen kehittäminen ja erityisesti palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Toimenpiteenä uusien aloittavien lukiolaisten ryhmäytyminen ja
suoran kurssikohtaisen palautteen kerääminen.
 Ryhmäohjaajatoiminnan uudistaminen. Toimenpiteenä opettajille järjestettiin ryhmänohjaajakoulutusta.
 Ilmiökeskeinen pedagogiikan kokeileminen. Toimenpiteenä ilmiökeskeisestä pedagogiikasta saatuja kokemuksia hyödynnetään keväällä 2019 pidempinä oppimisjaksoina kaikkien vuosikurssien
ja oppiaineiden osalta.
Toimintakertomuksessa on avattu tavoitteiden toteumaa hyvin.
Opiskelija- ja henkilöstökuulemisten perusteella Varkauden lukion opetuksen tasoon ja esim. kouluruokailuun ollaan tyytyväisiä. Suurimpana huolena lukiolla ovat suuret ryhmäkoot, minkä muun muassa oppilaat kokevat oppimista heikentävänä tekijänä ja mistä syystä kilpailukyky muihin lukioihin
nähden on heikentynyt.
Lukion vetovoimaisuuden lasku on erittäin huolestuttavaa. Työhyvinvointi on parantunut ja parantumassa, mutta kulukurin johdosta sijaisten palkkaaminen ei juurikaan ole mahdollista. Henkilöstön väsymisestä on syytä olla huolissaan. Valtionosuuslaskenta ja vyörytyserät ovat lukiolle suurempi haaste
kuin ammatilliselle koulutukselle. Lukion saama hyöty kehityspalveluista ja ammattikoulutuskeskeisestä markkinoinnista voisi olla vahvempaa.

6.5.

Kehityspalvelut

Kehityspalvelujen tulosalueen tehtävänä on ohjata ja kehittää kuntayhtymän toimintoja perustehtävän tuloksellisen ja laadukkaan toteuttamisen varmistamiseksi. Kehityspalvelut vastaa toiminnanohjauksen ja tiedolla johtamisen kehittämisestä ja laadunhallinnasta, koordinoi kuntayhtymän kehittämistoimien kokonaisuutta ja tukee kehittämishankkeiden valmistelua, toteutusta ja hallinnointia sekä
kehittää pedagogiseen osaamiseen liittyviä osa-alueita.
Kehityspalvelujen tulosalueen keskeisinä tehtävinä vuonna 2018 ovat olleet toiminnanohjauksen ja
tiedolla johtamisen kehittäminen, kehittämistoiminnan edistäminen ulkopuolisia strategiarahoituksia
ja hankerahoituksia hakemalla ja toiminnan arvioinnin kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformin toiminnalle asettamien vaatimuksien mukaisesti.
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Uusi Intra, keskeinen toiminnan ohjauksen väline, otettiin käyttöön keväällä 2018. Intraan yhdistyvien
osaamispoolikohtaisten viestintäsivustojen avulla on pyritty parantamaan viestinnän avoimuutta ja
dokumentinhallintaa. Viestintäsivustojen käyttö ei ole vielä niin aktiivista, kuin sen tulisi olla.
Asiakastyytyväisyys (sisäinen) ja opiskelijapalautteen vastausprosentti jäivät tuloskortin mukaan tavoitteesta. Näihin on toimintakertomuksessa annettu selitykset sekä toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Viitaten kehityspalveluiden huonoon tulokseen asiakastyytyväisyyden osalta, tarkastuslautakunta jäi pohtimaan, kuinka kehityspalvelut voisi paremmin tukea alojen päivittäistä työtä ja toimintaa.

6.6.

Yhteiset palvelut

Vuodelle 2018 asetetut toiminnalliset tavoitteet ja sitovuustasot saavutettiin pääsääntöisesti tuloskortin mukaan vuosikatteen, työelämäpalautteen, asiakastyytyväisyyden, työolobarometrin ja henkilöstön kehittämismenojen osalta. Toimintatuotot ja dokumentoidut kehityskeskustelut jäivät alle asetettujen tavoitteiden.
Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota, esimerkkinä tästä syksystä 2018
lähtien opiskelijoille ilmainen ja henkilöstölle edullinen aamuisin tarjottava luomupuuro. Tätä palvelua
varsinkin opiskelijat ovat arvostaneet.
Yhteiset palvelut on jatkanut kuntayhtymän strategisiin painopistealueisiin liittyvää DigiSakky-kehittämisohjelmaa toteuttamalla henkilöstön koulutusta. Tarkastuslautakunnan mielestä ohjelman toteutuminen olisi pitänyt esittää konkreettisemmin. Konkreettiset tiedot ohjelman toteutumisesta puuttuvat
tilinpäätösasiakirjasta.
Arviointikäynnillä ja tilintarkastajien tarkastuksessa tuli esille, että kuntayhtymän tietohallintostrategiaa ja tietoturvapolitiikkaa ei ole hyväksytty hallituksessa vuoden 2018 aikana. Ne on hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.2.2019.
Tietoturvan ja it:n suhteen on ilmennyt tietoturvapolitiikan ja siihen liittyvän ohjeistuksen puutteita.
Puute aiheuttaa riskin koko organisaation tietoturvatietoisuudelle. Tietoturvatietoisuuden ja osaamisen ylläpitävää, pakollista ja toistuvaa tietoturvakoulutusta ei järjestetä organisaatiossa. Tarkastuslautakunnan mielestä tietoturvapolitiikan jalkauttamiseen ja kouluttamiseen tulee kiinnittää erityistä
huomiota.
Syksyyn 2018 saakka vastuu työelämän kumppanuksista kuului yhdelle (ennen neljälle) kumppanuusvastaavalle. Tämän jälkeen vastuut on jaettu osaamispooleihin. Organisointia on tarkoitus edelleen
kehittää. Yhteistyö työelämän ja elinkeinoelämän kanssa sekä toimivien oppimisympäristöjen varmistaminen opiskelijoille on kuntayhtymälle elintärkeää, joten toimivan yhteistyöverkoston ylläpitäminen
ja kehittäminen ovat merkityksellistä.
Opiskelijahallintojärjestelmän uusiminen vastaamaan reformin vaateita on ollut työläs ja kuormittava
tehtävä sekä yhteisten palvelujen henkilöstölle ja opettajille. Ongelmat järjestelmissä ovat epäilemättä
vaikuttaneet myös työssäjaksamiseen.
Tilivuoden nettoinvestoinnit olivat 12,9 miljoonaa euroa (muutettu TA 11,1 miljoonaa euroa). Yhtymävaltuustoon nähden sitova tavoite ei toteutunut. Suurin poikkeama talousarvioon tulee, kun yhteisten
palvelujen investoinnit ylittyivät noin 2,5 miljoonalla eurolla. Ylitys esitetään yhtymävaltuustolle tilinpäätöskokouksessa kesäkuussa 2019, ennen tilinpäätöksen hyväksymistä.
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Tarkastuslautakunta on huolissaan kuntayhtymän varahenkilöjärjestelmän puutteellisuudesta ja haavoittuvuudesta. Kuntayhtymässä on havaittavissa useissa pooleissa (vastuualueilla) avainhenkilöriski, johon tarkastuslautakunta toivoo puututtavan.

6.6.1. Hanketoiminta
Savon koulutuskuntayhtymässä on paljon hankkeita, joiden toteutukseen koulutuskuntayhtymä on
saanut rahaa useista eri lähteistä. Kuntayhtymällä on menossa isoja hankkeita niin Savilahden kampuksen kehittämiseksi kuin pedagogiikan ja organisaation kehittämiseen, nämä edistävät kuntayhtymän toimintoja nyt ja pitkälle tulevaisuuteen. Tarkastuslautakunnan tekemillä arviointikäynneillä on
tullut esille, että hankkeisiin varatut henkilöstöresurssit eivät ole olleet kaikilta osin riittävät tai niitä
jää käyttämättä. Tarkastuslautakunta on huolissaan, kärsivätkö sekä hankkeet että varsinainen opetustyö henkilöstön resurssipuutteesta.
Tarkastuslautakunta jäi kaipaamaan hanketaulukon lisäksi lisää tietoa hankkeista ja niiden toteutuksesta sekä niiden tuloksista, esimerkiksi kirjallista hankekertomusta taulukoiden rinnalle.
Työssä oppiminen ja yritysyhteistyö -hankkeita oli tilikauden aikana neljä. Hankkeiden yhteenlaskettu
budjetti oli 2 458 800 euroa, josta kuntayhtymän budjettiosuus oli 1 559 252 euroa ja kuntayhtymän
omarahoitusosuus 179 180 euroa. Näistä hankkeista kokonaisbudjetiltaan suurin oli VALTEK – valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn ja kasvun varmistaminen (ESR) –hanke.
Uudet kampukset ja oppimisympäristöt - hankkeita oli tilikauden aikana kahdeksan. Hankkeiden yhteenlaskettu budjetti oli 5 563 557 euroa, josta kuntayhtymän budjettiosuus oli 1 347 371 euroa ja
kuntayhtymän omarahoitusosuus oli 331 272 euroa. Näistä hankkeista kokonaisbudjetiltaan suurin oli
Business Center – BC.
Pedagogiikan kehittäminen ja henkilöstön kehittäminen - hankkeita oli tilikauden aikana 24. Hankkeiden yhteenlaskettu budjetti oli 8 210 358 euroa, josta kuntayhtymän budjettiosuus oli 3 635 880 euroa
ja kuntayhtymän omarahoitusosuus oli 466 806 euroa. Näistä hankkeista kokonaisbudjetiltaan kolme
suurinta olivat PRIKKA – parastetaan ja rustataan idearikkaita käytäntöjä ja kulttuureja ammatilliseen
koulutukseen (OPH) –hanke, Organisaation toimintakulttuurin laaja-alainen uudistaminen (OKM, strategiarahoitus), joka on kokonaisuudessaan kuntayhtymän hanke sekä Metsä - ja puunkuljetuslogistiikan osaamisen kehittäminen (ESR) –hanke.

6.7.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen tulosalueen tehtävänä on järjestää laadukkaat tilat koulutuksen järjestäjän perustehtävän toteuttamiseksi. Vuosi 2018 painottui pääosin tulevien investointihankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.
Asiakastyytyväisyydessä tavoite (3,65) ei ole täyttynyt, toteuman ollessa 3,27. Suurin yksittäinen poikkeama on tiedottaminen tulevien muutosten osalta. Asia on noussut esille myös tarkastuslautakunnan
arviointikäynneillä.
Myös työolobarometri on jäänyt alle tavoitteen (3,7) toteuman ollessa 3,46. Tavoitteen alittumiseen
on vaikuttanut työmäärän kasvu investointihankkeissa sekä huoltohenkilöstön määrän väheneminen.
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Vuoden 2018 työsuojeluun liittyvä tavoite oli myös vähentää sisäilmaongelmista aiheutuvia poissaoloja. Sisäilmaan liittyviä ongelmatapauksia tuli ilmi kaikissa kuntayhtymän opetusyksiköissä, erityisesti vanhoissa rakennuksissa, mutta myös vasta käyttöön otetuissa tiloissa. Sisäilmanlaatua on kohennettu muun muassa ilmanpuhdistimilla. Suurin yksittäinen sisäilmaongelmista johtuva toimenpide
vuonna 2018 oli Presidentinkatu 1:n liiketalousalan väistötilaratkaisu, jonka johdosta noin 900 opiskelijaa ja 50 henkilöstön edustajaa siirtyivät väistötiloihin keväällä 2019. Sisäilmaongelmiin on suhtauduttu vakavasti ja toimenpiteitä on tehty. Sisäilmaongelmat aiheuttavat kuntayhtymälle vuositasolla
miljoonakustannukset korjaus- ja väistötilaratkaisujen johdosta.
Savilahden kampuksen rakennusprojekti on myöhässä. Projektin myöhästymisen ja Presidentinkatu
3:n tonttien myynnin johdosta koulutustiloja on jouduttu tai joudutaan sijoittamaan väliaikaisiin tiloihin. Kustannusvaikutus on ja tulee olemaan huomattava.
Tarkastuslautakuntaa jäi huolestuttamaan Toivalan kampuksen tilanne toimitilojen riittävyyden ja toimivuuden osalta. Kuinka jo nyt riittämättömiin tiloihin sijoitetaan tämänhetkinen ja tuleva henkilöstöja opiskelijamäärä sekä alueelle sijoitettavaksi suunniteltu koulutus?
2018 taloussuunnitelman mukaan Muuruveden kampuksen osalta oli tarkoitus selvittää toimintojen
sopeuttamista tehtyihin koulutuslinjauksiin. Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan Muuruveden
toimipisteen toimintaa (14.6.2018 § 74) ja päättänyt lopettaa Muuruveden toimipisteessä tapahtuvan
opetus- ja muun toiminnan kesäkuun 2019 loppuun mennessä ja siirtää koulutukset tarvittavilta osin
oppilaitoksen muihin toimipisteisiin.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tilaratkaisuissa pyritään mahdollisimman pitkäjänteiseen suunnitteluun tarkoituksenmukaisuus, riskit ja taloudellisuus huomioiden. Suunnittelun riskikartoitukseen ja vaihtoehtoisiin ratkaisumalleihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
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7. Kuntayhtymän ja konsernin talouden arviointi

Taloussuunnittelun lähtökohtana ovat opiskelijamääräarviot, opiskelijatyövuodet ja koulutusalakohtaiset yksikköhinnat sekä tuloksellisuusrahoitus. Alla olevissa taulukoissa 1-2 kuvataan kuntayhtymän
taloussuunnittelun toteutumista.
Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä vuodelle 2018 oli 5755. Opiskelijamäärä toteuma oli 5757, eli koulutuksen järjestämislupa ylitettiin kahdella (2) opiskelijalla.
Tilintarkastajan raportoinnin mukaan koulutuskuntayhtymän kirjanpito on laadittu voimassa olevien
säännösten mukaisesti. Kassatilannetta voidaan kassan riittävyyden osalta pitää hyvänä. Maksuvalmius oli 100 päivää. Vuosina 2016 ja 2017 kuntayhtymän maksuvalmius oli 94 päivää ja konsernin
osalta 100 päivää (96 v.2017)
Yhtymävaltuusto hyväksyi 4.12.2018 talousarviomuutoksen. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että
talousarviomuutos on tehty ja viety valtuuston hyväksyttäväksi.

Tavoite

Toteuma 31.12.2018

Poikkeama

Toimintatuotot

87,84 milj. €

88,00 milj. €

0,16 milj. €

Toimintakulut

82,61 milj. €

79,35 milj. €

-3,26 milj. €

Toimintakate

5,37 milj. €

8,54 milj. €

3,17 milj. €

Vuosikate

5,08 milj. €

8,10 milj. €

3,02 milj. €

Tilikauden tulos

1,09 milj. €

3,62 milj. €

2,53 milj. €

11,08 milj. €

12,93 milj. €

1,85 milj. €

0€

Uutta lainaa ei tarvittu

Nettoinvestoinnit
Investointien rahoittamisen lainan tarve

Taulukko 1: Kuntayhtymän talousarvion 2018 tavoitteiden ja toteuman vertailu
Tavoite

Toteuma 31.12.2018

Poikkeama

Toimintatuotot

67,46 milj. €

68,14 milj. €

+ 0,68 milj. €

Toimintakulut

62,23 milj. €

59,49 milj. €

- 2,74 milj. €

Toimintakate

5,37 milj. €

8,54 milj. €

+ 3,17 milj. €

Vuosikate

5,08 milj. €

8,10 milj. €

+ 3,02 milj. €

Tilikauden tulos

1,10milj. €

3,63milj. €

+2,53 milj. €

Taulukko 2: Kuntayhtymän talousarvion 2018 ulkoisten tulojen ja menojen tavoitteiden ja toteuman vertailu

Kuntayhtymä talousarvio kokonaisuutena toteutui suunniteltua huomattavasti paremmin. Vuosikatteeksi muodostui 8,10 milj. euroa, mikä on 3,17 milj. euroa budjetoitua parempi.
Peruspääoman korkoa omistajakunnille maksettiin 114 407,11 euroa. Kuntayhtymän tase on vahva.
Uutta ylijäämää oli 3,96 milj. euroa, jonka jälkeen taseen kokonaisylijäämä on 28,6 milj. euroa.
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8. Henkilöstö

Henkilöstön määrä 31.12.2018 oli 718. Toteutuneet henkilöstökulut vuonna 2018 olivat 40,58 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän henkilöstökulut ovat laskeneet vuodesta 2017 lähes 3,8 miljoonaa euroa ja
vuodesta 2013 lähtien 16,8 miljoonaa euroa.
Huomionarvoista on, että kaikki ammatillisen oppilaitoksen opettajat siirtyvät vuosityöaikaan 1.8.2020
mennessä. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että koulutuskuntayhtymä on ensimmäisten koulutuksen järjestäjien joukossa siirtynyt vuosityöaikalain piiriin opetushenkilöstön osalta jo vuonna 2018.
Kuntayhtymän henkilöstöstä suurin osa, 25 %, sijoittuu ikäryhmään 55-59 vuotta. Henkilöstön keskiikä vuonna 2018 oli 51,5 vuotta. Kuntayhtymän henkilöstöstä eläköityi 38 henkilöä, lisäksi osa-aika- tai
osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden 2018 lopussa 32 henkilöä. Työnantajan maksamia varhe-maksuja kertyi yhteensä 590 000 euroa (425 537 euroa v. 2017).

Kuntayhtymän henkilöstön ikärakenne on haastava, lähivuosien aikana on odotettavissa runsaasti eläköitymisiä. Tämä asettaa suuren haasteen henkilöstösuunnitelmalle ja rekrytointien ennakoimiselle. Lisäksi se antaa
haasteen henkilöstön osaamisvaateiden ennakoimiselle tilanteessa, jossa pätevistä hakijoista on puutetta useilla
aloilla.

Vakituisen palvelusuhteen aloitti 13 henkilöä vuonna 2018 ja vakituinen työ- tai virkasuhde päättyi 61
henkilöltä. Edellä mainituista 38 jäi eläkkeelle ja 23 irtisanoutui tai irtisanottiin. Tarkastuslautakunnalle
jäi epäselväksi, montako henkilöä irtisanoutui ja montako irtisanottiin. Henkilöstön vaihtuvuus oli 6,65
% vuonna 2018 (6,00 % v. 2017).
Pitkien sairauspoissaolojen määrä laski vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna, kun taas lyhyiden
sairauspoissaolojen määrä nousi. Yhteensä poissaolojen määrä laski vuoden 2017 13,7 %:sta 13,0 %:
iin (11,8 % vuonna 2016). Tarkastuslautakunta toivoo, että henkilöstökertomuksessa analysoitaisiin
enemmän esitettyjä kaavioita, taulukoita ja mittareita ja niiden pohjalta tehtäisiin toimintaa kehittäviä
johtopäätöksiä. Kuntayhtymän vuoden 2018 varhaiseläkemenoperusteinen maksu (varhe-maksu) oli
586 647 euroa (430 082 euroa v. 2017, 324 790 euroa v. 2016, 210 000 euroa v. 2015). Maksu on
noussut noin 156 000 euroa vuoteen 2017 verrattuna. Varhe-maksun suuruuteen voidaan vaikuttaa
kuntayhtymän aktiivisilla työssä jatkamisen tukitoimenpiteillä.
Työterveyshuollon kokonaiskustannukset olivat 455 450 euroa vuonna 2018, laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 54 793 euroa. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannukset nousivat 37 174
euroa ja sairaanhoidon kustannukset laskivat 91 967 euroa. Tulos noudattelee vuoden 2017 alussa
uudistetun työterveyshuollon palvelusopimusta, jonka mukaisesti palveluita kohdennetaan työkyvyn
parantamiseen ja ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon. Lisäksi sairaanhoidon palveluita on supistettu.
Työsuojelussa ja työturvallisuudessa vuoden 2018 tavoitteena on ollut vähentää työstä johtuvia tapaturmia ja ennalta ehkäistä työmatkatapaturmia. Tapaturmien määrä lisääntyi merkittävästi: vuonna
2018 sattui yhteensä 17 tapaturmaa (7 vuonna 2017, 3 vuonna 2016, 6 vuonna 2015). Työpaikoilla
tapahtui 7 tapaturmaa ja työmatkoilla 10. Varsinkin työmatkatyötapaturmien määrä lisääntyi huomattavasti edellisistä vuosista. Tilinpäätöskirjasta ei selviä, paljonko työturvallisuustapaturmien kustannusvaikutus on ollut, kuinka vakavia ne ovat olleet ja ovatko ne aiheuttaneet kuntayhtymään toimintaan muutoksia tai korjaavia toimenpiteitä.
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Osaamisen johtaminen on tärkeä osa strategista henkilöstöjohtamista. Tarkastuslautakunta pitää ratkaisevan tärkeänä, että hyvällä henkilöstön osaamisen johtamisella pystytään vastaamaan toimintaympäristön ja ammatillisen opetuksen muutoksiin ja varmistetaan opiskelijoiden hyvät oppimistulokset. Vuoden 2018 opiskelija- ja työelämäpalautteet saavuttivat parhaat tulokset viiden vuoden tarkastelujaksolla. Palautteiden taso on erinomainen erityisesti organisaatiomuutos ja reformin aiheuttamat muutokset huomioiden. Tarkastuslautakunta jäi kuitenkin miettimään, kuvaavatko edellä mainitut
mittarit riittävästi osaamisen johtamisen tasoa.
Dokumentoidut kehityskeskustelut on käynyt 90 % henkilöstöstä, tavoitteen ollessa 85 %. Tarkastuslautakunnan mielestä määrällisten tavoitteiden sijaan tulisi painottaa kehityskeskustelujen laadullista
tarkastelua.
Pedagogisten valmiuksien parantamiseksi henkilöstölle on toteutettu ns. “Askelmerkit” -tilaisuuksia,
joiden aiheena on ollut reformin keskeiset muutokset. Uudistettu intra on tukenut osaamisen kehittämistä, mutta sen käyttö ei ole vielä riittävän aktiivista. Henkilöstölle on järjestetty myös turvallisuuskoulutuksia, niihin liittyviä harjoituksia sekä digiosaamisen kehittämiseen tähtääviä DigiSakky –koulutuksia. Henkilöstön kehittämismenot vuonna 2018 olivat 3,1 % tavoitteen ollessa 2,8 %, tavoite saavutettiin.
Kuntayhtymässä on toteutettu vuosina 2016-2018 TyHy-SIB ohjelma työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja
sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Ohjelma päättyi vuonna 2018.
Yksi tärkeimmistä työhyvinvoinnin mittareista on työolobarometri (TOB), mittarille on asetettu valtuustotasoinen tavoite. Tavoite vuodelle 2018 oli 3,59 ja sitä ei saavutettu, tulos oli 3,43. Tulos oli
viisivuotiskauden heikoin. Kyselyyn vastasi 579 henkilöä, vastausprosentti oli erittäin hyvä (75,7 %).
Toimintakertomuksen mukaan tulosten perusteella on tehty osaamispoolikohtaiset kehittämissuunnitelmat, joissa on nostettu esiin muun muassa tiimityön kehittäminen, työtilojen siisteys, työn kuormitus, tiedon kulku, ergonomia ja esimiestyön kehittäminen. TOB-tulosten trendi on laskeva. Kuntayhtymätasolla tulosta ei ole analysoitu, mutta esim. oppimispalveluissa on syyksi arvioitu reformin tuomat
muutokset ja niiden vaikutukset työhyvinvointiin.
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Taulukko 3. TOB-kyselyn tulokset 2008-2018

Tarkastuslautakunnan tekemillä arviointikäynneillä ja kuulemisissa on yleisesti tullut esille, että henkilöstön (esimiestasosta opettajiin) jaksamisesta on syytä olla huolissaan työtehtävistä riippumatta. Henkilöstömäärä on pienentynyt samalla, kun työtehtävät ovat lisääntyneet. Tarkastuslautakunnan mielestä tuloskortin työolobarometritavoitteen saavuttamista uhkaavat riskitekijät ovat osittain toteutuneet (esim. tiedottaminen ja vuorovaikutus, työhyvinvointi).
Positiivista on, että ergonomia ja työvälineet ovat tarkastuslautakunnan saamien lausuntojen mukaan
hyvät ja sisäilmaongelmien odotetaan ratkeavan, kun henkilöstö pääsee työskentelemään uusiin tiloihin.
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Esimerkkinä turvallisuusala Varkaudessa: varsinaiset opiskelutilat ovat heikot, myös laitteissa on päivitystarvetta. Oppimisympäristönä käytetään koko kampusta ja kaupunkia. Opetushenkilöresurssina 2
opettajaa kolmelle ryhmälle on riittämätön. Hyvä yhteishenki auttaa kuitenkin jaksamisessa ja opetuksen järjestämisessä.

Tarkastuslautakunnan mielestä henkilöstö on koulutuskuntayhtymän tärkein voimavara. Vain motivoitunut, hyvinvoiva työntekijä on tehokas, tuottava, joustava, innovatiivinen ja hyvän tuloksen tekijä. Henkilöstön voimavarojen ja vuorovaikutustaitojen kehittämisellä voidaan vaikuttaa koko työyhteisön hyvinvointiin.

Kuva: Toivalan kampus oli yksi vuoden 2018 arviointikohteista.
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9. Opiskelijat
Vuonna 2018 koulutuskuntayhtymän opiskelijamäärät toteutuivat hyvin suhteessa järjestämislupiin.
Opiskelijavuositoteuma oli 5 757 opiskelijavuotta, kun koulutuskuntayhtymällä oli järjestämislupia
5 755 opiskelijavuotta. Koulutuskuntayhtymässä toteutetaan eniten perustutkintoja, joista suurimmat
ovat tekniikan alat, terveys- ja hyvinvointialat ja palvelualat.
Valmistuneille opiskelijoille syksyllä 2018 tehdyn Amis-palautteen perusteella opiskelijat ovat tyytyväisiä opetushenkilöstön osaamiseen ja ammattitaitoon sekä koulutukseen yleensä, 4,03 tavoitteen ollessa 3,95.
Tarkastuslautakunnan yhtenä painopistealueena oli henkilökohtaistaminen. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatiminen on opiskelijalle tärkeää heti hänen opintojensa
alussa. Koulutuksenjärjestäjä vastaa HOKS:n laatimisesta ja säännöllisestä päivittämisestä tutkinnon
suorittamiseen saakka. Kun suunnitelma on ajan tasalla, opiskelija tietää, mitä tutkinnon osia hänelle
on tunnustettu ja mitä osaamista hän voi antaa näytöillä. Erityisesti jatkuvan haun kautta tulevien opiskelijoiden osaamisen tunnistaminen on haasteellista. Onnistuneen henkilökohtaistamisen avulla voidaan mm. vähentää koulutuksen alkuvaiheen keskeyttämisiä.
Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että opinnonohjaajille on alkamassa hanke, jossa kehitetään koko
kuntayhtymän työtapoja HOKS:ien laatimisen nopeuttamiseksi ja kehittämiseksi.
HOKS:n laadinnan yhteydessä huomioidaan myös mahdolliset päätökset erityisestä tuesta, mukauttamisesta ja ammattitaitovaatimuksista tai osaamisvaatimuksista poikkeamiset.
Tarkastuslautakunnalle on kuulemisissa tullut esille, että tutkintojen ja tutkintojen osien seurantajärjestelmää ei ole HOKS:ien toteutumisen osalta. Wilma-järjestelmä on kuulemisten mukaan jäykkä
opintojen seurantaan. Myöhään tullut HOKS-ohjeistus viivästytti niiden tekemistä syksyllä 2018.
Tarkastuslautakunta jää seuraamaan HOKS-prosessia mielenkiinnolla ja siitä mahdollisesti kerättävän
palautteen tuloksia, kuinka hyvin henkilökohtaistaminen on toiminut opiskelijan näkökulmasta ja mitä
kehitettävää prosessissa on, että se tukisi paremmin osaamisen kehittämistä. Tällaisen palautteen keräämisen tulisi olla osa kuntayhtymän laadunhallinnan menettelyjä.
Opiskelijoiden työssäoppiminen tulee
tulevaisuudessa olemaan enemmän
yksilökohtaista. Jatkossa on kuitenkin
huolehdittava, että osaavaa työvoimaa on saatavilla ja että sen saatavuus
ei muodostu elinkeinoelämän kasvun
esteeksi. Uudistuvan osaamisen merkitys korostuu ja tuo uusia haasteita
koulutusjärjestelmälle ja koulutuksenjärjestäjille.

Kuva: Savon ammattiopisto
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10. Vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta tehtyjen
toimenpiteiden arviointi

Yhtymävaltuusto on käsitellyt tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomusta 12.6.2018 kokouksessaan (§ 9) ja pyytänyt yhtymähallituksen selvityksen tarkastuslautakunnalle ja edelleen yhtymävaltuustolle syyskuun 2018 loppuun mennessä. Yhtymähallitus on antanut vastineen 31.8.2018
(§ 85). Antamassaan selvityksessä yhtymähallitus on huomioinut tarkastuslautakunnan vuoden 2017
arviointikertomuksessa esille tuomia asioita.
Tarkastuslautakunta on koonnut alla olevaan taulukkoon arviointihavaintojaan aikaisemmilta arviointivuosilta. Lautakunta seuraa havaintojen perusteella tehtyjä toimenpiteitä.

Asia

Arviointivuosi

Toimenpiteet aloitettu
2014

Toimenpiteet toteutettu
2016

Asunto-osakeyhtiö Siilinjärven Haaparinne

2012
2013
2014
2015

Valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden
noudattaminen

2012
2014
2016

2015

2018

Viestinnän ja tiedonkulun parantaminen

2012
2013
2014
2015
2016
2017

2013
2015

Opiskelijakyselyiden tulosten hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa

2013
2015
2016
2017

2014
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Lisätietoja

YH:n selvitys 2014 arviointikertomukseen.
Toimenpiteitä jatkettu vuonna
2015. Asunto-osakkeet on
myyty 2016, mutta tilannetta
seurataan edelleen takausvastuiden osalta vuoteen 2026
saakka.
YH:n selvitykset vuosien 20142016
arviointikertomuksiin
strategian muuttamisen osalta.
Valtuustotasoisten päätösten
muuttaminen edellyttää asian
uudelleen käsittelyä valtuustossa. Velvoite viedä asia talousarvionmuutoksena
valtuustoon koskee sekä tavoitteita että niiden edellyttämiä
määrärahoja ja tuloarvioita (ks.
Kuntalaki § 110).
Tarkastuslautakunta päättää
asian seurannan.
YH:n selvitys 2014 ja 2015 arviointikertomukseen. Vaatii edelleen toimenpiteitä.
Tarkastuslautakunta
toteaa,
että viestintä ja tiedonkulku
ovat olleet heikoin osa-alue
työolobarometrimittauksessa.
Tarkastuslautakunta seuraa tilannetta edelleen.
YH:n selvitys 2013, 2015 ja
2016 arviointikertomukseen.
Vaatii edelleen toimenpiteitä.

Asia

Arviointivuosi

Toimenpiteet aloitettu
2014
2015

Opiskelijoiden läpäisyaste

2013
2015
2016

Työpaikkakiusaaminen

2013
2015

2015

Työturvallisuus opetustilanteissa

2013
2014
2015
2016

2015

Taloussuunnittelun realistisuus
(alibudjetointi)

2014
2015
2016
2017

2015

Kuntayhtymätasoiset tavoitteet tuloskortissa (osassa tavoitteista huomioidaan vain ammatillinen peruskoulutus)

2014
2016
2017

2015

2018

Toimintasuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin vastaaminen toimintakertomuksessa (esim. henkilöstösuunnittelu, kestävä kehitys)

2014
2015
2016

2015

2018

Tuloskorttien tulosten tarkempi
analysointi

2014
2015
2016
2017

2015
2016
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Toimenpiteet toteutettu
2017

2018

Lisätietoja

Toimenpiteitä on tehty ja
suunta on oikea. Tarkastuslautakunta seuraa tilannetta edelleen.
Tarkastuslautakunta päättää
asian seurannan.
YH:n selvitys 2014 ja 2015 arviointikertomukseen. Lautakunta seuraa tilannetta edelleen.
Koulutuskuntayhtymässä on
nollatoleranssi. Tarkastuslautakunta seuraa tilannetta
edelleen.
YH:n selvitys 2014 ja 2015 arviointikertomukseen.
Parempaan suuntaan on menty, mutta vaatii jatkuvaa valvontaa.
Tarkastuslautakunta päättää
asian seurannan.
YH:n selvitys 2014 ja 2015 arviointikertomukseen. Velvoite
viedä asia talousarvionmuutoksena valtuustoon koskee sekä
tavoitteita että niiden edellyttämiä määrärahoja ja tuloarvioita (ks. Kuntalaki § 110). Vaatii
edelleen toimenpiteitä.
Tarkastuslautakunta seuraa tilannetta edelleen.
YH:n selvitys 2014 arviointikertomukseen. Seurantaa jatketaan, koska asia on noussut uudestaan esille. Tarkastuslautakunta päättää asian seurannan.
YH:n selvitys 2014, 2015 ja
2016 arviointikertomukseen.
Tavoitteisiin vastaamisessa on
tapahtunut kehitystä, mutta
suunnitelmien ja liitetietojen
vastaavuudessa on edelleen
kehitettävää.
Tarkastuslautakunta päättää
asian seurannan.
YH:n selvitys 2014 ja 2015 arviointikertomukseen.
Vaatii edelleen kehittämistä ja
seurantaa.
Tarkempi analysointi puuttuu
edelleen v. 2018 toimintakertomuksesta.

Asia

Arviointivuosi

Toimenpiteet aloitettu
2016

Organisaatiouudistusten arviointi

2015
2016
2017

Henkilöstösuunnitelman ja
–kertomuksen kehittäminen:
kaavioiden, taulukoiden ja mittareiden perusteellisempi analysointi ja
sen pohjalta toimintaa kehittävät
johtopäätökset

2015
2016

2016

2017

2018

Vetovoimaisuuden vahvistaminen

2016
2017

Investoinneista ja niiden muutoksista raportointi yksityiskohtaisemmin

2016

2016

2018

Pedagogiikka - sähköiset oppimisympäristöt ja työpaikalla oppiminen

2016

2016

2018

Työhyvinvointi

2017

2018

Savilahti (arviointikertomus 2017,
s. 18)

Taulukko 4. Tarkastuslautakunnan arviointihavaintojen seuranta
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Toimenpiteet toteutettu
2018

Lisätietoja

YH:n selvitys 2015 ja 2016 arviointikertomukseen. Organisaatiouudistusten arviointia ei ole
tehty.
Tarkastuslautakunta päättää
asian seurannan.
Tarkastuslautakunta suosittelee, että jatkossa organisaatiota tulisi arvioida dokumentoidusti ja raportoida arvioinnin tuloksista toimintakertomuksessa.
YH:n selvitys 2016 arviointikertomukseen.
Tarkastuslautakunta seuraa tilannetta.
YH:n selvitys 2017 arviointikertomukseen.
Tarkastuslautakunta seuraa tilannetta edelleen.
Tarkastuslautakunta ei ole saanut selvitystä asiaan.
YH:n selvityksessä 2018 ei ole
otettu kantaa, mitkä olivat suurimmat syyt, ettei vetovoimaisuustavoitteeseen päästy.
Tarkastuslautakunta seuraa tilannetta edelleen.
YH:n selvitys 2016 arviointikertomukseen.
Tarkastuslautakunta päättää
asian seurannan.
YH:n selvitys 2016 arviointikertomukseen.
Tarkastuslautakunta päättää
asian seurannan.
YH:n selvitys 2017 arviointikertomukseen. Hallitus on todennut olevansa tietoinen henkilöstöön kohdistuneesta kuormituksesta. Käytettävissä olevin resurssein ja lainsäädännön
antamin reunaehdoin on tehty
paljon toimenpiteitä henkilöstön
hyvinvoinnin
turvaamiseksi.
Tarkastuslautakunta seuraa tilannetta edelleen.
Onko arviointi riittävää ja riittävän hyvin dokumentoitu.
Tarkastuslautakunta seuraa tilannetta edelleen.

11. Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset tulevaan

Vuosi 2018 oli uudistuneen toisen asteen ammatillinen koulutuksen ensimmäinen vuosi. Tarkastuslautakunta yhtyy kuntayhtymän johtajan näkemykseen siitä, että Savon koulutuskuntayhtymä oli valmistautunut siihen hyvin. Osaava henkilökunta kaikilla tehtäväalueilla suoriutui vuodesta ja suurista muutoksista kiitettävästi.
HAVAINTO 1: Uusi tapa toimia, reformin tuomat muutokset mm. uusi lainsäädäntö ja rahoitusmallin
muutos, ovat työllistäneet ja samalla kuormittaneet henkilöstöä kaikilla henkilöstötasoilla. Henkilöstön
hyvinvoinnista ja jaksamisesta on syytä olla huolissaan. Tarkastuslautakunnan havaintojen mukaan
työpisteissä henkilöstö on motivoitunutta työhönsä suurista muutoksista huolimatta. Aloilla on aistittavissa ”yhdessä tekemisen meininki”.
SUOSITUS 1: Henkilöstön huomioiminen muutosvaiheessa on tärkeää. Tulisiko miettiä tuki- ja kannustusjärjestelmää henkilöstölle?
HAVAINTO 2: Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota kuntayhtymän henkilöresurssien vähentymiseen ja avainhenkilöriskeihin sekä varahenkilöjärjestelmän puutteellisuuteen. Kuntayhtymän henkilöstön ikärakenne on haastava ja henkilöstön osaamisvaateet kasvavat.
SUOSITUS 2: Varmistetaan, että palvelut edelleen tuotetaan siten, ettei palvelujen laatu ja saatavuus
kärsi. Henkilöstösuunnitelmaan tulee kiinnittää enemmän huomiota ja tulevat osaamisvaateet ja rekrytoinnit tulee ennakoida hyvin.
HAVAINTO 3: Työelämässä hyvin suoriutuva opintonsa päättänyt ammattilainen on kuntayhtymän
”päätuote”. Opiskelijoiden hyvät oppimistulokset varmistetaan hyvällä henkilöstön osaamisen johtamisella, jolla pystytään vastaamaan toimintaympäristön ja ammatillisen opetuksen muutoksiin. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että osaamisen kehittäminen ja henkilöstön työhyvinvointi nähdään
jatkuvina prosesseina kuntayhtymässä.
SUOSITUS 3: Kertovatko mittarit ja kriteerit, joilla osaamisen johtamista mitataan, riittävästi henkilöstön osaamisen tasosta? Mittaristoa tulee kehittää ja tuloksia analysoida kirjallisesti.
HAVAINTO 4: Toimintakertomuksessa ei ole käsitelty edelleenkään strategisiksi tavoitteiksi määriteltyjä osaava, hyvinvoiva ja osallistuva opiskelija ja henkilöstö.
SUOSITUS 4: Tarkastuslautakunta toivoo strategisten tavoitteiden pohjalta opiskelijoille ja henkilöstölle omia sanallisia osioita toimintakertomuksessa. Millainen on osaava, hyvinvoiva ja osallistuva
opiskelija ja henkilöstö?
HAVAINTO 5: Työolobarometrin trendi on laskeva. Vuonna 2018 suurimmat poikkeamat tavoitteissa
olivat tiedottamisessa ja vuorovaikutuksessa sekä työhyvinvoinnissa. Tarkastuslautakunnan mielestä
tuloskortin työolobarometritavoitteen saavuttamista uhkaavat tunnistetut riskitekijät ovat osittain toteutuneet, mutta kuntayhtymätason tulosta ei ole analysoitu.
SUOSITUS 5: Riskitekijät tulee analysoida dokumentoidusti, jotta korjaavia toimenpiteitä voidaan
tehdä.
HAVAINTO 6: Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kuntayhtymällä on jatkossakin aktiivinen ja
vuorovaikutteinen suhde alueen yrityksien ja elinkeinoelämän kanssa. Työelämäyhteistyön muuttuessa ja uudistuessa koulutuksesta tulee yhä vahvemmin elinkeinoelämän työkalu. Esim. oppisopimuskoulutuksella voi olla hyvät tulevaisuuden näkymät työ- ja elinkeinoelämälle.
SUOSITUS 6: Pitää aktiivisesti ennakoida tulevaisuuden työ- ja työelinkeinoelämän tarpeet, esim. tulevaisuuden ammatit ja työvoimatarve.
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HAVAINTO 7: Pedagogisen kehittämisen yksi painopistealue vuonna 2018 on ollut kansainvälisyys. Tämän tärkeän painopistealueen toteutumisesta ei ole tilinpäätöksessä kerrottu. Itä-Suomen väestön
ikärakenne johtaa siihen, että jatkossa tarvitaan uutta työvoimaa ja osaamista rajojen ulkopuolelta.
Tämä asettaa haasteet ammatilliselle koulutukselle.
SUOSITUS 7: Kuntayhtymän kansainvälisyystoimintaa, osaamisen tuontia ja vientiä, tulee kehittää ja
dokumentoida tulokset.
HAVAINTO 8: Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta: talouslukujen perusteella voidaan todeta, että kuntayhtymällä on vahva talous. Talousarvion huomattaviin ylityksiin tulee kiinnittää
huomiota; taloussuunnitelma ja talousarviomuutos ovat olleet ylivarovaisia toteumaan nähden. Suurista investointitarpeista huolimatta koulutuskuntayhtymän tarkoitus ei ole tuottaa voittoa vaan tuloksellista ja laadukasta koulutuspalvelua. Arviointikäyntien yhteydessä ilmeni, että vielä loppuvuodesta
2018 ennakoitiin tappiollista tulosta ja sen vuoksi koulutusaloilla kiristettiin kulukuria ja tehtiin lisää
säästöjä.
SUOSITUS 8: Talousarvion ja taloussuunnitelman prosessia tulee kehittää strategialähtöiseksi ja realistiseen suuntaan. Budjetin toteutumisen ennakointi ja seuranta tulee saada avoimemmaksi, jotta talouden puitteissa voidaan reagoida tarpeellisiin toimintatarpeisiin ajoissa.
HAVAINTO 9: Tuloskortin talous-, asiakas-, prosessi- ja henkilöstötavoitteiden saavuttamista mahdollisesti uhkaavat riskit on kartoitettu hyvin tuloskortin näkökulmista. Muutamat tavoitteet ovat vuonna
2018 jääneet toteutumatta.
SUOSITUS 9: Toimintavuoden aikana realisoituneet riskit, jotka ovat aiheuttaneet sen, että tavoitteisiin
ei ole päästy, on syytä analysoida ja tehdä mahdollisuuksien mukaan korjaavia toimenpiteitä.
HAVAINTO 10: Lukion vetovoimaisuuden lasku on erittäin huolestuttavaa.
SUOSITUS 10: Voisiko lukion kilpailukykyisyyteen ja markkinointiin kiinnittää enemmän huomiota?
HAVAINTO 11: Tarkastuslautakunta huomioi, että vuoden 2018 talousarviossa ja -suunnitelmassa ei
ole asetettu ympäristötavoitteita. Ympäristöasiat, ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat tämän päivän maailmanlaajuisia kysymyksiä.
SUOSITUS 11: Ammatillisella koulutuskuntayhtymällä tulee olla selkeä ja vastuullinen ympäristönäkemys sekä toimintasuunnitelma, kuinka ympäristöasiat huomioidaan opetuksessa ja koko kuntayhtymän toiminnassa.
HAVAINTO 12: Hankkeilla on suuri merkitys kuntayhtymän toiminnan kehittämisessä. Arviointikäynneillä on tullut esille, että hankkeisiin varatut henkilöstöresurssit eivät ole olleet kaikilta osin riittävät
tai niitä jää käyttämättä. Tarkastuslautakunta on huolissaan, kärsivätkö sekä hankkeet että varsinainen
opetustyö henkilöstön resurssipuutteesta.
SUOSITUS 12: Tilinpäätöskirjassa on hanketaulukon lisäksi oltava laajemmin tietoa hankkeista ja niiden
toteutuksesta sekä niiden tavoitteista ja tuloksista.
HAVAINTO 13: Sopimustenhallintajärjestelmä ei ole kaikilta osin asianmukaisesti järjestetty.
SUOSITUS 13: Tarkastuslautakunta suosittelee, että korjaavat toimenpiteet ja kehittämistoimenpiteet
aloitetaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään vuonna 2020.
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Liite 1

Kokousaika

Asia

Arviointimenetelmä

18.01.2018
klo 14:09 - 18:37

Työpaikalla tapahtuu – hanke

Kuultiin hankkeen projektipäällikköä

Arviointikohteena työelämäpalvelujen tulos- Tutustuttiin esitietolomakkeeseen ja kuultiin aralue
viointikohteen edustajia.

06.02.2018
klo 14:03 - 18:28

Tilintarkastusyhteisön väliraportti 1.1. 15.12.2017

Tilintarkastaja esitteli raportin

Arviointikohteena kehityspalvelujen tulosalue

Kuultiin arviointikohteen edustajia. Käytössä oli
myös esitietolomakkeet.

Arviointikohteena tilapalveluiden tulosalue

Kuultiin arviointikohteen edustajia

Aloitettiin vuoden 2017 arviointikertomuksen valmistelu
27.02.2018
klo 14:02 - 18:31

Arviointikohteena työelämäpalvelujen tulos- Kuultiin tulosalueen rehtoria. Käytössä oli myös
alue
esitietolomake.
Vuoden 2017 arviointikertomuksen valmistelu

13.03.2018
klo 15:13 - 19:07

Hallintosäännön uudistaminen 1.8.2018 alkaen

Tarkastuslautakunta hyväksyi hallintosäännön ulkoista valvontaa koskevat esitykset

Vuoden 2017 arviointikertomuksen valmistelu
27.03.2018
klo 15:13 - 19:05

Vuoden 2017
tilinpäätösasiakirjan esittely ja katsaus ajankohtaisiin asioihin

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

Vuoden 2017 arviointikertomuksen valmistelu
05.04.2018
klo 15:07 - 18:49

Tilintarkastusyhteisön kilpailuttaminen vuosille 2019-2025

Vuoden 2017 arviointikertomuksen valmistelu
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Tarjouspyynnön sisällöstä käytiin alustavaa keskustelua, jossa määriteltiin kilpailutuksen pääperiaatteet.

Kokousaika

Asia

Arviointimenetelmä

26.04.2018
klo 15:08 - 20:25

Tilintarkastajan tarkastusraportti ja tarkastuskertomus vuodelta 2017

Kuultiin tilintarkastajan selvitys

Tarkastuslautakunnan ja yhtymähallituksen
yhteiskokous

Tutustuttiin yhteiskokouksen muistioon

Tilintarkastusyhteisön kilpailuttaminen vuosille 2019-2024

Tarjouspyynnön sisällöstä käytiin alustavaa keskustelua, jossa määriteltiin kilpailutuksen pääperiaatteet.

Vuoden 2017 arviointikertomuksen valmistelu
08.05.2018
klo 15:01 - 19:15

Tilivelvolliset 2018

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

Tarkastuslautakunnan muutosesitys palkkiosääntöön
Vuoden 2017 arviointikertomuksen valmistelu
15.05.2018
klo 14:04 - 19:15

Tilintarkastusyhteisön kilpailuttaminen vuosille 2019-2024

Tarkastuslautakunta päätti kilpailuttamisesta

Sidonnaisuusrekisteri

Todettiin sidonnaisuusilmoitusten tilanne

Savon koulutuskuntayhtymän vuoden 2017
tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Vuoden 2017 arviointikertomuksen valmistelu
Vuoden 2017 arviointikertomuksen hyväksyminen
31.05.2018
klo 15:15 - 20:27

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

Asia

Arviointimenetelmä

21.8.2018
klo 14.05 - 16:52

Tarkastuslautakunnan arviointivuoden työn
käynnistäminen

Keskustelua

Arviointisuunnitelma 2017-2021 ja työohjelma 2018

Kuultiin tilintarkastajaa

Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja työohjelma 2018
Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen
talousarviot vuodelle 2019
27.9.2018 klo
11:51 - 17:30

Arviointikohteina Varkauden lukio ja oppimispalveluiden tulosalueelta turvallisuusala

Keskusteltiin henkilöstön kanssa
Käytössä oli esitietolomakkeet

25.10.2018
klo 14:07 - 17:00

Tilintarkastusyhteisön kilpailuttaminen vuosille 2019-2024

Kuultiin hankintasuunnittelijaa

Katsaus kuntayhtymän toimintaan

Kuultiin kuntayhtymän johtajaa

Selvitys IT-kontrolleista ja tietosuojasta tilin- Kuultiin yhtymähallituksen puheenjohtajaa
tarkastusyhteisön v. 2017 tekemään arviointiin
Hallituksen vastine arviointikertomukseen

22.11.2018
klo 12:23 - 18:09

Tilintarkastajan raportointi

Kuultiin tilintarkastajaa

Arviointikohteena oppimispalvelujen tulosalueelta liikenteen osaamispooli

Kuultiin opiskelijoita, henkilöstöä, luottamusmiestä, osaamispoolien koulutuspäälliköitä, esitietolomake

Sidonnaisuusilmoitukset
Kuultiin pääluottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua.
13.12.2018
klo 9:08 - 15:47

Tilintarkastusyhteisön väliraportti 1.1.13.12.2008 (tilintarkastajan raportti)

Kuultiin tilintarkastajaa

Yhteisten palveluiden vuoden 2018 tavoitteiden esittely ja tämänhetkinen tilanne

Kuultiin yhteisten palvelujen tulosaluejohtajaa,
hallintopalvelupäällikköä, tietohallintopäällikköä

Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus
31.10.2018 tilanteesta
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjä vuoden 2019 alusta

37

Kokousaika

Asia

Arviointimenetelmä

17.1.2019
klo 10:01 - 17:27

Arviointikohteena oppimispalveluista, vastuualue B, metsän osaamispooli ja rakentamisen, sähkön- ja turvallisuuden osaamispooli, rakentamisen koulutusala

Kuultiin opiskelijoita, henkilöstöä ja koulutuspäällikköjä
Esitietolomake

8.2.2019 klo 9:00 –

8.2.2019
klo 12:08 - 16:19

Tarkastuslautakunnan ja yhtymähallituksen yhteiskokous klo 9.00

Arviointikohteena tilapalveluiden tulosalue

Erillinen muistio

Kuultiin tilapalveluiden tulosaluejohtajaa

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen talousarvion toteutuminen 2018
Raportti yleisten IT-kontrollien tarkastuksesta
Kuultiin tilintarkastajaa ja tarkastajaa
Arviointikertomuksen valmistelua
28.2.2019
klo 15:03 - 20:10

Arviointikohteena oppimispalveluiden
tulosalue;
vastuualue A
vastuualue B

Kuultiin rehtoreita
Rehtori A
Rehtori B

Liikenteen osaamispooli, lentokoneala

Kuultiin koulutuspäällikköä

Arviointikertomuksen valmistelua
19.3.2019
klo 15:04 - 19:30

Tilinpäätöksen esittely

Kuultiin kuntayhtymän johtajaa, yhteisten
palveluiden tulosaluejohtajaa,

Arviointikohteena yhteiset palvelut, talouspalvelupooli

Kuultiin talouspäällikköä

Arviointikertomuksen valmistelua
4.4.2019
klo 15:05 - 18:23

Tilintarkastuspalveluiden hankintasopimusluonnos

Kuultiin hankintasuunnittelijaa

Arviointikertomuksen valmistelua
25.4.2019
klo 15:09 -19:56

Tilintarkastajan tarkastusraportti ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

Arviointikertomuksen valmistelua
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Kuultiin tilintarkastajaa

Kokousaika

Asia

9.5.2019
klo 14:10 – 20:34

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen
talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022

Arviointimenetelmä

Arviointikertomuksen valmistelua
15.5.2019
klo 16:10 – 22:02

Arviointikertomuksen valmistelua
Arviointikertomuksen hyväksyminen
Sidonnaisuusilmoitukset
Tilinpäätöksen ja vastuuvapauden käsittely
Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

23.5.2019
klo 14:00 ̶ 16:47

Arviointikertomuksen allekirjoitus
Varapäivä arviointikertomuksen valmisteluun

Koulutukset ja seminaarit 2018

15.11.
7. – 8.11.
27.11. – 28.11.

Tarkastuslautakunnan koulutuspäivät, Kuopio
Arviointiseminaari, Helsinki
Tarkastushenkilöstön koulutuspäivät, Helsinki
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Arviointikertomus 2018
Koulutusyksiköt
IISALMI
Asevelikatu 24, 74100 Iisalmi

KUOPIO
Presidentinkatu 1, 70100 Kuopio
Presidentinkatu 3, 70100 Kuopio
Sammakkolammentie 2, 70200 Kuopio
Kolmisopentie 7, 70780 Kuopio
Sahakatu 2, 70800 Kuopio
Viestikatu 1, 70600 Kuopio
Hietapohjantie 926, 73460 Muuruvesi

SIILINJÄRVI
Siltasalmentie 450, 70900 Toivala
Haapamäentie 1, 70900 Toivala

VARKAUS
Osmajoentie 75, 78210 Varkaus

VARKAUDEN LUKIO
Osmajoentie 75, 78210 Varkaus

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
PL 87, 70101 Kuopio
Vaihde: p. 017 214 3000 Hakutoimisto: p. 044 785 3079
etunimi.sukunimi@sakky.fi
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