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1 TOIMINTAKERTOMUS
1.1 Olennaiset tapahtumat kuntayhtymän toiminnassa
1.1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus
Vuosi 2017 oli kuntayhtymän tulevaisuuden rakentamisen vuosi. Vuosi tullaan muis‐
tamaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen suuren muutoksen vuotena, johon
me vastasimme nopeasti, päättäväisesti ja tarvittavia uudistuksia toteuttaen.
Jokainen muutos vaatii henkilöstöltä paljon. Yhteisen tavoitteen näkeminen, sen poh‐
jalta kokonaiskuvan rakentaminen ja monien tavoitteeseen tähtäävien toimien toteut‐
tamisen keinoin, uudistumisessa onnistuminen on mahdollista. Tässä me onnis‐
tuimme. Haluan kiittää koko henkilöstöä sitoutumisesta, runsaasta keskustelusta, nä‐
kemysten esittämisestä ja tuloksellisesta toiminnasta kuluneen vuoden aikaisissa toi‐
missa onnistumiseksi.
Vuoden 2017 aikana toisen asteen ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui.
Järjestämislupamme uusittiin ja säilytimme asemamme yhtenä Suomen monipuoli‐
simmista kouluttajista. Rahoitusleikkaukset kohdistuivat vuoteen 2017 voimakkaam‐
min kuin koskaan. Taloudellisesti saimme muutoksen hallittua ilman, että olisimme
joutuneet voimakkaisiin henkilöstön sopeuttamistoimiin. Työn kuormittavuus kasvoi,
mutta kokonaisuutena selvisimme äkkimuutoksesta hyvin.
Vuosityöaikakokeilussa olimme edelläkävijöitä Suomessa. Keskusteluilmapiiri ja yh‐
teistyön halu tekivät siinä onnistumisen mahdolliseksi. Kokeilun vaikutuksen töiden
suunnitteluun ja toteutukseen olivat suuret. Ilman hyvää yhteishenkeä kokeilussa on‐
nistuminen olisi ollut vieläkin työläämpi. Nyt arvioiden teimme täysin oikean ratkaisun
lähtiessämme kokeiluun mukaan. Olen iloinen siitä yksimielisestä tuesta, jota tavoit‐
teen ajamiseen saimme poliittisen johdon ja kaikkien henkilöstöryhmien puolelta.
Muuttuva toimintaympäristö ja lainsäädäntö sekä runsaat palautteet lukuisista kes‐
kusteluista, joita kävin vuoden aikana, auttoivat linjaamaan uuden Yhdessä‐organisaa‐
tiomme. Sen valmistelu tapahtui avoimesti keskustellen ja kaikilla oli pääsy sen eri vai‐
heissa antamaan näkemyksensä kulloiseenkin vaiheeseen. Lopputulos on hyvä ja olen
siihen erittäin tyytyväinen.
Toimitilakysymykset ovat olleet ja ovat tulevina vuosina paljon esillä. Suurin uudistus,
eli Kuopion Savilahteen sijoittuvan kokonaisuuden osalta vuotta leimasi vaihtoehtojen
selvittäminen. Mittakaava huomioiden, pidän tärkeänä kaikkien vaihtoehtojen läpi‐
käyntiä. Loppuvuodesta linjaus saatiin aikaiseksi ja sen mukaisesti tukevaisuudessa tu‐
lemme etenemään. Muiden kampusten osalta haluan mainita hyvän yhteistyön Ylä‐
Savon ammattiopiston kanssa yhteisen kampuskokonaisuuden rakentavasta edistämi‐
sestä Iisalmessa. Olemme edelläkävijöitä koko Suomessa yhteistyön mallissa ja syvyy‐
dessä.
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Tulosmittarit osoittavat meidän saavuttaneen useimmat tärkeimmistä tavoitteis‐
tamme, osin ne ylittäen. Taloudellisesti tulosta pidän erinomaisena muutosten vuosi
huomioiden. Lomapalkkavelan pieneneminen vuosityöaikakokeilun johdosta vielä pa‐
ransi kirjanpidollista tulostamme merkittävästi tilinpäätöksen loppumetreillä. Tulok‐
sen teemme me kaikki! Parhaimmat kiitokseni!
Suomi vietti 100‐vuotisjuhlaansa vuonna 2017. Me olimme juhlassa mukana monilla
tavoin. Tärkein tapa oli ja on jatkossakin, tehdä arkemme mahdollisimman hyvin ja
siten rakentaa hyvää Suomea ja sen osaamiseen perustaa vastaamaan olevia ja tulevia
työelämän tarpeita. Saavutettu ammattitaidon MM‐kulta sekä lukuisat muut hyvät tu‐
lokset ovat hyviä ja kannustavia muistutuksia osaamisemme tasosta!
Vuoden 2017 aikana olen saanut kokea paljon. Elää kanssanne tässä hienossa yhtei‐
sössä monet tunteet ja tilanteet. Varhaiset aamut ja monipuoliset päivät. Pidetään
jatkossakin toisistamme huolta ja nautitaan hyvistä hetkistä katsoen eteenpäin hyvää,
yhteistä tulevaisuutta luoden!
Tyytyväisyydellä,

Heikki Helve
kuntayhtymän johtaja
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1.1.2 Kuntayhtymän hallinto
Savon koulutuskuntayhtymä on 16 jäsenkunnan omistama koulutusorganisaatio. Kun‐
tayhtymän jäsenkuntia vuonna 2017 olivat Iisalmi, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio,
Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki,
Tervo, Tuusniemi, Varkaus ja Vesanto.
Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän perussopimuksen. Kuntalain mu‐
kaan yhtymävaltuusto hyväksyy hallinnon järjestämiseksi tarpeelliset johtosäännöt,
joissa määrätään kunnan eri viranomaisista ja niiden toiminnasta, toimivallan jaosta
ja tehtävistä. Perussopimuksen lisäksi kuntayhtymän toimintaa ohjasi 1.1.2017 voi‐
maan tullut uusi hallintosääntö sekä yhtymähallituksen erikseen antamat ohjeet
(muun muassa talousarvion täytäntöönpano‐ohjeet).

Kuntayhtymän organisaatiokaavio

Kuva 1. Kuntayhtymän organisaatio 1.1.2017 alkaen.
Kuntayhtymän luottamustoimielimiä ovat yhtymävaltuusto, yhtymähallitus ja tarkas‐
tuslautakunta ja muita toimielimiä ovat ammattiosaamisen näyttöjen toimielin ja opis‐
keluun soveltumattomuuteen ratkaisuja tekevä toimielin (SORA‐toimielin).
Kuntayhtymä on osakkaana perustamassaan ja omistamassaan Savon Koulutus
Oy:ssä, mikä hoitaa kuntayhtymän koulutustehtävää ensisijaisesti kilpailuilla markki‐
noilla.
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Kuntayhtymän tilivelvolliset vuonna 2017 olivat
Toimielinten jäsenet
Yhtymähallitus
Tarkastuslautakunta
Kuntayhtymän johto
Kuntayhtymän johtaja Heikki Helve ja varahenkilönä Timo Lampinen
Tulosalueiden johtavat viranhaltijat
Tulosaluejohtaja, rehtori, koulutuspalvelut Birgitta Kankaanpää
Tulosaluejohtaja, rehtori, työelämäpalvelut Rauno Kettunen
Va. tulosaluejohtaja, kehityspalvelut Pirjo Malinen
Tulosaluejohtaja, yhteiset palvelut Timo Lampinen
Tulosaluejohtaja, tilapalvelut Ari Orsjoki
Yhtymävaltuusto
Yhtymävaltuusto on kuntayhtymän ylin päättävä toimielin. Yhtymävaltuuston jäsen‐
ten valinnasta ja määrästä määrätään kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:ssä. Jäsen‐
kunnat valitsevat yhtymävaltuuston jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Yhtymävaltuustossa on 23 jäsentä, joista Kuopiosta neljä, Varkaudesta kolme, Iisal‐
mesta ja Siilinjärveltä kaksi ja muista jäsenkunnista yksi jäsen. Yhtymävaltuuston teh‐
tävistä säädetään kuntalaissa sekä mitä kuntayhtymän perussopimuksessa määrä‐
tään.
Yhtymävaltuusto 9.10.2017 saakka
Jäsenkunta

Varsinainen jäsen

IISALMI

LAPINLAHTI
LEPPÄVIRTA
PIELAVESI
RAUTALAMPI

Kekkonen Anne
Auvinen Juha
Räsänen Maija
Koskinen Saara
Kokkonen Mira
Kinnunen Heikki
Kukkonen Erkki
Paavilainen Paula
Purdy Markus
Valta Antti
Kolari Auli
Nousiainen Heikki
Hintikka‐Varis Sari

RAUTAVAARA

Pulkkinen Markku

SIILINJÄRVI

Niemelä Anne

KAAVI
KEITELE
KIURUVESI
KUOPIO

Henkilökohtainen
varajäsen
Korhonen Pentti
Ryhänen Esko
Laasanen Risto
Airasto Marja
Laaksorinne Maarit
Jauhiainen Jaakko
Matilainen Markku
Häkkinen Pekka
Äyräväinen Rita
puheenjohtaja Tikkanen Jarmo
Ovaskainen Erja‐Kaisa
Haataja Mirja
1. varapuheen‐ Weiden Ari
johtaja
2. varapuheen‐ Matikainen Matti
johtaja
Jolkin Arja
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SUONENJOKI
TERVO
TUUSNIEMI
VARKAUS

VESANTO

Strömberg Leila
Tiihonen Markku
Suhonen Katja
Tirkkonen‐Hersio Asta
Alanen Heikki
Nummela Riitta
Tenhunen Anne
Rossi Vuokko

Janhonen Päivi
Paukkunen Erkki
Paretskoi Jouko
Smolander Pirjo
Jumppainen Pauli
Kohonen Teemu
Kuvaja Elina
Myller Aija

Yhtymävaltuusto 10.10.2017 alkaen
Jäsenkunta

Varsinainen jäsen

IISALMI

Kyyriäinen Marko
Siirola Elina
Tirkkonen Jukka
Koskinen Saara
Tikkanen Emmi
Asikainen Iris
Koskinen Allu
Savolainen Tuula
Voutila Samuli
Valta Antti
Piiparinen Auli
Partanen Susan
Hintikka‐Varis Sari

KAAVI
KEITELE
KIURUVESI
KUOPIO

LAPINLAHTI
LEPPÄVIRTA
PIELAVESI
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA
SIILINJÄRVI
SUONENJOKI
TERVO
TUUSNIEMI
VARKAUS

VESANTO

Ahola Lenita
Mykkänen Timo
Rautiainen Merja
Kääriäinen Osmo
Raatikainen Touko
Karinen Päivi
Alanen Heikki
Puumalainen Raija
Tyrväinen Kari
Back‐Hytönen Minna

Henkilökohtainen
varajäsen
Tikkanen Birgit
Korpihalla Riitta
Julkunen Kaija
Laitinen Liisa
Lappalainen Sari
Hakulinen Ritva
Savolainen Jukka
Hartikainen Anna
Punkki Pia
puheenjohtaja Tikkanen Jarmo
Hynninen Erkki
Nuutinen Jari
1. varapuheen‐ Pahajoki Juho
johtaja
Pursiainen Hannele
Oksman Merja
Kiiski Seppo
Lehtonen Anja
Pitkänen Marika
Leppänen Tomi
Kuvaja Elina
2. varapuheen‐ Semi Matti
johtaja
Ursin Jani
Jäntti Eeva

Yhtymävaltuusto kokoontui kolme kertaa vuonna 2017. Pöytäkirjaan kirjattiin 51 py‐
kälää.
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Kokouksissaan (13.6.2017, 10.10.2017 ja 5.12.2017) yhtymävaltuusto muun muassa:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐

‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐

hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen
hyväksyi 1.9.2017 voimaan tulevan kuntayhtymän luottamushenkilöiden päi‐
vitetyn palkkiosäännön
hyväksyi 1.1.2018 voimaan tulevan kuntayhtymän uudistetun organisaation
hyväksyi kuntayhtymän hallintosääntöön tehdyt muutokset siten, että päivi‐
tetty hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2018
hyväksyi kuntayhtymän tilivelvolliset 2017 alkaen
hyväksyi kuntayhtymän lähtemisen osakkaaksi yhdessä Savonia‐ammattikor‐
keakoulu oy:n kanssa perustettavaan kiinteistöosakeyhtiöön ja talousar‐
viomuutoksen tilapalvelujen tulosalueen investointiosaan
hyväksyi Savilahden kampuksen kokonaissuunnitelman jatkamisen
merkitsi tietoon saaduksi puolivuosiraportin Savon Koulutus Oy:n toiminnasta.
valitsi yhtymävaltuuston vaalilautakuntaan toimikaudelle 2017 ‐ 2021 kolme
varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä vaalilautakun‐
nalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
valitsi toimikaudelle 2017 ‐ 2021 yhtymävaltuuston puheenjohtajan sekä en‐
simmäisen ja toisen varapuheenjohtajan
valitsi kuntayhtymän hallitukseen toimikaudelle 2017 ‐ 2021 yhdeksän varsi‐
naista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä yhtymähallitukselle
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
valitsi kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan toimikaudelle 2017 ‐ 2021 viisi jä‐
sentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä tarkastuslautakunnalle pu‐
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan
merkitsi tietoon saaduksi kuntayhtymän osavuosikatsauksen 30.6.2017
myönsi yhtymähallitukselle oikeuden Presidentinkadun ympäristön (Möly‐
mäki) asemakaavan mukaisten maa‐alueiden myymisestä tarjouskilpailujen
perusteella.
hyväksyi yhtymähallituksen selvityksen tarkastuslautakunnan vuoden 2016 ar‐
viointikertomukseen
merkitsi tarkastuslautakunnan alustavan arviointisuunnitelman valtuustokau‐
delle 2017 ‐ 2021 tietoon saaduksi
hyväksyi kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 ‐ 2020 ta‐
loussuunnitelman
hyväksyi 1.1.2018 voimaan tulevan kuntayhtymän konserniohjeen.

Yhtymähallitus
Kuntayhtymässä on perussopimuksen 10 §:n mukaisesti yhtymähallitus, johon yhty‐
mävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhdeksän (9) jäsentä. Kullekin jäsenelle vali‐
taan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa
siten kuin siitä on erikseen kuntalaissa ja erityislaissa säädetty tai kuntayhtymän pe‐
russopimuksessa tai hallintosäännössä määrätty.
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Yhtymähallitus 9.10.2017 saakka
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Hänninen Jarmo
Kontiainen Hilkka
Perki Latvaniemi Eeva‐Liisa
Puranen Tiina
Rothström Markko
Ruhanen Jarkko
Savolainen Leila
Söderström Markku
Vatanen Ensio

Tanninen Jorma
Kolari Auli
Holopainen Jouni
Ryhänen Anne
Rossi Minna
Auvinen Juha
Joukanen‐Miettinen Johanna
Pitkänen Juha
Jääskeläinen Rauno

Helve Heikki,
kuntayhtymän johtaja
Toriseva Tiina,
toimistopäällikkö

varapuheenjohtaja

puheenjohtaja
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Yhtymähallitus 10.10.2017 alkaen
Varsinainen jäsen
Hämäläinen Vuokko
Kolehmainen Mika
Perki‐Latvaniemi Eeva‐Liisa
Pulliainen Paula
Puranen Tiina
Rothström Markko
Savolainen Leila
Söderström Markku
Viljamaa Toni
Helve Heikki,
kuntayhtymän johtaja
Toriseva Tiina,
toimistopäällikkö

Henkilökohtainen varajäsen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Heiskanen Jaana
Sokka Irja
Holopainen Jouni
Suhonen Timo
Lehtonen Anja
Lappalainen Sari
Joukanen‐Miettinen Johanna
Rissanen Tapani
Nykänen Erkko

esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Yhtymähallitus kokoontui 12 kertaa vuonna 2017. Pöytäkirjaan kirjattiin 170 pykälää.
Tarkastuslautakunta
Kuntayhtymässä on perussopimuksen 31 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta, jonka
tehtävistä säädetään kuntalaissa. Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan toi‐
mikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista sekä arvioinnin jär‐
jestämistä varten viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
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Tarkastuslautakunta 9.10.2017 saakka
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Alanen Heikki
Kauhanen Kauko
Kekkonen Anne
Rossi Vuokko
Sweeney Kati

Turkki Osmo
Nykänen Jarmo
Kaunisaho Ari
Suhonen Katja
Hakkarainen Satu

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä

Tarkastuslautakunta 10.10.2017 alkaen
Varsinainen jäsen
Alanen Heikki
Häyrinen Jukka
Juvonen‐Nissinen Toini
Koskinen Saara
Sweeney Kati

Henkilökohtainen varajäsen
varapuheenjohtaja

puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä

Asikainen Iris
Laurikainen Petteri
Hanhela Saara
Tirkkonen Jukka
Tyrväinen Kari

Tarkastuslautakunta kokoontui 12 kertaa vuonna 2017. Pöytäkirjaan kirjattiin 131 py‐
kälää.
Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin
Kuntayhtymässä on lakisääteinen (L601/2005 § 25 a, c) ammattiosaamisen näyttöjen
suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaava toimielin, johon kuuluu koulutuksen järjes‐
täjää, opettajaa ja opiskelijoita sekä asianomaisten alojen työ‐ ja elinkeinoelämää
edustavia jäseniä.
Ammattiosaamisen toimielimen tehtävänä on:
‐
‐
‐
‐
‐

hyväksyä koulutuksen järjestäjän suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen
toteuttamisesta ja arvioinnista,
valvoa ammattiosaamisen näyttötoimintaa,
päättää näyttöjen arvioijista,
käsitellä arviointia koskevat oikaisuvaatimukset ja
allekirjoittaa näyttötodistukset (puheenjohtaja).

Lisäksi lain kuorma‐ ja linja‐auton kuljettajien ammattipätevyydestä (L273/2007) mu‐
kaan ammattiosaamisen toimielimen tehtävänä on:
‐ hyväksyä koulutuksen järjestäjän suunnitelmat ammattipätevyyskokeen to‐
teuttamisesta ja arvioinnista,
‐ valvoa ammattipätevyyskoetoimintaa ja
‐ päättää ammattipätevyyskokeen arvioijista.

9
Ammattiosaamisen toimielin 2017
Varsinainen jäsen
Työ‐ ja elinkeinoelämän edustajat
Huttunen Eija, puheenjohtaja
Heikkinen Anne
Savolainen Hannu
Tuppurainen Tuomo
Vauhkonen Mauno, varapuheenjohtaja
23.2.2017 alkaen

Henkilökohtainen varajäsen

Suomalainen Vuokko 12.1.2017 saakka,
Tuomi Minna 13.1.2017 alkaen
Leskinen Vesa
Haverinen Timo
Makkonen Jari
Jaakkonen Aimo

Koulutuksen järjestäjän edustajat
Kankaanpää Birgitta, esittelijä
Nissinen Anne
Pehkonen Arja
Opettajien edustaja
Strengell Tarja
Opiskelijoiden edustaja
Ikäheimonen Noora 31.7.2017 saakka
Vihonen Jutta 1.8.2017 alkaen

Heiskanen Marjo

Vihonen Jutta 31.7.2017 saakka

Räty Arja, pöytäkirjanpitäjä

Toimielimen toiminta vuonna 2017
Toimielin kokoontui varsinaisiin kokouksiin kolme kertaa. Toimielin on vuoden 2017
aikana hyväksynyt 5 ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis‐ ja arviointisuunnitel‐
man päivitystä olemassa oleviin tutkinnon osiin tai uusia tutkinnonosia varten. Toimie‐
limessä on lisäksi käsitelty seuraavia asioita:
‐ toimielimen varapuheenjohtajan valinta
‐ suoritetut ammattiosaamisen näytöt vuonna 2016
‐ ammattiosaamisen toimielimen jäsenten valvontatehtävän tilannekatsaus
‐ työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon ammatti‐ ja aikuisopistossa
‐ Työpaikalla tapahtuu ‐hankkeen toteutukset ja työpaikkaohjaaja‐koulutukset
keväällä 2017
‐ näyttöjen suorituspaikat, Savon koulutuskuntayhtymä / muut koulutuksen jär‐
jestäjät
‐ ammatillisen koulutuksen uudistus ja
‐ katsaus työpaikalla tapahtuvan oppimisen asioihin.
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Toimielimen käsiteltäväksi ei toimitettu vuonna 2017 yhtään ammattiosaamisen näy‐
tön arviointia koskevaa oikaisuvaatimusta.
Ammattiosaamisen toimielimen toiminta päättyi vuoden 2017 loppuun. Vuoden 2018
alusta uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö astui voimaan ja ammattiosaami‐
sen toimielimen tehtäviin kuuluneet asiat on järjestelty toisin.
Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja tekevä toimielin (SORA‐toimielin)
Kuntayhtymässä toimivan SORA‐toimielimen toiminta perustuu SORA‐lainsäädän‐
töön, jonka tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä
työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin,
jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus‐ ja turvallisuuskysymyksiin.
SORA‐toimielimen tehtävänä on päättää:
‐ opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta,
‐ opiskelijan määräaikaisesta oppilaitoksesta erottamisesta,
‐ opiskelijan asuntolasta erottamisesta ja
‐ opiskelusta pidättämisestä.
SORA‐toimielin 2017
Kankaanpää Birgitta
Heimonen Fanny
Kärki Seija
Pieviläinen Tuuli
Kammonen Tiina
Venetvaara Annikki
Hiltunen Minna

koulutuksen järjestäjän edustaja
opiskelijoiden edustaja
opiskelijahuollon edustaja 1.1. ‐ 31.3.2017
opiskelijahuollon edustaja 1.4.2017 ‐ 31.12.2017
opettajien edustaja
työelämän edustaja
pöytäkirjanpitäjä

SORA‐toimielin kokoontui 7 kertaa vuonna 2017 ja käsitteli 10 opiskelijaa koskevaa
asiaa.

1.1.3 Toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja järjestämisluvat
Toiminnassamme vuonna 2017 huomioitavia lakeja olivat perusopetuslaki
(628/1998), lukiolaki (629/1998), laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998), laki
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998), laki vapaasta sivistystyöstä
(632/1998), laki taiteen perusopetuksesta (633/1998), laki valtion ja yksityisen järjes‐
tämän koulutuksen hallinnosta (634/1998), laki opetus‐ ja kulttuuritoimen rahoituk‐
sesta (1705/2009), laki oppilas‐ ja opiskelijahuollosta (1287/2013) ja laki julkisesta työ‐
voima‐ ja yrityspalvelusta (916/2012) sekä lisäksi edellä mainittuihin lakeihin tehdyt
muutokset ja lisäykset niiden säätämisen jälkeen. Uusi, vuonna 2017 hyväksytty laki
ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) korvaa aiemmin voimassa olleen lain amma‐
tillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Laki tulee voimaan
1.1.2018. Myös uusi rahoituslaki tulee voimaan vuoden 2018 alusta lähtien.
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Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 133 §:n perusteella opetus‐ ja
kulttuuriministeriö muutti hakemuksetta 31.12.2017 asti voimassa olevat ammatilli‐
sesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuk‐
sesta annetun lain (631/1998) nojalla myönnetyt järjestämisluvat 1.1.2018 alkaen em.
lain (531/2017) 22 – 27 §:ien mukaisiksi ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen jär‐
jestämisluviksi.
Opetus‐ ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Savon koulutuskuntayhtymälle oikeuden
järjestää järjestämisluvan mukaisia tutkintoja ja koulutuksia myös työvoimakoulutuk‐
sena. Samoin koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestää ammatillisesta koulutuk‐
sesta annetun lain (531/2017) 30 §:ssä tarkoitetun koulutuksen hankinnan kautta op‐
pisopimuskoulutuksena (laajennettu oppisopimuskoulutus) kaikkia em. lain 6 §:ssä
tarkoitettuun tutkintorakenteeseen kuuluvia tutkintoja sekä em. lain 8 §:n 1 kohdassa
tarkoitettua ammatillista osaamista syventävää ja täydentävää koulutusta. Koulutuk‐
sen järjestäjällä on oikeus järjestää järjestämisluvan kohdassa 1 mainittua tutkinto‐ ja
valmentavaa koulutusta vankilaopetuksena yhteistyössä muiden vankilaopetusta jär‐
jestävien ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa.
Koulutuskuntayhtymällä on oikeus järjestää ammatilliseen koulutukseen valmentavaa
koulutusta eli VALMA‐koulutusta sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa
koulutusta eli TELMA‐koulutusta. Savon koulutuskuntayhtymän velvollisuutena on jär‐
jestää kohdassa 1 mainittuja tutkintoja ja valmentavaa koulutusta vaativaan erityiseen
tukeen oikeutetuille opiskelijoille. Savon koulutuskuntayhtymän tehtäviin kuuluu
myös urheilijoiden ammatillisen koulutuksen järjestäminen.
Savon koulutuskuntayhtymällä on oikeus toimia kuorma‐ ja linja‐auton kuljettajien
ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) ja kuorma‐ ja linja‐auton kuljettajien
ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (640/2007) mukaisena
kuorma‐ ja linja‐auton kuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutusta antavana
koulutuskeskuksena. Savon koulutuskuntayhtymä saa em. ammattipätevyyslain 10
§:n nojalla antaa myös jatkokoulutusta, jos koulutuksen järjestäjällä on voimassa oleva
Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) hyväksymä jatkokoulutuksessa käytettävä kou‐
lutusohjelma.
Kuva 2 kertoo järjestämisluvan mukaisten ammatillisten tutkintojen (pt, at, eat) mää‐
rän muutoksen Savon koulutuskuntayhtymässä: tutkintojen määrä vähenee 165 tut‐
kinnosta 114 tutkintoon (tilanne 1.1.2019) OKM:n hyväksymässä tutkintojärjestel‐
mässä tapahtuneista muutoksista johtuen. Vuoden 2017 aikana tapahtuneen suuren
muutostyön aikana kuntayhtymässä toimittiin aikaisemmin myönnettyjen järjestämis‐
lupien mukaisesti.

12

Kuva 2. Tutkintojen järjestämisluvat ja niiden lukumäärän muutos vuodesta 2018 vuo‐
teen 2019.
Savon koulutuskuntayhtymällä on lukiokoulutuksen järjestämislupa
45/530/2008) lukiokoulutuksen järjestämiseen Varkauden kaupungissa.

(dnro

1.1.4 Toimintaympäristön muutokset ja alueen taloudellinen kehitys
Koulutuksen toimintaympäristön muutos jatkui kertomusvuonna voimakkaana. Am‐
matillisen koulutuksen reformi, jonka kautta on tavoitteena vastata työelämän ja
osaamisvaatimusten voimakkaaseen muutokseen, sain lainsäädännön myötä muo‐
tonsa. Reformin lainsäädäntömuutokset hyväksyttiin kesällä 2017 ja niiden soveltami‐
seen liittyvää valtakunnallista ohjeistusta saatiin odottaa aivan loppuvuoteen saakka.
Paljon reformin toteutuksen yksityiskohtia jää tarkennettavaksi vielä lain säädännön
ollessa jo voimassa 2018. Haasteena on ollut muutoksesta viestiminen työ‐ ja elinkei‐
noelämän suuntaan. Elinkeinoelämä on ottanut reformin pääsääntöisesti hyvin vas‐
taan. Päällimmäisenä on kysymys siitä kuinka turvataan, että riittävästi osaavaa työ‐
voimaa on jatkossakin saatavissa ja kysymyksen ratkaisemiseksi kaikki keinot on käy‐
tettävä.
Maakunnan ja kuntayhtymän jäsenkuntien väestökehitys on ennakkotietojen mukaan
ollut toimintavuonna edelleen laskeva ja vuoden 2017 alkupuolella heikointa kymme‐
neen vuoteen. Eri tahoilla on perustellusti esitetty huolta maakunnan väestön määrän
ja rakenteen kehityksestä. Maakunnassa tarjottavan koulutuksen määrällä, sisällöllä
ja laadulla suuri merkitys maakunnan vetovoimalle, mutta erityisesti nuorten ikäluok‐
kien kehitys on huolestuttavaa.
Maakunnan taloudelliseen kehitykseen vaikuttaa, yleisen suhdannekehityksen lisäksi,
kaksi merkittävää ongelmaa – korkea työttömyys ja työmarkkinoiden kohtaanto‐on‐
gelma.
Parantuneen suhdannetilanteen tuloksena toimintavuoden 2017 aikana työttömien
osuus työvoimasta on laskenut on laskenut 2 %‐yksikköä, mutta se on maakunnas‐
samme edelleen korkealla tasolla (11,9%). Sekä pitkäaikais‐ että nuorisotyöttömyys
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laskivat toimintavuoden aikana. Kun samanaikaisesti uudet avoimet työpaikat lisään‐
tyivät, paheni työmarkkinoiden akuutti ”kohtaanto‐ongelma” edelleen. Ongelmaa on
kahdella tasolla, sekä määrällisellä, että laadullisella. Alueellisilla työmarkkinoilla työt‐
tömät ja työvoiman tarpeet eivät määrällisesti kohtaa ja alakohtaisilla työmarkkinoilla
eivät aina osaamistarpeet ja osaaminen kohtaa. Vuonna 2017 tapahtunut positiivinen
suhdannekehitys elinkeinoelämässä helpotti työllisyyden määrällistä ongelmaa,
mutta osaamiseen liittyvän ”kohtaanto‐ongelman” voi katsoa pahentuneen.
Maakunnassamme työvoiman saatavuuden tilanne on koko ajan vaikeutumassa mm.
kone‐ ja metallialalla, jolla työmahdollisuuksia olisi, mutta alan koulutus ei ole riittävän
vetovoimainen houkuttelemaan nuoria alalle. Osittain elinkeinoelämän rekrytointi‐
vaikeuksiin on vastattu eri alojen täsmä‐ ja rekrytointikoulutuksin. Markkinoinnin ja
tiedottamisen keinoin on yritetty vaikuttaa teollisuuden alojen imagon kehittymiseen
– niillä keinoilla mitä koulutuksella on käytettävissä.
Taloudellinen kehitys vuoden 2017 alkupuolella osoitti hyvän, jo vuonna 2016 alka‐
neen, kasvun jatkuvan maakunnassa ja kasvu jatkui myös vuoden toisella puoliskolla.
Maakunnan taloudellinen kehitys mukaili koko maan kehitystä ja kasvun kasvu nojau‐
tui maakunnassamme vahvasti vientiyritysten parantuneeseen tilanteeseen. Kaikkien
talouden toimialojen kasvu oli alkuvuonna yli 7 % edellistä vuotta parempaa ja ylitti
koko maan keskiarvon. Eniten liikevaihto kasvoi metalliteollisuudessa sekä puuteolli‐
suudessa. Liikevaihdon kasvua oli kaikilla seutukunnilla. Talouden hyvä kehitys myös
vastaavasti kärjisti työvoiman saatavuuteen ja kysynnän / tarjonnan kohtaantoon liit‐
tyvää ongelmaa.
1.1.5 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa
1.1.5.1 Muutokset toiminnassa
Vuosi 2017 oli monien muutosten vuosi. Muutoksia tapahtui sekä toimintaympäris‐
tössä että sisäisessä toiminnassa.
Ulkoisista muutoksista merkittävin oli toisen asteen ammatillisen koulutuksen lainsää‐
dännön uudistaminen (reformi). Sen merkitys on otettu huomioon kuntayhtymän toi‐
minnan kehittämisessä. Syksyn aikana saatu lainsäädäntö, järjestämislupa ja suorite‐
päätös linjasivat kuntayhtymän toiminnan laajuuden ja talouden osalta se muodostaa
toiminnan raamin vuosille 2019 ‐ 2020. Järjestämislupa on yksi Suomen monialaisim‐
mista ja turvaa monipuolisen koulutuksen tarjoamisen toimialueellamme tulevaisuu‐
dessa.
Sisäisiä keskeisiä muutoksia olivat uuden organisaation valmistelu (astui voimaan
1.1.2018), prosessien määrittäminen toiminnanohjauksen tehostamiseksi ja laaduk‐
kaan toiminnan turvaamiseksi, hallintosäännön uudistaminen sekä vuosityöaikakokei‐
lun toteuttaminen. Yhdessä uuden rahoitusmallin kanssa tietovarannon ja tiedolla
johtamisen kehittäminen loivat perustaa tulevalle johtamisjärjestelmälle.
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Savon Koulutus Oy:n ensimmäinen kokonainen toimintavuosi toteutui suunnitellusti.
Koulutuksen viennin osalta osakkuusyhtiö OEP Oy:n toiminta jäsentyi strategian tar‐
kennuksen ja toimintamallien kehittymisen myötä.
Vuoden aikana jatkettiin toimitilojen uudistamistyötä. Toivalan kampuksen uusi pää‐
rakennus otettiin käyttöön. Kuopiossa Mölymäen kaava ja maankäyttösopimus val‐
mistuivat. Iisalmessa jatkettiin toimitilojen suunnittelua. Varkaudessa valmistui osan
C peruskorjaus osana kampuksen kokonaisuudistamista.
Tapahtuneet ulkoiset ja sisäiset muutokset toteutettiin hallitusti.
1.1.5.2 Muutokset taloudessa
Vuonna 2017 valtion säästötoimenpiteiden johdosta ammatilliseen koulutukseen koh‐
dennettiin 190 milj. euron säästö. Säästö toteutettiin määräämällä oppilaitosmuotoi‐
sen ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen perusteena oleva opiskelijamäärä
12,44 prosenttia järjestämislupien mukaista enimmäisopiskelijamäärää alhaisem‐
malle tasolle.
Savon koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä oli 5 670.
Rahoitusta saatiin opiskelijamäärään kohdistuneen leikkauksen jälkeen 4 965 opiske‐
lijasta. Kuntayhtymässä säästö toteutettiin siten, että järjestämisluvan mukaisesta
opiskelijamäärästä yksikköhintaa leikattiin vastaavasti 12,44 prosenttia. Kaikkiaan
kuntayhtymän saama ammatillisen koulutuksen valtionosuustulorahoitus pieneni 8,2
milj. euroa (n. 13 %) edelliseen vuoteen verrattuna, tulorahoitusta saatiin 54,8 milj.
euroa. Uusi rahoituslaki tuli voimaan vuoden 2018 alusta, jolloin koulutukseen koh‐
dennettava rahoitus muuttui talousarvioperusteiseksi. Vuonna 2018 perusrahoitusta
maksetaan opiskelijavuosien perusteella, suoritusrahoitusta tutkintojen ja tutkinnon
osien perusteella. Vaikuttavuusrahoitusta maksetaan ensimmäisen kerran vuodesta
2020 lukien.
Vuonna 2017 Savon koulutuskuntayhtymä ja Kuopion kaupunki ovat tehneet sopimuk‐
sen, jonka tarkoituksena on Presidentinkadun ympäristön asemakaavoitukseen liit‐
tyen sopia asemakaavan muutoksen toteuttamisesta kaupungille aiheutuvien yhdys‐
kuntarakentamisen kustannusten korvaamisesta. Lisäksi on tehty esisopimus kiinteis‐
töjen määräalojen luovuttamisesta siten, että yleiset alueet siirtyvät kaupungin omis‐
tukseen ja korttelialueiden maanomistus järjestellään kortteleittain vaiheittain.
Kuntayhtymän vaihdossa luovuttamien alueiden arvo on vähemmän kuin kaupungin
luovuttaminen kohteiden arvojen ja yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauk‐
sen summa. Tehdyn esisopimuksen mukaisesti kuntayhtymä on maksanut yhdyskun‐
tarakentamisen kustannusten korvausta rahakorvauksena Kuopion kaupungille 1,022
milj. euroa. Kuntayhtymässä maksu on huomioitu taseen pysyvien vastaavien makse‐
tuissa ennakoissa.
Tilinpäätösvuoden investointiosan talousarvio sisältää yhtymävaltuuston 13.6.2017
hyväksymän 2,5 milj. euron talousarviomuutoksen, joka oli tarkoitus sijoittaa oman
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pääoman ehtoisesti kattamaan kuntayhtymän omistusosuuden mukaisen määrän
Neulasen kiinteistön kauppahinnasta. Kuntayhtymän ja Savonia‐ammattikorkeakoulu
Oy:n suunnitteleman kiinteistöosakeyhtiön oli tarkoitus ostaa Tutkimuskeskus Neula‐
sen kiinteistö Savilahden alueelta, kauppa kuitenkin peruuntui, ja lopullinen päätös
saatiin siitä joulukuussa 2017. Kaupan peruuntumisen myötä myös yhtiön perustami‐
nen peruuntui, jolloin myös määräraha jäi käyttämättä.
1.1.6 Kuntayhtymän henkilöstö
Kuntayhtymän palveluksessa oli 785 päätoimista ja 13 sivutoimista henkilöä
31.12.2017.
Kuntayhtymän henkilöstö 31.12.2017

Henkilöstömenot olivat 44 455 769 euroa, josta palkkojen ja palkkioiden osuus oli
35 245 137 euroa. Kuntayhtymän eläkekulut (7 643 238 euroa) koostuvat palkkape‐
rusteisesta, eläkemeno‐perusteisesta ja varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta.
Työnantaja maksaa varhaiseläkemenoperusteisesta eli varhe‐maksua, kun työntekijä
jää ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle (määräaikainen
työkyvyttömyyseläke). Savon koulutuskuntayhtymässä vuoden 2017 varhe‐maksu oli
noin 430 000 euroa.
Kilpailukykysopimuksen (kiky) mukaiset kunta‐alan työ‐ ja virkaehtosopimukset 2017
tulivat voimaan 1.2.2017. Sopimuksen vaikutuksesta palkkoihin ei tehty sopimuskoro‐
tuksia. Kuntayhtymässä allekirjoitettiin myös paikallinen sopimus opetushenkilöstön
vuosityöaikakokeilusta, jolla opettajien palvelussuhteen ehtoja yhdenmukaistettiin.
Kokeilu alkoi 1.8.2017 ja se on kolmevuotinen. Työaikajärjestelmää sovelletaan
OVTES:n C osion (liitteet 4, 5, 7 ja 8) opettajiin, siirtymähetkellä heitä oli noin 360.
Keskimäärin kokeiluun siirtyvien opettajien palkat nousivat 3,6 %. Kokeilun tavoit‐
teena on saada kokemuksia opettajille paremmin soveltuvasta työajasta.
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SIB‐rahaston rahoittama kolmevuotinen (2016 ‐ 2018) työhyvinvointiohjelma jatkui
vuonna 2017. Ohjelman tavoitteena on työhyvinvoinnin kehittäminen ja sairauspois‐
saolojen vähentäminen. Kestoltaan 1 – 60 kalenteripäivän mittaiset poissaolot vähe‐
nivät kun taas kestoltaan 61 – 90 päivän sairauspoissaolojen määrä kasvoi vuoden
2017 aikana.
Henkilöstökertomus vuodelta 2017 on tilinpäätöksen liitteenä (liite 2).
1.1.7 Ympäristöasiat
Savon koulutuskuntayhtymä on asettanut tavoitteet kestävän kehityksen mukaiselle
toiminnalle. Kuntayhtymän omaa toimintaa on kehitetty Oppilaitosten kestävän kehi‐
tyksen sertifioinnin ja siihen liittyvien itsearviointien avulla. Vuoden 2017 aikana päi‐
vitettiin Varkauden ja Iisalmen yksiköiden kestävän kehityksen sertifikaatit. Lisäksi yh‐
teiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan aikuiskoulutus sai kestävän kehityk‐
sen sertifikaatin.
Kuluneen vuoden aikana valmisteltiin Ekokompassi‐ympäristöjärjestelmän ja ‐toimin‐
tamallin valtakunnallistamista sekä kuntayhtymän roolia Pohjois‐Savon alueellisena
Ekokompassi‐koordinaattorina. Ekokompassi on Suomessa kehitetty, pk‐yrityksille ja
tapahtumille suunnattu kevennetty ympäristöjärjestelmä, joka on ollut aiemmin käy‐
tössä pääasiassa vain pääkaupunkiseudulla.
Kestävän kehityksen mukaiselle toiminnalle asetetut tavoitteet ja niiden toteutumi‐
nen on kuvattu kattavasti liitteessä Ympäristöraportti ja ‐tilinpäätös 2017 (liite 7).
1.1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Kuntayhtymä on merkittävien uudisinvestointien edessä. Niitä on valmisteltu kun‐
tayhtymän valtuuston tekemien linjausten mukaisesti. Investoinnit on valmisteltu
Joutsenmerkki‐kriteereiden mukaisesti. Vuoden 2017 aikana on uudistusta edistetty
osallistavalla toimitilojen suunnittelulla yhteistyössä henkilöstön kanssa. Mölymäen
kaava sai lainvoiman ja sen ensimmäisistä myytävistä tonteista järjestettiin tarjouskil‐
pailu. Tonteista luopuminen edellyttää siirtymistä Savilahteen, johon valmistellaan
siirtymistä vaiheittain alkaen vuonna 2021.
Iisalmen kampusratkaisun aikataulu on elokuussa 2019. Varkauden kampuksen val‐
mistumisaikataulu on syksyssä 2020. Näihin aikatauluihin ei tullut toimintavuoden ai‐
kana muutoksia.
Muuruveden osalta selvitetään sen toimintojen tarve alkuvuoden 2018 aikana. Nykyi‐
set toiminnot jatkuvan pääosin nykyisellään kevääseen 2019 asti. Toivalan kampuksen
osalta selvitetään suojeltujen rakennusten a ja c osalta suojelun purkamista ja uusien
tilaratkaisuiden toteuttamista kasvaviin tarpeisiin.
Varkauden osalta käynnistyi uuden investointi hankkeen kehitysvaiheen suunnittelu
yhdessä tilojen käyttäjien ja palveluntuottajan (urakoitsijan) kanssa. Toteutusvaihe
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käynnistyy elokuussa edellyttäen, että kaikki hankkeen osapuolet ovat päässeet yksi‐
mielisyyteen hankkeen sisällöstä ja kustannuksista. Toimitilamuutosten on määrä olla
valmiit vuonna 2020.
1.1.9 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toimin‐
nan kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä
Strategiset ja taloudelliset riskit
Strategisia riskejä arvioitaessa koko kuntayhtymän tasolla niin siihen vaikuttaa maan
yleiseen yhteiskunnalliseen ja taloustilanteeseen liittyvä epävarmuus, yleinen turval‐
lisuus, paikallisen elinkeinoelämän kehitys, työttömyys, palvelutuotannon ja toimin‐
nan jatkuvuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa sekä kuntayhtymän toimintame‐
nojen kehitys‐ ja investointitarpeet.
Strategisina riskeinä tunnistetaan yhteiskunnan rakenteelliset muutokset, jotka haas‐
tavat kuntayhtymän roolin ja merkityksen koulutuspalveluntuottajana ja koulutuksen
edistäjänä alueellaan. Nyt valmistelussa oleva oppimisympäristöjen suunnittelu ja ra‐
kentaminen Savilahteen on keskeisin lähivuosina kuntayhtymän toimintaan vaikut‐
tava strateginen, taloudellinen ja toiminnallinen tekijä.
Taloudensuunta on viime vuosien tilinpäätösten perusteella pysynyt hyvänä. Kuntayh‐
tymän taloudellisena riskinä on mahdollinen tuleva velkaantuminen investointitarpei‐
siin liittyen. Taloudellinen liikkumavara on kuitenkin edelleen kapea rahoituksen pie‐
nentyessä. Erilaisin toimintaa tukevin toimenpitein ja prosesseja jatkuvasti kehittä‐
mällä varmistetaan laadukkaan toiminnan jatkuminen myös tulevina vuosina.
Toiminnalliset ja vahinkoriskit
Koulutuskuntayhtymän palvelutoimintaa uhkaavat riskit ovat tyypillisesti henkilös‐
töön, tietojärjestelmiin ja palveluprosesseihin liittyviä uhkatekijöitä.
Henkilöstön työkyky on viime vuosien ajan kehittynyt parempaan suuntaan ja työky‐
kyä korjaavista ratkaisuista on pystytty siirtymään ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.
Tulosaluetasolla henkilöstöriskit liittyvät henkilöstön riittävyyteen, osaamiseen ja saa‐
tavuuteen. Esimiestyö nähdään myös haasteena. Henkilöstön riittävyyteen vastataan
kehittämällä henkilöstösuunnittelua ja johtamista, osaamista kehitetään monipuoli‐
sesti ja rekrytointiprosesseja tehostetaan.
Koulutuspalvelujen sujuva tuottaminen on riippuvainen toimivista tietojärjestelmistä,
joiden toimintavarmuutta varmistetaan kiinnittämällä huomiota käyttäjien koulutuk‐
seen uusien järjestelmien käyttöönottojen ja vanhojen järjestelmien päivitysten yh‐
teydessä (DigiSakky‐kehitysohjelma). Tietojärjestelmien tuki‐ ja ylläpitosopimusten
sekä tietohallinnon sisäisten toimenpiteiden avulla varmistetaan ICT‐toiminnan jatku‐
vuus poikkeustilanteissa. Lisäksi tietoturvan ja kyberturvallisuuden tasoa arvioidaan
tarvittaessa erillisillä selvityksillä. Ajankohtaisista tieto‐ ja kyberturvallisuuteen sekä
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tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä järjestetään erillisiä tietoiskuja ja koulutuksia
henkilöstölle.
Toiminnallisia riskejä on tarkasteltu tulos‐ ja osaamisalueiden sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan suunnitelmissa, niistä esitetään tiivistetysti tärkeimmät huomiot.
Kuntayhtymän merkittävät toiminnalliset riskit liittyvät opiskelijamäärän ennustetta‐
vuuteen sekä mm. oppimisympäristöjen, opetusvälineiden ja osaamisen riittävyyteen.
Lisäksi haasteita aiheuttavat lainsäädännönmuutokset, työllisyystilanne sekä tiloihin
liittyvät sisäilmaongelmat. Tilapalveluissa riskejä on tunnistettu toimitiloihin liittyen
toimitilastrategian mukaisten muutosten suunnittelun yhteydessä.
Konserniyhtiö on laatinut riskikartoitustensa pohjalta riskienhallintasuunnitelman.
Uudistettu vakuutusturva ja vakuuttamisen uusi toimintamalli astuivat voimaan vuo‐
den 2018 alussa ja sopimuksien uudistaminen jatkuu aktiivisesti vakuutusturvan tar‐
kemmalla uudelleenmitoituksella ja mahdollisesti vakuutussopimusmuutoksilla. Vuo‐
den 2018 on tavoitteena edelleen lisätä henkilöstön ja esimiesten osaamista vahinko‐
riskien hallinnassa.
Korkeimmassa hallinto‐oikeudessa on yksi keskeneräinen viranhaltijan virkasuhteen
purkamista koskeva hallintovalitus. Pohjois‐Savon käräjäoikeus hylkäsi kanteen, joka
koski työsopimuksen purkamista. Asianosainen työntekijä on valittanut käräjäoikeu‐
den päätöksestä Itä‐Suomen hovioikeuteen, missä asian käsittely on kesken.
Itä‐ Suomen hallinto‐oikeuteen on jätetty yksi hallintovalitus, joka liittyy virkasuhteen
purkamiseen. Asian käsittely on kesken.

1.2 Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestä‐
misestä
Selonteossa esitetään, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on
koulutuskuntayhtymässä järjestetty, kerrotaan valvonnassa havaituista puutteista ku‐
luneella tilikaudella. Lisäksi esitetään, miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää
voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen
Johtamisjärjestelmä, arvot, strategiset tavoitteet ja tuloskortti luovat perustan sisäi‐
selle valvonnalle ja riskienhallinnalle. Kuntayhtymän strategia päivitettiin yhteistyössä
omistajien, hallituksen, henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa keväällä 2015 ja sitä arvi‐
oitiin vuoden 2017 taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä.
Yhtymävaltuusto on vahvistanut marraskuussa 2014 kuntayhtymän sisäisen valvon‐
nan ja riskienhallinnan perusteet. Hallintosääntö, jossa yhdistyivät aiempien johto‐
sääntöjen määräykset, otettiin käyttöön vuoden 2017 alussa. Hallintosääntöä päivi‐
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tettiin vuoden 2017 aikana vastaamaan uuden organisaation mukaista toimintaa. Hal‐
lintosäännössä on määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivallasta,
vastuista ja tehtävien jaosta.
Yhtymähallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeis‐
tamisesta, asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tulokselli‐
suudesta. Yhtymähallitus antaa vuosittain toimintakertomuksessa selonteon sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä keskeisistä johtopäätöksistä.
Kuntayhtymän johtaja vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta
kuntayhtymän tasolla. Sisäinen tarkastaja avustaa kuntayhtymän johtajaa hänen val‐
vonta velvollisuutensa täyttämisessä.
Tilivelvollisilla on vastuu johtamansa toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä, toteuttamisesta sekä raportoinnista. Tilivelvolliset viranhaltijat on yh‐
tymävaltuusto määritellyt kokouksessaan 14.6.2016 § 14.
Tilivelvollisia viranhaltijoita vuonna 2017 olivat kuntayhtymän johtaja ja tulosaluejoh‐
tajat.
Koulutuskuntayhtymän selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta
2017 perustuu tulos‐ ja toimialueiden antamiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
selontekoihin ja raportteihin.
Sisäinen valvonta koostuu kuudesta toisiinsa vaikuttavasta osa‐alueesta:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

organisaatiokulttuuri ja johtamisjärjestelmä (valvontaympäristö)
tavoitteiden asettaminen
riskienhallinta
valvontatoiminnot
tiedonkulku
seuranta ja raportointi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden arviointi
Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät, vastuut ja velvollisuu‐
det on määritelty yhtymävaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä sekä hallituksen
hyväksymän johtamisen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen linjausten
mukaisesti. Ohje on päivitetty vuoden 2015 aikana ja se on hyväksytty hallituksen ko‐
kouksessa 28.1.2016 § 5.
Koulutuskuntayhtymän valtuusto hyväksyi konserniohjeen 5.12.2017 pidetyssä ko‐
kouksessa.
Tilivelvolliset viranhaltijat ovat arvioineet tulosalueensa sisäisen valvonnan ja riskien‐
hallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä, sekä ovat antaneet oman arvionsa sisäisen
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valvonnan ja riskienhallinnan onnistumisesta. Tulosalueilla on valvottu toiminnan lain‐
mukaisuutta, tavoitteiden toteutumista, ohjeiden noudattamista, omaisuuden ja so‐
pimusten valvontaa. Tehdyssä valvonnassa on havaittu puutteita.
Kuntayhtymän tulosalueille on tehty vuoden aikana kaksi (2) johdon katselmusta, kat‐
selmusten yhteydessä on arvioitu myös tulosalueiden sisäistä valvontaa ja riskienhal‐
lintaa ja sen toimivuutta.
Esimiehet ovat sisäistäneet sisäisen valvonnan periaatteet hyvin. Asioita ennakoidaan
ja tapahtumat dokumentoidaan paremmin. Poikkeamiin puututaan aikaisempaa sys‐
temaattisemmin ja rohkeammin. Toimintatavat ovat yhtenäistyneet, mutta niiden yl‐
läpito vaatii jatkuvaa seurantaa.
1. Säännösten, määräysten, päätösten ja ohjeiden noudattaminen
Lakisääteisiin tehtäviin liittyvien säännösten, määräysten, päätösten ja ohjeiden nou‐
dattamiseen liittyvässä valvonnassa on havaittu puutteita, poikkeamiin on puututtu
heti. Kuntalain ja muiden toimintaa ohjaavien lakien muutoksia sekä opetustoimen
määräyksiä ja ohjeita on huomioitu kuntayhtymän sääntöjen ja ohjeiden päivityk‐
sessä.
Yhtymähallituksen ohjeet otto‐oikeuden piiriin kuuluvien päätösten ilmoittamisesta
päivitettiin tammikuussa 2017. Toimivallan siirtämistä ja otto‐oikeuden käyttämistä
koskevat hallintosäännön pykälät päivitettiin. Kuntayhtymän konserniohje laadittiin
vuoden 2017 aikana.
Päätösten ja ohjeiden ajantasaisuutta on käyty läpi prosessityön yhteydessä syksyn
aikana ja jatketaan edelleen vuoden 2018 aikana. Prosessityön yhteydessä toimin‐
nassa on havaittu puutteita, joiden pohjalta pystytään ohjaamaan henkilöstöä proses‐
sien mukaiseen toimintaan. Toimivallan ylityksiä on tapahtunut ja niihin puututtu.
Henkilötietolain mukaisien rekisteritietoselosteiden ajantasaisuutta on käyty edelleen
läpi tilikauden aikana ja todettiin että selosteissa on edelleen puutteita eivätkä ne kai‐
kilta osin vastaa tietosuoja‐asetuksen vaatimuksia. Tietosuojaan ja sen lainmukaiseen
toteutumiseen toiminnassamme on kuitenkin tilikaudella kiinnitetty huomiota ja tie‐
tosuojavastaava on nimitetty.
Kuntayhtymän voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita, niiden noudattamista on valvottu
ja poikkeamiin on puututtu ja ne on pääsääntöisesti dokumentoitu.
Sisäisen valvonnan yhteydessä on henkilöstöä ohjeistettu opintojen henkilökohtaista‐
miseen, henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman toteutta‐
miseen sekä opintojen seurantaan, arvioinnin Wilma‐kirjausten ja aikataulujen nou‐
dattamiseen.
Tehtävien laiminlyönteihin on puututtu joka kerta, kun niitä on tullut ilmi. Tehtävien
laiminlyönnistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta on annettu joitakin huomautuk‐
sia, kirjallisia varoituksia ja yksi palvelussuhteen purkaminen.
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Tilikauden aikana tehtiin hallituksen ja sen alaisten viranomaisten päätöksistä kaksi
oikaisuvaatimusta. Hallitus hylkäsi molemmat tehdyt oikaisuvaatimukset.
Itä‐ Suomen hallinto‐oikeus on hylännyt kolme hallintovalitusta, jotka koskivat nimit‐
tämistä koulutuspäälliköksi. Asianosaiset eivät ole valittaneet määräajassa Korkeim‐
paan hallinto‐oikeuteen, joten asian käsittely on päättynyt.
Itä‐Suomen aluehallintovirasto (AVI) on antanut kuusi (6) työsuojelutarkastuksen tar‐
kastuskertomusta, joissa kaikissa on annettu muutamia toimintaohjeita työnantajalle
asioiden kuntoon saattamiseksi.
2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta sekä tuloksellisuuden arvi‐
oinnin pätevyys ja luotettavuus
Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden arviointi esitetään toimin‐
takertomuksessa ja talousarvion toteutumisvertailuissa.
Talouden ja talousarvion seuranta on tulos‐ ja toimialueilla systemaattista ja säännöl‐
listä (kuukausi‐ ja osavuosiraportointi). Kuukausiraportit on käsitelty kuntayhtymän
johtoryhmässä sekä tulosalueiden johtotiimeissä. Osavuosiraportointi taloudesta teh‐
tiin yhtymähallitukselle neljä (4) kertaa sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumi‐
sesta kaksi (2) kertaa vuodessa. Tuloskortin toteutumista seurattiin säännöllisesti.
Kuntayhtymän toiminalle asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutet‐
tiin yleisellä tasolla hyvin. Merkittäviä tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavia riskejä
ei toteutunut.
Käteisvarojen valvontaa on suoritettu kassatarkastuksesta annettujen ohjeiden mu‐
kaisesti. Tarkastuksissa on tullut esille pieniä puutteita.
Investointiohjelma ei toteutunut. Investoinnit kokonaisuutena jäivät noin 4,5 milj. eu‐
roa alle talousarvion. Tähän vaikutti esim. kiinteistökaupan peruuntuminen.
Taloustietojen oikeellisuuteen on kiinnitetty huomiota tilikauden aikana, tähän vaikut‐
tavat oikea‐aikaisuus, oikeat tiedot ja sisäinen tiedonkulku tulos‐ ja osaamisalueiden
välillä.
3. Sopimusten hallinta
Kuntayhtymän hankinta‐ ja muut yhteiset sopimukset tallennetaan Dynasty‐sopimuk‐
senhallintajärjestelmään. Osa sopimuksista ei ole kirjattuna missään järjestelmässä ja
niitä puuttuu kirjaamosta.
Sopimusten hallinta on pääsääntöisesti ajantasaista, asiantuntevaa ja niihin liittyviä
riskejä on tunnistettu. Sopimusten allekirjoitusvaltuuksien noudattamisessa ei todettu
isoja puutteita. Koulutustarjousten allekirjoitusvaltuuksia on täsmennetty talousar‐
vion täytäntöönpano‐ohjeessa.
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Sopimusehtojen noudattamisessa ja vanhentumisaikojen seurannassa on havaittu joi‐
takin pieniä puutteita.
Hankintaosaamiseen on kiinnitetty huomiota ja hankintoihin sisältyvät riskit on tun‐
nistettu hyvin. Hankintojen kilpailutuksessa koulutuskuntayhtymä tekee yhteistyötä
muiden yhteishankintayksiköiden kanssa. Hankintaohje päivitetään vuoden 2018 ai‐
kana.
4. Riskienhallinnan järjestäminen
Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kuntayhtymän johtoryhmä toimii sisäisen valvon‐
nan ja riskienhallinnan ohjausryhmänä.
Riskienhallintaan liittyviä vastuita on selkiytetty. Edelleen tulee kuitenkin kiinnittää
huomiota vastuiden toteutumiseen käytännössä. Ohjeet riskienhallinnan käytännön
menettelyistä on sisällytetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeseen.
Riskienhallintamenettelyt on kytketty osaksi toiminta‐ ja taloussuunnitelmaprosessia
(liite 3). Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavien riskien toteutumista
arvioitiin käyttösuunnitelmien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen seuran‐
nan yhteydessä. Arviointiin ei kuitenkaan kaikilta osin ole yhtenäisiä kriteerejä eikä
niitä kaikkia ole suoritettu dokumentoidusti. Tavoitteiden toteutumisen arviointi ja
seuranta on selkeästi parantunut johtamisen välineeksi kehitetyn tuloskortin myötä.
Toiminnanohjauksen kehittämisen kokonaisuuteen panostettiin tilikaudella.
Henkilöstön sairaslomat ovat vähän kasvaneet verrattuna vuoteen 2016. Henkilöstön
osalta riskinä nähdään osaamisvaje eli osaamisen keskittyminen, varahenkilöjärjestel‐
mää, ei pystytä nykyisessä tilanteessa pitämään yllä.
Henkilöstön työhyvinvointiin ja ‐turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota. Vuoden 2017
aikana panostettiin oppilaitosturvallisuuden menetelmien kehittämiseen (koulutuk‐
set, ohjeet, harjoitukset).
Organisaatiouudistuksen tuomat muutokset vaikuttavat vastuunjakoon ja valvonta‐
toimenpiteiden toteuttamiseen.
Koulutuskuntayhtymässä julkaistiin vuonna 2017 kansallisen kynnysarvon ylittäviä kil‐
pailutuksia 10 kpl ja EU‐kynnysarvon (yli 207 000 euroa) ylittäviä kilpailutuksia 3 kpl.
Markkinaoikeuteen ei valitettu hankintaa koskevissa asioissa. Pienhankinnan rajan
ylittävät hankinnat on kilpailutettu sähköpostia käyttäen.
5. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
OKM:n leikkaustoimenpiteet ammatillisen koulutuksen rahoitukseen ja uudistuva
lainsäädäntö vaikuttivat kuntayhtymän toimintaan.
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Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja sen hoidon valvonnan osalta on havaittu pie‐
niä puutteita. Pelastussuunnitelmien päivitys on edennyt kuntayhtymän aikataulujen
mukaisesti. Turvallisuusmääräysten noudattamiseen on panostettu sisäisen valvon‐
nan painopisteen mukaisesti.
Kolmisopen tiloissa sattui ammoniakkivuoto viereisen yrittäjän tiloissa, jonka seurauk‐
sena koulutuskuntayhtymän työntekijöitä ja opiskelija joutuivat käymään tarkastuk‐
sissa.
Tilivelvolliset eivät ole raportoineet muita merkittäviä omaisuusvahinkoja.
Tulosalueilla käyttöomaisuutta on poistettu pääsääntöisesti ohjeiden mukaisesti. Ir‐
taimistorekisterit eivät ole kaikilta osin ajan tasalla. Irtaimiston inventointiin ja rekis‐
terien päivittämiseen on kiinnitettävä edelleen huomiota.
Kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden osalta on laadittu toimipistekohtainen kehittä‐
misohjelma. Isoimpien kiinteistöjen osalta on laadittu kuntoarviot ja kuntotutkimuk‐
set, joiden pohjalta on valmisteltu toteutettavia investointeja.
Sisäilma‐asiat nousevat vuosi vuodelta yhdeksi merkittävämmäksi ennakoimatto‐
maksi riskiksi, näihin ei etukäteen ole kaikilta osin pystytty varautumaan. Sisäilmaon‐
gelma‐asioita on selvitelty yhdessä sisäilmatyöryhmän kanssa melkein jokaisessa yksi‐
kössä. Henkilöstölle ja opiskelijoille on tiedotettu sisäilma‐asioista säännöllisesti. Väis‐
tötilajärjestelyjä on jouduttu tekemään.
Sisäilmaongelmat, niistä aiheutuvat taloudelliset rasitteet ja siihen liittyen myös työ‐
hyvinvointi sekä vaikutukset opiskelijamääriin, opintojen keskeyttämisiin ja läpäisyas‐
teeseen. Ongelmat työllistävät edelleen ennestään kuormittuneita esimiehiä paljon,
mutta näiden ongelmien kanssa joudutaan vielä toimimaan muutamia vuosia.
6. Vuoden 2016 selonteossa esitettyjen kehittämiskohteiden toteutuminen
Sisäistä valvontaa on kehitetty osana toiminnanohjausjärjestelmän kehitystyön yhtey‐
dessä. Hallintosäännön päivityksessä täsmennettiin tilivelvollisten ja viranhaltijoiden
vastuita sekä myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuita.
Riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvää koulutusta tilivelvollisille viranhalti‐
joille ja muille vastuuhenkilöille ei järjestetty.
Sisäinen tarkastus
Kuntayhtymässä on sisäinen tarkastaja. Tehtäviin 2017 kuului avustaa ylintä johtoa
tarkastamalla ja arvioimalla tulosalueiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimi‐
vuutta ja toteutumista. Lisäksi tehtäviin kuuluu tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tar‐
kastuksen avustaminen. Ulkopuolisia palveluja ei kuluneen tilikauden aikana hankittu.
Tarkastusten lisäksi sisäisen tarkastajan asiantuntemusta on hyödynnetty ohjeiden
päivitystyössä ja konsultoinnissa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asioita on
otettu esille johdonkatselmuksissa ja tarkastuskäynneillä.
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Johtopäätökset
Sisäinen valvonta on kehittynyt kaikkien osa‐alueiden osalta edelleen vuoden 2017 ai‐
kana. Tulosaluejohtajat ja esimiehet ovat sisäistäneet sisäisen valvonnan ja riskienhal‐
linnan periaatteet entistä paremmin. Asioiden dokumentointi on myös parantunut.
Kuntalain ja muiden toimintaa ohjaavien lakien muutoksia sekä opetustoimen mää‐
räyksiä ja ohjeita on huomioitu kuntayhtymän sääntöjen ja ohjeiden päivityksessä.
Sisäisen valvonnan kehittymistä on edesauttanut myös suoritetut toimenpiteet ope‐
tus‐ ja kulttuuriministeriön sisäistä ja ulkoista arviointia varten. Kuntayhtymän toimin‐
taan vaikuttavista ajankohtaisista asioista ja muutoksista on viestitetty suullisesti eri
info‐ ja muissa tilaisuuksissa sekä intrassa henkilöstölle.
Organisaatiouudistus, vuosityöaikakokeilu ja ammatillisen koulutuksen lainsäädännön
uudistuminen 1.1.2018 alussa ovat työllistäneet esimiehiä ja henkilöstöä uupumisen
rajamaille. Suurena ongelmana on ollut suuret muutokset, iso työmäärä ja niiden ai‐
heuttama kiire.
Sisäisen valvonnan kehittäminen voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella
‐
‐
‐

toimenpiteissä keskitytään uudistuvan organisaation tarpeisiin ja ammatillisen
koulutuksen lainsäädännön sekä rahoituksen vaatimuksiin,
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistä jatketaan säännöllisellä pe‐
rehdytyksellä ja tarvittaessa koulutuksella
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta raportoidaan osana
kuntayhtymän raportointikäytäntöjä.

1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
Savon koulutuskuntayhtymässä ammatillisessa peruskoulutuksessa vuoden 2017 ta‐
lousarvion laadinnan perusteena oli järjestämisluvan mukaisesti 5 670 opiskelijaa. Val‐
takunnallisesti koulutukseen kohdennettiin 190 milj. euron säästö vuodesta 2017 lu‐
kien. Säästö toteutettiin määräämällä perusrahoituksen perusteena oleva opiskelija‐
määrä 12,44 prosenttia järjestämislupien mukaista enimmäisopiskelijamäärää alhai‐
semmalle tasolle. Kuntayhtymässä leikkauksen jälkeen rahoituksen perusteena oleva
opiskelijamäärä oli 4 964,7. Rahoitusta saatiin 9 794,23 euroa opiskelijaa kohden, yh‐
teensä 48,187 milj. euroa. Perusrahoitus sisälsi 2,576 milj. euroa tuloksellisuuden pe‐
rusteella saatua rahoitusta.
Oppisopimuskoulutukseen saatiin rahoitusta 922,5 opiskelijasta 3,493 milj. euroa.
Ammatilliseen lisäkoulutuksen omaehtoiseen koulutukseen ja henkilöstökoulutuk‐
seen OKM myönsi rahoitusta 3,131 milj. euroa, rahoitusta saatiin 415,10 opiskelijatyö‐
vuodesta. Lukiokoulutukseen valtionosuuksia saatiin 1,630 milj. euroa 294,8 opiskeli‐
jasta. Yhteensä valtionosuusrahoitusta kuntayhtymä sai 56,4 milj. euroa.
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Työ‐ ja elinkeinoministeriön (TEM) rahoittamaan työvoimakoulutukseen kuntayhtymä
on saanut rahoitusta 5,6 milj. euroa. Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan (NAO) ja
Maahan muuttajien koulutukseen saatiin valtionavustusta 1,3 milj. euroa. Myynnistä
Savon Koulutus Oy:lle kertyi yhteensä 1,1 milj. euroa myyntituottoja. Lisäksi hankera‐
hoitusta ja muita avustuksia on saatu 4,1 milj. euroa.
Tilikauden tulos on 1 363 264,46 euroa. Tilikauden tulokseen vaikuttaa taseesta tehty
1 098 657,55 euron lomapalkkavelan purkaminen. Suureen lomapalkkavelan purkami‐
sen määrään vaikutti pääsääntöisesti opettajien vuosityöaikakokeiluun siirtyminen
1.8. lähtien. Lomapalkkavelan purkaminen pienentää vuoden 2017 henkilöstökuluja.
Taseesta on tehty myös opiskelijatyönä tehdyn omakotitalokohteen 120 000 euron
kulujen kirjaus, joka pienentää tuloslaskelmassa muita toimintatuottoja.
1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen
Tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tulos‐
laskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla.

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
2017

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Rahoitustuotot ja ‐kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset kulut
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/toimintakulut %
Vuosikate/Poistot %

1 000 euroa

2016
1 000 eu‐
roa

71 424
‐65 909
5 515
‐394

78 624
‐71 309
7 315
‐412

12
‐266
‐139
5 121
‐3 625
‐133
1 363
240
1 603

13
‐252
‐173
6 903
‐5 452

108,4 %
141,3 %

110,3 %
126,6 %

1 451
198
1 649
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Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista (108,4 %)
=100*Toimintatuotot/(Toimintakulut ‐ Valmistus omaan käyttöön)
Toimintakate eli toimintatuottojen ja ‐kulujen erotus osoittaa varsinaisen toiminnan
taloudellisen tuloksen ennen rahoituseriä ja poistoja. Kun toimintakatteesta vähenne‐
tään rahoitustuottojen ja ‐kulujen erotus saadaan vuosikate.
Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin
ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen
riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen
suuruinen, tulorahoitus on riittävä. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa käytetään
seuraavaa tunnuslukua:
Vuosikate prosenttia poistoista (141,3 %)
=100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset
Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riit‐
tävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot arvonalentumiset
vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa pitkällä aikavälillä. Investoinneilla
tarkoitetaan poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähen‐
tämällä hankintamenosta valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet. Investointitaso
määritellään voimassa olevasta investointisuunnitelmasta, jonka aikajänne on riittävä
keskimäärän osoittamiseksi.
Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen kun vuosi‐
kate alittaa poistot. Nämä pätevät vain, jos poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista
investointitasoa. Jos vuosikate on negatiivinen, tulorahoitus on heikko.
Kuntayhtymässä tilikauden aikainen tulorahoitus oli riittävä, se riitti kattamaan synty‐
neet poistot sekä osittain myös investointeja, 1,5 milj. euroa. Vuosikate oli 5,121 milj.
euroa, kun taas poistot olivat 3,625 milj. euroa. Nettoinvestoinnit olivat 4,336 milj.
euroa.
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai
vähentää pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero‐ ja tu‐
loksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahas‐
toida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta ker‐
tyneeseen yli‐ tai alijäämään. Ylijäämää lisääviä tai alijäämää vähentäviä eriä ovat va‐
rausten ja rahastojen vähentäminen.
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1.3.2 Toiminnan rahoitus
Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä lasket‐
tavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelma on rahoitussuunnittelun väline ja siis
keskeinen osa talousarviota ja tilinpäätöstä. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen
tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan, oman pääoman ja
maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai
summa osoittaa kuntayhtymän rahavarojen muutoksen tilikaudella.
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
2017
1 000 euroa

2016
1 000 euroa

5 120
5 121
‐133
132

6 800
6 904

‐4 306
‐5 340
914

‐6 864
‐7 379
461

90
30
814

37
17
‐64

Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta

‐1 190
‐1 190
‐5
‐1 550
‐2 745

‐1 190
‐1 190
‐6
‐1 697
‐2 893

Rahavarojen muutos

‐1 931

‐2 957

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

18 701
‐20 632

20 632
‐23 589

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset kulut
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustu‐
lot
Keskeneräinen investointihanke Tilapalveluille
Toiminnan ja investointien rahavirta

‐104
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RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5
vuodelta, milj. euroa
Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv

16,5
115,7 %
3,7
94

17,8
99,8 %
5,0
94

INVESTOINNIT
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä oli 16,5 milj. euroa vuosilta 2013 ‐ 2017
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä oli 17,8 milj. euroa vuosilta 2012‐ 2016
Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta on tunnusluku, jonka posi‐
tiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää lainojen lyhennyk‐
siin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja
joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää
lainaa.
Toiminnan ja investointien rahavirta ‐välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuo‐
den kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä
aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätös‐
vuonna on positiivinen, kuntayhtymässä kertymä tilinpäätöksessä 2017 oli 0,8 milj. euroa po‐
sitiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi nega‐
tiiviseksi. Kuntayhtymässä toiminnan ja investointien rahavirran kertymä tilinpäätösvuoden
ja neljän edellisen vuoden ajalta on positiivinen, 16,5 milj. euroa.
Investointien tulorahoitus, % (115,7 %)
=100*Vuosikate / Investointien omahankintameno
Investointien tulorahoitus ‐tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintame‐
nosta (=rahoituslaskelman investointimenot, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merki‐
tyt rahoitusosuudet) on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta
osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien
vastaavien hyödykkeiden (käyttöomaisuuden) myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vä‐
hentämällä. Edellisenä vuonna tunnusluku oli 99,8 %. Vuonna 2017 kuntayhtymässä oli net‐
toinvestoinnit saatu katettua kassavaroilla, vuosikate oli 5,1 milj. euroa ja nettoinvestoinnit
olivat 4,3 milj. euroa.
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LAINANHOITO
Lainanhoitokate
=(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
Lainanhoitokate (3,7)
Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhen‐
nysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suu‐
rempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälai‐
naa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.
Kuntayhtymän lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tun‐
nusluku on 1‐2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Kuntayhtymässä tunnusluku
vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan on 3,7. Edellisenä vuonna tunnusluvun arvo oli 5,0.
MAKSUVALMIUS
Kassan riittävyys, pv (94)
=365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
Rahavarat 31.12.
Kuntayhtymän rahavarat olivat tilinpäätöksessä 18,7 milj. euroa.
Kassasta maksut/vuosi
Kuntayhtymän kassasta maksut vuoden 2016 aikana olivat 72,8 milj. euroa.
(toimintakulut, korkokulut, muut rahoituskulut, investointimenot ja pitkäaikaisten lainojen
lyhennykset)
Kuntayhtymän maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee,
monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoi‐
tusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Tunnusluku saadaan, kun rahavarat kerrotaan
vuoden päivillä (365) ja saatu tulo jaetaan menneen vuoden kassasta maksuilla. Kuntayhty‐
män kassa‐/likviditeettitilanne on sama edellisenä vuonna, 94 päivää.

1.3.3 Rahoitusasema ja sen muutokset
Kuntayhtymän rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen
avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman li‐
säykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta.
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TASEEN TUNNUSLUVUT
Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kuntayhtymän omavaraisuutta, rahoitus‐
varallisuutta ja velkaisuutta.
Omavaraisuusaste, % (78,80 %)
=100*(Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saa‐
dut ennakot)
Omavaraisuusaste mittaa kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja
sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä ta‐
voitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavarai‐
suusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Kuntayhty‐
män vakavaraisuus on edelleen vahvistunut tilivuoden aikana. Tunnusluku edellisenä
vuonna oli 75,98 %.
Suhteellinen velkaantuneisuus, % (21,83 %)
=100*(Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kuntayhtymän käyttötuloista tarvittaisiin vieraan
pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta
käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien/kuntayhtymien välisessä vertailussa, koska py‐
syvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta
tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä
paremmat mahdollisuudet on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Kun‐
tayhtymän suhteellinen velkaantuneisuus on hieman laskenut edellisestä vuodesta,
jolloin se oli 22,63 %.
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % (29,01 %)
=100*(Vieras pääoma – Saadut ennakot + Vuokravastuut) / Käyttötulot
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kuntayhtymän käyttötuloista tarvittaisiin vieraan
pääoman takaisinmaksuun, silloin kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuok‐
ravastuut. Kuntayhtymässä vuokravastuita ja leasingvastuita vuonna 2017 oli yh‐
teensä noin 5,1 milj. euroa. Tunnusluku ottaa paremmin huomioon esim. rahoitus‐
leasingsopimuksilla rahoitetut hankkeet, jotka eivät näy velkana kuntayhtymän ta‐
seessa. Vuonna 2016 tunnuslukua ei vielä laskettu, vertailun vuoksi mainittakoon, että
vuonna 2016 se on ollut 29,48 %.
Kertynyt ylijäämä (24,6 milj. euroa)
=Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Muodostuu edellisten tilikausien ylijäämästä ja tilikauden ylijäämästä. Kuntayhty‐
mässä kertynyttä ylijäämää on 24,6 milj. euroa. Luku osoittaa, paljonko kuntayhty‐
mällä on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana.
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Lainakanta 31.12. (6,5 milj. euroa)
=Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)
Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin
koko vieraspääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto‐, siirto‐ ja muilla ve‐
loilla. Kuntayhtymän lainakanta on 6,5 milj. euroa. Uutta lainaa kuntayhtymä ei otta‐
nut vuoden 2017 aikana.
1.3.4 Kokonaistulot ja ‐menot
Kokonaistulojen ja ‐menojen laskelma on laadittu tuloslaskelmasta ja rahoituslaskel‐
masta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat.
KOKONAISTULOT JA ‐MENOT 31.12.2017
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1.4 Kuntakonsernin toiminta ja talous
1.4.1 yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä
Yhdistelty kon‐
sernitilinpää‐
tökseen
Yhdistelty (kpl)
Tytäryhteisöt
Yhtiöt
Savon Koulutus Oy
Osakkuusyhteisöt
Omnia Education
Partnerships Oy
Yhteensä

Ei yhdistelty
(kpl)

1

1

1
1

1.4.2 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat
Konsernin osalta vuosi 2017 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, jossa Savon
Koulutus Oy toteutti sille asetettua tehtäväänsä. Toimintavuosi toteutui suunnitellun
mukaisesti. Savon Koulutus Oy:n taloudellinen tulos ensimmäiseltä tilikaudelta oli ase‐
tetun tavoitteen mukainen, ja yhtiön rahoitusasema säilyi hyvänä koko tilikauden
ajan. Vuoden aikana vakiintuivat käytännöt sopimusten ja laskutusten joustavasta toi‐
minnasta.
1.4.3 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Konserni on toiminut vain vuoden 2017 ajan, joten vertailutietoa aikaisempien vuo‐
sien talouden kehityksestä suhteessa konsernin tulevaan kehitykseen ei ole käytettä‐
vissä. Savon Koulutus Oy:n osalta voidaan todeta, että yhtiön hallitus on asettanut
vuodelle 2018 liikevaihtotavoitteeksi 2,4 milj. euroa ja tulostavoitteeksi 5 400 euroa.
Liikevaihdon kasvu vuoden 2017 toteumaan verrattuna tulisi toteutuessaan olemaan
n.1 milj. euroa. Konsernin kokonaisuuteen nähden tällä liikevaihdon kasvulla ei kui‐
tenkaan ole merkittävää vaikutusta.
1.4.4 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
Konsernivalvonnasta on annettu ohjeet kuntayhtymän konserniohjeessa, joka tulee
voimaan 1.1.2018. Koska konserni ensimmäisen tilikauden aikana ei ole ollut käytet‐
tävissä hyväksyttyä ohjetta konsernivalvonnasta, niin tytäryhteisössä ja konsernissa
on noudatettu soveltuvin osin kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
ohjeistusta. Savon Koulutus Oy:n sisäisestä valvonnasta tilikaudella 30.9.2016 ‐
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31.12.2017 on annettu raportti konsernijohdolle. Valvonnassa ei ole havaittu merkit‐
täviä puutteita.
1.4.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut
Kuntayhtymän tulos, rahoitus sekä rahoitusasema ja sen muutokset on esitelty tilin‐
päätöksen sivuilla 24 ‐ 32. Konsernia ei ole erikseen tarkasteltu, koska konserni on toi‐
minut vuoden, ja vertailutietoja ei ole edellisiltä vuosilta saatavissa. Konserniin kuulu‐
van Savon Koulutus Oy:n toiminta ei ole oleellisesti vaikuttanut Savon Koulutuskun‐
tayhtymän toiminnan kokonaisuuteen.
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1.5 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot olivat
71 424 515,56 euroa ja toimintakulut 65 909 468,68 euroa. Vuosikate nettorahoitus‐
kulujen jälkeen oli 5 121 353,70 euroa. Tilikauden tulos poistojen jälkeen oli ylijäämäi‐
nen 1 363 264,46 euroa.
Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vuosille 2015–2018 tehtyä 2,0 milj. euron investointi‐
varauksesta on käytetty loput 800 000 euroa Varkauden Osmajoentie 75 C ‐rakennuk‐
sen muutostöihin. Lisäksi vuoden 2012 tilinpäätöksessä tehty ja vuoden 2015 tilinpää‐
töksessä jatkettu 3,0 milj. euron investointivaraus on käytetty Toivalan uuden päära‐
kennuksen rakentamiseen vuonna 2017. Investointivarausten purku näkyy tilinpää‐
töksessä poistoeron lisäyksenä.
Poistoeroa tuloutetaan tilinpäätöksessä 234 911,45 euroa. Poistoeron tuloutukset
kohdistuvat poistojen määrän suhteessa koulutusaloille tehtyihin tilojen kalustoinves‐
tointeihin sekä peruskorjaus‐ ja rakennusten laajennusinvestointeihin. Stipendirahas‐
toa on käytetty 5 420 euroa.
Poistoeroon, varauksiin sekä rahastoon kohdistuneiden muutoskirjausten jälkeen tili‐
kauden ylijäämäksi jää 1 603 595,91 euroa. Tilikauden ylijäämä, 1 603 595,91 euroa,
jätetään tulostilille, josta se siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille lisäämään
omaa pääomaa.
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2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty kuntayhtymän ja tulosalu‐
eiden tuloskorttien yhteydessä. Vuosikate ja nettoinvestoinnit ovat sitovia valtuus‐
toon nähden kuntayhtymätasolla ja hallitukseen nähden tulosaluetasolla. Vuodelle
2017 asetetut sitovuustasot vuosikatteen ja investointien osalta koulutuspalvelujen ja
työelämäpalvelujen tulosalueilla ovat yhteiset.
Yhtymähallitus hyväksyi talousarviovuoden 2017 aikana toteutettavat yli 100 000 eu‐
ron nettoinvestoinnit, mikäli jatkuvat vuosille 2018 ja 2019. Yhtymähallituksella oli
myöntövaltuus tilapalvelujen tulosalueen ennakoimattomista tilainvestoinneista 3,0
milj. euroon saakka talousarviovuoden aikana. Investointeihin kohdistuvat muutokset
viedään talousarviomuutoksina yhtymävaltuuston myöhempää hyväksymistä varten.
Vuoden 2017 aikana lainaa ei tarvinnut nostaa toiminnan ja investointien rahoittami‐
seen. Yhtymähallituksella oli oikeus talousarviovuoden aikana ottaa lyhytaikaista lai‐
naa 2,0 milj. euroon saakka kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi.
Kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteuma on esitetty
taulukossa 1.

Taulukko 1. Kuntayhtymän tuloskortti.
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Kuntayhtymän tuloskortin toteumat muodostuvat tulosalueiden (koulutuspalvelut,
työelämäpalvelut, kehityspalvelut, yhteiset palvelut ja tilapalvelut) toteumista. Ku‐
vaus mittareista ja mittareiden arvojen laskentaperusteista löytyvät liitteestä Kun‐
tayhtymän tuloskortin mittariseloste (liite 4). Toteumat on kuvattu yksityiskohtaisem‐
min tulosalueiden tuloskorttien yhteydessä.
Kuntayhtymän tuloskortin mittareiden vuosittainen kehitys 2013–2017 on kuvattu liit‐
teessä 5.

2.1 Strategisten tavoitteiden toteutuminen
Kuntayhtymän perustehtävänä on lisätä nuorten ja aikuisten osaamista vastaamaan
alueen työelämän osaamistarpeisiin, kehittää alueen työelämää sekä edistää työlli‐
syyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää. Kaikkien strategisten toimenpiteiden toteuttami‐
sessa on otettu huomioon tämä asiakasnäkökulma.
Kuntayhtymän visio on olla huippukouluttaja vuonna 2020. Vision saavuttaminen
edellyttää, että kuntayhtymä on tuloksellisuuskriteereissä suurten ja monialaisten
koulutuksen järjestäjien 10 %:n kärjessä ja kuntayhtymälle on myönnetty valtakunnal‐
linen laatupalkinto. Kuntayhtymä sijoittui tuloksellisuuskriteereissä seitsemän par‐
haan joukkoon (10 % kärjessä edellyttää sijoittumista viiden parhaan joukkoon). Koska
tuloksellisuuskriteerien mukaan menestyminen ei kerro vain kuntayhtymän onnistu‐
misesta, on vision toteutumisen mittaamiseen käytettävää mittaria syytä täsmentää.
Laatupalkintokilpailuun osallistutaan vuonna 2019 ja siinä menestymiseksi on tehty
määrätietoista kehittämistyötä ulkoisista auditoinneista saatujen palautteiden ohjaa‐
mana.
Strategisten tavoitteiden ja vision saavuttaminen edellyttävät kuntayhtymän onnistu‐
mista pedagogiikan, henkilöstön ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisessä
sekä kampusten toimitilaratkaisuissa. Vuoden 2017 aikana tehtyjä strategisia toimen‐
piteitä on kuvattu seuraavassa painopistealueittain.
Pedagoginen kehittäminen
Pedagogisen osaamisen kehittäminen oli strategian keskeinen painopiste koko toi‐
minta‐ ja taloussuunnitelmakaudella. Kaikessa toiminnassa otetiin huomioon pedago‐
giikan muutostarpeet (erityisesti kampusten tilaratkaisujen suunnittelussa). Painopis‐
tealueen tavoitteita konkretisoitiin vuoden 2017 aikana seuraavin toimenpitein:
‐

käynnistetään DigiSakky‐kehittämisohjelma. Ohjelmassa määritellään koko‐
naisvaltaisesti digitalisaation mahdollisuudet koko kuntayhtymän toimintaan
ja laaditaan tavoitteellinen toteuttamissuunnitelma. Kehitysohjelma hyväksy‐
tään vuoden 2017 alussa ja sen toteutus käynnistetään välittömästi.
DigiSakky‐kehittämisohjelma on käynnistynyt vuoden 2017 aikana asetetun ta‐
voitteen mukaisesti. Tietohallintopalvelujen toimesta on laadittu DigiSakky‐
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‐

koulutusohjelma aikatauluineen, ja henkilöstön koulutukset ovat käynnisty‐
neet kevään 2017 aikana. Lisäksi ohjelmaa toteuttamaan on nimetty eTutorit,
joiden tarkoituksena on edistää opettajien tieto‐ ja viestintätekniikan opetus‐
käyttöä ja tukea opettajia opetusteknologian käyttöönotossa. Syksyn 2017 ai‐
kana on otettu käyttöön DigiSakky‐mediapajat kuntayhtymän eri toimipis‐
teissä. Mediapajat mahdollistavat monipuolisen, eri medioiden avulla tapah‐
tuvan työskentelyn. Lisäksi DigiSakky‐ohjelman toteuttamiseksi etäopiskelu‐
järjestelmä Moodle on uudistettu vuoden 2017 aikana.
laaditaan koulutusreformin mahdollisuuksia konkreettisesti hyödyntävä opet‐
tajuuden kehittämisohjelma seuraaville asioille: opetuksen henkilökohtaista‐
miselle, opiskelijoiden tukitoimille, ohjaukselle, työelämän kehittämiselle,
työllistymiselle, kansainvälistymisen tukemiseen sekä osaamisen tunnistami‐
seen ja tunnustamiseen
Ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa opettajuutta ja siksi on ollut vält‐
tämätöntä tarkastella uudelleen opettajan ammatti‐identiteettiä opetettavan
alan substanssin, pedagogiikan ja kehittämisen näkökulmasta. Näiden läpi‐
käynti yhdessä opettajien kanssa nosti esille opettajan työn ytimeksi asiakas‐
lähtöisyyden ja opiskelijan yksilöllisten polkujen mahdollistamisen mutta myös
yhteistyön, innostuneisuuden ja joustavuuden merkityksen. Opetushenkilös‐
tölle on järjestetty koulutuksia, joissa on käyty läpi opiskelijan yksilölliset opin‐
topolut, aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
(HOKS) sekä näihin liittyvät Wilma‐kirjaukset. Koulutusta on järjestetty myös
opiskelijan erityiseen tuen tarpeeseen liittyen.
Edellä mainittuihin asioihin liittyviä prosessikuvauksia ja toimintaohjeita on
päivitetty ja kuvattu reformin mukaisesti opettajien työn tueksi. Perustettujen
työelämäfoorumeiden (tarkemmin kohdassa työpaikalla tapahtuvan oppimi‐
sen kehittäminen) kautta saadaan elinkeinoelämältä arvokasta tietoa amma‐
tillisen koulutuksen kehittämisen tueksi.

‐

määritellään tutkintojen uudistuksen tarvitsemat toimenpiteet painottaen
työelämätarpeiden muutosta
Kaikki oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat päivitettiin kevään 2017 aikana
vastaamaan uudistuneita tutkinnon perusteita ja työpaikalla tapahtuvan oppi‐
misen strategista tavoitetta.

‐

kehitetään pedagogisia ratkaisuja vastaamaan työpaikoilla tapahtuvan oppimi‐
sen vaatimuksia
Työpaikalla tapahtuu ‐hankkeessa toteutettiin erilaisia työpaikalla tapahtuvan
oppimisen pilotteja osana koulutusalojen opetusta. Kehittämisen toimenpi‐
teet liitettiin paitsi uusien pedagogisten toteutusmallien luomiseen ja vakiin‐
nuttamiseen, myös yksilöllisten työssäoppimisjaksojen prosessin tarkempaan
määrittelyyn ja laadunhallinnan kehittämiseen. Opetussuunnitelmatasolla
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määriteltiin tutkinnoittain työpaikalla tapahtuvan oppimisen erilaisia toteutus‐
muotoja, joiksi ovat vakiintuneet mm. asiakastyö eri muodoissaan, erilaiset
työpaikkojen kanssa toteutettavat projektit ja lähiopetuksen toteuttaminen
työelämäympäristössä.
Keskeinen osa työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogista kehittämistä on
työpaikoilla opiskelijoita ohjaavien ammattilaisten ohjausvalmiuksien vahvis‐
taminen. Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen on
panostettu erityisen paljon: koulutuksen toteutusta on tiivistetty käsittämään
8 tunnin lähikoulutus ja sen tarjonnassa markkinoidaan oppilaitoksella toteut‐
tavien koulutusten lisäksi erityisesti suoraan yrityksiin vietävää koulutusta.
Tämä paransi koulutuksen saavutettavuutta ja vuoden 2017 loppuun men‐
nessä koulutetuista noin 600 työpaikkaohjaajasta valtaosa saikin koulutuk‐
sensa työpaikalla.
‐

luodaan uusi työelämäjaksojen käytäntö ja menettelytavat yhdessä työpaikalla
tapahtuvan oppimisen kanssa
Asetetun tavoitteen mukaan koko opetushenkilöstö käy työelämäjaksolla vä‐
hintään kerran strategiakauden aikana. Työelämäjaksoja järjestetään vielä
vuonna 2018 ja sen jälkeen työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäämisen edel‐
lyttämä aiempaa tiiviimpi yhteistyö yritysten ja työpaikkojen kanssa mahdol‐
listaa opetushenkilöstön osaamisen jatkuvan päivittämisen. Siltä osin kuin
opetushenkilöstö ei ole aktiivisesti yhteistyössä työelämän kanssa, järjeste‐
tään erillisiä työelämäjaksoja alan substanssiosaamisen ja työelämävalmiuk‐
sien ylläpitämiseksi.

‐

valmistellaan toimintamalli ja opetuksen sisällöt ns. ”täyden lukujärjestyksen”
monimuotoiseen käyttöönottoon viimeistään lukuvuoden 2018 ‐ 2019 alussa.
Kokeiluluonteisesti mallia testataan vuoden 2017 aikana.
Suunnittelussa on pyritty tuomaan tutkinnoittain näkyväksi opiskelijoille suun‐
nitellut erilaiset osaamisen hankkimisen menetelmät kuten lähiopetus, työssä‐
oppiminen ja verkko‐opetus. Osa opinnoista on viety verkkoon ja lähitunneilla
on keskitytty tekemiseen. Vastuuta opiskelusta on siirretty opiskelijalle. Rin‐
nalla on ollut myös mahdollisuus työsali/pajaopetukseen niille, jotka lisättyä
lähiopetusta tarvitsevat (erityisopiskelijat ja nopeammin etenevät). Asia vaatii
vielä lisää paneutumista ja teknisen toteutuksen suunnittelua erityisesti uuden
ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tuoman yksilöllisemmän tavoitteen
vuoksi, jonka mukaan tavoitteena on vain puuttuvan osaamisen hankkiminen.
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Henkilöstön kehittäminen
Kuntayhtymässä noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Siihen kuuluvat hyvä hal‐
lintotapa, asioiden avoin valmistelu, rakentavan keskustelukulttuurin ylläpitäminen
sekä esimies‐ ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Tavoitteena on ollut turvata henki‐
löstön kehittämismahdollisuudet tuloskortin tavoitteiden mukaisesti.
Painopistealueen tavoitteita konkretisoitiin vuoden 2017 aikana seuraavin toimenpi‐
tein:
‐

esimiestoiminnan ja kehityskeskustelukäytäntöjen kehittäminen
Kehityskeskustelukäytäntöä uudistettiin tukemaan esimiestyötä ja strategis‐
ten tavoitteiden jalkauttamista. Uusi kehityskeskustelumalli mahdollistaa hen‐
kilökohtaisten tavoitteiden sitomisen tulosalueen ja kuntayhtymän tavoittei‐
siin, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämistarpeiden seurannan sekä asetet‐
tujen tavoitteiden toteutumisen myöhemmän arvioinnin. Kehityskeskustelu‐
malli sisältää osiot työtehtävän kuvaus, tavoitteiden asettaminen, osaamisen
arviointi, työyhteisön tilan arviointi ja muut työtä koskevat toiveet.
Käynnissä olevan työhyvinvointiohjelman toimenpiteitä on kohdistettu esi‐
miestyön tukemiseen tarjoamalla työyhteisö‐ ja yksilövalmennuksia tukemaan
ongelmatilanteiden ratkaisemisessa tai työssäjaksamisessa yleensä.

‐

tiimitoimintamallin vakiinnuttaminen
Osaava‐ohjelman Tiimivalmennuksella tehokkuutta toimintaan ‐hankkeen
osana järjestettiin toinen valmennusjakso keväällä 2017. Koulutukseen osallis‐
tui yhteensä kymmenen tiimivastaavaa ja esimiestä. Koulutukseen osallistu‐
neet esimiehet jalostivat käytössä ollutta tiimitoiminnan periaate‐ ja tiimisopi‐
musmallia kuntayhtymän johtoryhmälle päätettäväksi ja kuntayhtymässä
käyttöön otettavaksi tarkennetussa muodossa vuoden 2018 alusta alkaen. Ke‐
hityskeskusteluissa tuloskortin tavoitteita linkitettiin osaamisalue‐, tiimi‐ ja yk‐
silötasolle.

‐

vuosityöaikakokeilun käynnistäminen
Opettajien vuosityöaikakokeilun valmistelu ja käynnistäminen on toteutettu
henkilöstöpalvelujen ja opetuksen välisenä yhteistyönä asetetun tavoitteen
mukaisesti vuoden 2017 aikana. Vuosityöaikakokeiluun siirtymiseen liittyvät
neuvottelut ja paikallinen sopiminen tehtiin vuoden alussa, ja varsinainen vuo‐
sityöaikakokeilu käynnistyi 1.8.2017. Vuosityöaikakokeiluun osallistuu yh‐
teensä n. 360 opettajaa.

43
‐

työhyvinvointiohjelman toteuttaminen
Vuoden 2015 lopussa käynnistetyn työhyvinvointiohjelman toteuttaminen on
jatkunut vuoden 2017 aikana aktiivisesti. Ohjelman avulla on saatu työhyvin‐
vointia edistäviä palveluja muun muassa henkilökohtaiseen kunto‐ohjaukseen,
ristiriitatilanteiden sovitteluun, esimieskoulutuksiin ja työyhteisöjen yhteisiin
kehityspäiviin. Tarkemmin työhyvinvointiohjelman sisällöstä on kerrottu hen‐
kilöstökertomuksessa (liite 2).

‐

tiedotustoiminnan ja osallistamisen vahvistaminen
Tiedostustoimintaa ja henkilöstön osallistamista kuntayhtymän toiminnan ke‐
hittämiseen ja päätöksenteon valmisteluun on vahvistettu vuoden 2017 aikana
valmistelemalla uuden Intranetin käyttöönottoa, joka on tarkoitus toteuttaa
kevään 2018 aikana. Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua uusien kam‐
pusten suunnittelutyöhön useissa eri yhteyksissä. Syyslukukauden 2017 aluksi
järjestettiin koko kuntayhtymän henkilöstölle yhteinen suunnittelu‐ ja kehittä‐
mistapahtuma, joka nimettiin Yhdessä‐päiväksi.
Vuoden 2017 aikana on toteutettu useita henkilöstölle suunnattuja kyselyjä,
joista esimerkkeinä työolobarometri, sisäinen asiakastyytyväisyyskysely ja
brändi‐käsikirjan valmisteluun liittynyt kysely. Tulosten käsittelemisen toimin‐
tatavoista on sovittu ja niiden pohjalta tehtäviä kehittämistoimia seurataan.
Kuntayhtymän johtaja on lähettänyt koko henkilöstölle säännöllisesti tiedot‐
teita ajankohtaisista asioista.

‐

opetushenkilöstön työelämävalmiuksien ja ‐osaamisen lisääminen
Opetushenkilöstön työelämävalmiuksien ja osaamisen lisäämisen keskeisenä
keinona on ollut koko suunnittelukauden opetushenkilöstön työelämäjaksot,
joilla suurin osa opetushenkilöstöä on jo käynyt. Lisäksi työpaikalla tapahtuvan
oppimisen lisäämisen edellyttämä aiempaa tiiviimpi yhteistyö yritysten ja työ‐
paikkojen kanssa on luonut opetushenkilöstölle mahdollisuuden jatkuvasti päi‐
vittää ajantasaista työelämäosaamista. Yhteiset projektit ja mm. opetuksen to‐
teuttaminen työpaikalla ovat lisänneet vuoropuhelua työelämän kanssa: pi‐
demmällä aikavälillä tämän tyyppisellä työskentelyllä on merkittävä vaikutus
opetushenkilöstön työelämävalmiuksien kehittämiseen.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen (ml työ‐ ja elinkeinoelämäyhteis‐
työ)
Tavoitteena oli tiivistää työelämäyhteyksiä kuntayhtymän kaikissa toiminnoissa koko
suunnittelukauden ajan. Painostealueen tavoitteita konkretisoitiin seuraavin toimen‐
pitein:
‐ ammatillisesta peruskoulutuksesta toteutetaan vähintään 50 % työpaikalla ta‐
pahtuvana oppimisena 1.8.2017 jälkeen alkavissa perustutkinnoissa. Tätä en‐
nen lisätään työpaikalla tapahtuvaa oppimista tavoitteen saavuttamiseksi.
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Työpaikka

tapahtuvaan

oppimiseen

luodaan

yhteiset

käytänteet.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrän strategisen tavoitteen toteutu‐
mista on seurattu tiiviisti. Keväällä 2017 oppilaitoskohtaiset opetussuunnitel‐
mat päivitettiin vastaamaan tavoitetta. Niissä tutkinnoissa, joissa määrä poik‐
kesi merkittävästi tavoitteesta, haettiin konkreettisia tapoja lisätä yritysyhteis‐
työtä mm. opintojen alkuvaiheen työelämässä tapahtuvaa oppimista kehittä‐
mällä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen on toteutettu tiiviissä
neuvotteluyhteydessä elinkeinoelämän toimijoiden (yritykset ja yhteisöt, etu‐
järjestöt) kanssa. Näissä keskusteluissa erityisen keskeiseksi on noussut oppi‐
misen laadunhallinta, jonka tueksi kehitettiin yksilöllisten oppimisjaksojen pa‐
lautejärjestelmä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrässä on huomioitu
myös oppilaitoksen työelämää vastaavien oppimisympäristöjen (esim. opetus‐
ravintola, oppilaitoksen työmaat) hyödyntäminen. Tällä tavoin tarkastellen ta‐
voite on pääsääntöisesti saavutettu.
‐

luodaan työelämän yhteistyöfoorumit ja niiden tavoitteet
Työelämän yhteistyöfoorumit ja pohja niiden toiminnalle määriteltiin uudistu‐
van organisaation osaamispoolirakenteen mukaisesti. Foorumirakenteeseen
kuuluu myös elinkeinoelämän kaikki toimialat käsittävä TOP20‐foorumi, jonka
strategiatasoista työtä johtaa kuntayhtymän johtaja.
Työelämän yhteistyöfoorumeiden kautta tiivistämme työelämäyhteyksiä kun‐
tayhtymän kaikissa toiminnoissa koko suunnittelukauden ajan. Foorumeiden
kautta kuntayhtymällä on tiivis keskusteluyhteys työelämän toimijoihin mm.
koulutuksen ajankohtaisissa teemoissa kuten koulutuksen työelämävastaa‐
vuus, työelämän tarpeet, muuttuva opettajuus, tutkintojen uudistus, kumppa‐
nuustoiminnan laatu ja palaute toiminnastamme. Työelämäfoorumit käynnis‐
tävät toimintansa kevään 2018 aikana.

‐

lisätään kumppanuustoiminnan laatua ja asiakasvastuutoimintaa kaikissa hen‐
kilöstöryhmissä
Kumppanuustoiminta on organisoitu uudelleen yhteistyössä alojen ja myynti‐
ja markkinointipalvelujen kesken. Kumppanuuksien hoidon vastuuta on siir‐
retty lähemmäs asiakasrajapintaa, eli koulutus‐ ja työelämäpalvelujen eri osaa‐
misalueiden nimeämien kumppanuusyhteyshenkilöiden tehtäväksi. Kumppa‐
nuusvastaavan vastuulle ovat jääneet kuntakumppanuudet ja maakunnan suu‐
rimmat yritykset. Kumppanuusvastaava on perehdyttänyt osaamisalueiden
yhdyshenkilöt vuoden 2017 aikana. Lisäksi kumppanuustoiminnassa on otettu
käyttöön asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM).
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Kampusten toimitilaratkaisut
Taloussuunnitelmakaudella on käynnistetty ja toteutettu toimia, joissa on huomioitu
uudenlaisen opettajuuden, digitalisaation ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen mah‐
dollistavat uudistukset. Painopistealueen tavoitteita konkretisoitiin vuoden 2017 ai‐
kana seuraavin toimenpitein:
‐

Savilahden kampuksen hankesuunnitelman laadinta ja investointien linjaa‐
miseksi tarvittavien päätösten valmistelu.
Savilahden kampuksen hankesuunnitelman laadinta käynnistyi vuoden 2017
lopussa ja jatkuu vuoden 2018 puolelle.

‐

Iisalmen kampuksesta koskevien päätösten valmistelu ja toimeenpano siten,
että opetus yhteiskampuksella Ylä‐Savon ammattiopiston kanssa voi alkaa
syyslukukaudella 2018.
Iisalmeen yhteistyössä Ylä‐Savon koulutuskuntayhtymän kanssa toteutettavan
kampuksen rakentaminen käynnistyy keväällä 2018 ja uudisrakennus on tar‐
koitus ottaa käyttöön elokuussa 2019.

‐

Toivalan kampuksen ottaminen käyttöön ja ympäristön viimeistely alueen ve‐
tovoimaisuuden lisäämiseksi. Rissalan toimipiste säilytetään.
Toivalan uusi päärakennus valmistui keväällä 2017 ja otettiin käyttöön elo‐
kuussa 2017. Toivalassa on käynnistetty toimitilaselvitys, jonka pohjalta teh‐
dään tarvittavat toimitilamuutokset opetus‐ ja majoitustiloihin liittyen.

‐

Varkauden kampuksen investointien käynnistyminen.
Rakennusinvestoinnit ovat käynnistyneet ja kokonaisuudessaan ovat valmiit
vuoden 2020 loppuun mennessä.

‐

Muuruveden kampuksen osalta toimintojen ylläpito.
Muuruvedeltä on vuoden 2017 aikana purettu 6 kpl tyhjilleen jäänyttä raken‐
nusta. Muilta osin rakennuksiin on kohdistettu normaaleja kunnossapitotoi‐
menpiteitä.

2.2 Tulosalueiden tavoitteiden toteutuminen
2.2.1 Koulutuspalvelut
Koulutuspalvelujen tulosalue toteutti koulutuksen järjestäjän perustehtävää järjestä‐
mällä ammatillista peruskoulutusta pääasiassa nuorten opetussuunnitelma‐perustei‐
sena tutkintoon johtavana koulutuksena. Tulosalueella järjestettiin lukiokoulutusta
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päivälukiossa ja aikuislinjalla. Koulutuspalvelujen tulosalueella järjestettiin myös jär‐
jestämisluvan mukaiset, ei tutkintoon johtavat VALMA‐ ja TELMA‐koulutukset.

Kuva 3. Koulutuspalvelujen tulosalueen toimialat ja osaamisalueet.

2.2.1.1 Savon ammatti‐ ja aikuisopisto
Koulutuksen järjestäminen perustui Opetus‐ ja kulttuuriministeriön myöntämään am‐
matillisen peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestämislupaan. Savon ammatti‐ ja
aikuisopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät on esitetty kuvassa 4,
joista opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen koulutus toteutettiin koulutuspal‐
velujen tulosalueella. Koulutusalakohtaiset opiskelijamäärätavoitteet on esitetty tau‐
lukossa 2.

Kuva 4. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan toteutuminen 2013 ‐ 2017.
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Taulukko 2. Opiskelijamäärätavoitteet osaamisalueittain ja niiden toteutuminen
vuonna 2017.
2.2.1.2 Varkauden lukio ja aikuislinja
Varkauden lukio järjesti nuorten ja aikuisten lukiokoulutusta. Varkauden lukiossa oli
nuorille tarjottavia aloituspaikkoja 96 ja opinnot aloitti 99 opiskelijaa. Varkauden lukio
vastasi myös Savon ammatti‐ ja aikuisopiston Varkaudessa opiskelevien ammatillisen
koulutuksen kaksoistutkintolaisten lukio‐opintojen järjestämisestä. Varkauden lukion
opiskelijamäärien tavoite ja toteuma vuonna 2017 on esitetty kuvassa 5.

Kuva 5. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärien toteutuminen vuosina 2013 ‐ 2017.
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Varkauden lukiotoiminnan kehittämisen painopistealueena oli läpäisyn tehostaminen
siten, että kaikki lukion aloittaneet opiskelijat suorittavat ylioppilastutkinnon ja saavat
lukion päättötodistuksen kolmen vuoden kuluessa opintojen aloittamisesta. Tavoite
saavutettiin, sillä vuonna 2017 läpäisyaste oli 100 %.
Ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen on edennyt siten että, vuoden 2017 loppuun
mennessä sähköisesti kirjoitettiin jo kaikki muut aineet paitsi äidinkieli, fysiikka, kemia
ja matematiikka. Sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen valmistautuminen on otettu huo‐
mioon myös Varkauden yksikön rakennussuunnittelussa.
Lukion opettajakunta perehtyi keväällä 2017 ilmiökeskeisen oppimisen toteuttami‐
seen. Tutkimiseen, kokeilemiseen ja ongelmanratkaisuun perustuvat opiskelumene‐
telmät edistävät oppimaan oppimista ja kehittävät kriittistä ja luovaa ajattelua. Mene‐
telmällisillä ratkaisuilla voidaan rakentaa kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat
ylittävää osaamista. Syksyllä 2017 ilmiökeskeisyyttä toteutettiin abiluokilla äidinkielen
ja taloustiedon kurssien puitteissa. Saatuja kokemuksia hyödynnetään jatkossa ope‐
tuksen toteutuksessa. Lukion opettajat ovat osallistuneet myös ryhmänohjaajakoulu‐
tukseen tavoitteenaan tiedonkulun parantaminen ryhmänohjaajien välillä sekä ryh‐
mänohjaustoiminnan yhtenäistäminen. Lisäksi lukion opettajat suorittivat hätä EA‐
koulutuksen syksyllä 2017.
2.2.1.3 Tuloskortti
Koulutuspalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteuma on esi‐
tetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Koulutuspalvelujen tulosalueen tuloskortti.
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Koulutuspalvelujen tulosalueen ja työelämäpalvelujen tulosalueen yhteensä lasketut
sitovuustasot yhtymähallitukseen nähden talousarviovuonna 2017 olivat:
‐ vuosikate toimintatuotoista 0,7 % (437 101 euroa)
‐ investoinnit 589 300 euroa.
Tulosalueiden yhteinen vuosikatetavoite ylitettiin toteutuneen vuosikatteen ollessa
3,5 % toimintatuotoista eli 2 410 142 euroa. Koulutuspalvelujen tulosalueen vuosikate
oli kuitenkin tavoiteltua pienempi johtuen arvioitua pienemmästä opiskelijamäärästä
ja siten arvioitua pienemmästä yksikköhintarahoituksesta. Järjestämisluvan mukainen
opiskelijamäärä toteutui siten, että koulutuspalveluiden tulosalueen osuuden jää‐
dessä vajaaksi, työelämäpalvelut lisäsi omaa opiskelijamääräänsä ja näin ollen yhtei‐
sen vuosikatetavoitteen ylittyminen on tapahtunut työelämäpalveluiden tulosalueen
ansiosta.
Tulosalueiden yhteinen talousarvion mukainen nettoinvestointimäärä oli 589 300 eu‐
roa. Tulosalueiden yhteinen toteutunut nettoinvestointimäärä oli 552 186 euroa.
Kaikki talousarvion mukaiset investoinnit toteutettiin, mutta ne toteutettiin arvioitua
halvemmalla.
Lisäksi koulutuspalvelujen tulosalueen sitovuustaso yhtymähallitukseen nähden ta‐
lousarviovuonna 2017 oli myös tutkintojen määrä (1 380 tutkintoa). Tavoite ylittyi,
sillä suoritettuja tutkintoja tuli yhteensä 1 446.
Koulutuspalveluille tuloskortissa asetetut tavoitteet saavutettiin lukuun ottamatta
seuraavia mittareita:
Toimintatuotot (M€, ulk.): Toimintatuottojen tavoite oli 44,5 milj. euroa. Koulutus‐
palvelujen tulosalue saa toimintatuottonsa pääasiassa ammatillisen koulutuksen ja lu‐
kiokoulutuksen yksikköhintarahoituksena. Loppuvuonna 2016 ammatillisesta koulu‐
tuksesta valmistui opiskelijoita arvioitua enemmän ja osin tästä syystä ammatillisen
koulutuksen opiskelijamäärä jäi 190 opiskelijaa arvioitua pienemmäksi ja näin ollen
myös yksikköhintarahoitus arvioitua pienemmäksi. Yksikköhintarahoituksen toteu‐
maan vaikutti myös se, että valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen rahoitusleik‐
kaus toteutettiin kuntayhtymässä leikkaamalla yksikköhintoja 12,44 %. Lukiokoulutuk‐
sessa sen sijaan oli 21 opiskelijaa arvioitua enemmän. Lisäksi yksikköhintarahoitusta
kompensoi lukiokoulutuksen osalta saatu talousarviota korkeampi yksikköhinta. Arvi‐
oitua suurempana toteutuivat myös mm EU‐hankkeista saadut tulot ja avustukset. Li‐
säksi tuloksellisuusrahaa tuloutettiin koulutuspalveluihin noin 1 667 000 euroa. Nämä
eivät kuitenkaan riittäneet kattamaan ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän vä‐
hyydestä johtuvaa tulojen pienentymistä. Lopullinen toteutunut toimintatuottojen
määrä jäi 42,7 milj. euroa.
Vuosikate toimintatuotoista (%): Koulutuspalveluiden tulosalueen tavoitteena oli 2,2
% vuosikate toimintatuotoista. Se jäi saavuttamatta, sillä vuosikate toimintatuotoista
oli ‐1,3 %. Vuosikatteen jääminen tavoitteesta johtuu ennen kaikkea arvioitua pienem‐
mästä opiskelijamäärästä ja sen myötä saamatta jääneestä yksikköhintarahoituksesta.
Kulukuri piti hyvin vuoden aikana jopa niin, että aineiden ja tarvikkeiden menot olivat
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arvioitua pienemmät. Kun oppilaitos elää kuitenkin lukuvuosisuunnitelman mukai‐
sesti, niin kevään pienempään ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärään nähden ei
henkilöstökulujen osalta voitu enää vaikuttaa. Opetushenkilöstön siirtyminen vuosi‐
työaikakokeiluun nosti siihen siirtyneiden opettajien osalta palkkakuluja koko oppilai‐
toksen tasolla 3,6 %. Toisaalta kilpailukykysopimus vähensi osaltaan henkilöstöme‐
noja.
Investoinnit (M€): Talousarvion tavoitteena oli 0,4 milj. euron investoinnit, mutta kou‐
lutuspalveluissa toteutui investointeja kuitenkin vain 0,33 milj. euron edestä. Kaikki
suunnitellut investoinnit tehtiin, mutta ne saatiin toteutettua arvioitua halvemmalla.
Koulutuspalvelujen tulosalueen investoinnit koostuivat opetuksessa tarvittavan met‐
säkoneenkuljetusauton ja kuorma‐auton hankinnasta sekä mittausvälineiden ja kalus‐
ton hankinnoista.
Vetovoimaisuus: Vetovoimaisuus lasketaan yhteishausta ja koulutuspalveluiden ta‐
voitteena oli 1,01 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka. Saavutettu vetovoimaisuus jäi kui‐
tenkin 0,88 ensisijaiseen hakijaan/aloituspaikka. Vetovoimaisuudessa on huomattavia
koulutuskohtaisia eroja. Vetovoimaisimpia olivat turvallisuusalan, kauneudenhoi‐
toalan sekä autoalan ja logistiikan koulutukset. Vähiten hakijoita/aloituspaikka oli
tekstiili‐ ja vaatetusalalla, kotityö‐ ja puhdistuspalveluissa, puutarha‐alalla sekä puu‐
alalla.
Työolobarometri: Työolobarometrin tavoitteena oli 3,50 mutta toteutunut tulos
(3,38) jäi tavoitteesta. Ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut suuria muutoksia
useana vuotena peräkkäin. Suuret muutokset ovat koetelleet niin henkilöstön kuin
esimiesten jaksamista.
Opettajien työelämäjaksot: Tavoitteena oli, että 90 opettajaa/ohjaajaa käy vuoden
2017 aikana työelämäjaksolla. Työelämäjaksoja toteutui vain 67. Palveluiden ja hyvin‐
voinnin toimialue saavutti omat tavoitteensa. Teknologian toimialueella ei saavutettu
tavoitetta johtuen henkilöstön työkuormitustilanteesta. Tulosalueen henkilöstölle on
laadittu suunnitelma, jonka mukaan he käyvät työelämäjaksolla kerran strategiakau‐
dessa. Alkuperäisestä suunnitelmasta on jäljellä vielä vuosi, joten loppuosa opetus‐
henkilöstöstä toteuttaa työelämäjaksonsa vuoden 2018 aikana.
Henkilöstön kehittämismenot (%): Tavoitteena oli, että henkilöstön kehittämisme‐
noihin käytettäisiin 2,8 % kaikista henkilöstömenoista. Toteuma (2,6 %) jäi tavoit‐
teesta. Vuoden 2017 aikana koulutuspalveluissa on järjestetty runsaasti koulutuksia
liittyen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, ryhmänohjaajien toiminnan vahvistami‐
seen ja tiimitoimintaan. Koska työelämäjaksojen määrä jäi tavoiteltua pienemmäksi,
jäivät kehittämismenot myös suunniteltua vähäisemmiksi.
Saavutetuista tavoitteista erityisen merkillepantavaa on vastavalmistuneiden työllis‐
tymisen parantuminen. Tavoitteena oli 57,0 % työllistyminen valmistumisen jälkeen.
Tavoite saavutettiin, sillä valmistumisen jälkeen työllistyi peräti 62,9 % opiskelijoista.
Työllisyystilanne on parantunut taantuman jälkeen ja lisääntynyt työpaikalla tapah‐
tuva oppiminen on myös auttanut työllistymisessä.
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2.2.2 Työelämäpalvelut
Työelämäpalvelujen tulosalue järjesti oppilaitos‐ ja oppisopimusmuotoisesti näyttö‐
tutkintoperusteista ammatillista perus‐ ja lisäkoulutusta (perus‐, ammatti‐ ja erikois‐
ammattitutkintoja), työvoimakoulutusta, henkilöstökoulutusta sekä työelämän pal‐
velu‐ ja kehittämistoimintaa.

Kuva 6. Työelämäpalvelujen tulosalueen osaamisalueet.

2.2.2.1 Savon ammatti‐ ja aikuisopisto
Savon ammatti‐ ja aikuisopistossa järjestettiin ammatillista aikuiskoulutusta seuraa‐
villa koulutusaloilla:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Humanistinen ja kasvatusala (ammatillinen lisäkoulutus)
Kulttuuriala
Luonnontieteiden ala
Luonnonvara‐ ja ympäristöala
Matkailu‐, ravitsemis‐ ja talousala
Sosiaali‐, terveys‐ ja liikunta‐ala
Tekniikan ja liikenteen ala
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Savon ammatti‐ ja aikuisopistolla on toimipisteet seuraavilla paikkakunnilla:
‐
‐
‐
‐
‐

Iisalmi
Juankoski (Muuruvesi)
Kuopio
Siilinjärvi (Toivala, Rissala)
Varkaus

Työelämäpalvelujen tulosalue järjesti koulutusta toimipisteidemme lisäksi myös yri‐
tyksissä ja muilla työpaikoilla. Koulutuksen järjestäminen perustui Opetus‐ ja kulttuu‐
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riministeriön myöntämiin ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulu‐
tuksen järjestämislupiin, työelämän kehittämis‐ ja palvelutehtävään sekä tutkintotoi‐
mikuntien hyväksymiin järjestämissopimuksiin. Lisäksi koulutusmääriimme vaikuttivat
koulutuksemme myynti työhallinnolle, yrityksille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille.

Kuva 7. Ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijamäärien toteutuminen opiskelija‐
työvuosina vuosina 2013–2017.
Savon ammatti‐ ja aikuisopiston ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijatyövuodet
on esitetty kuvassa 7. Näyttötutkintoperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opis‐
kelijamäärä osaamisaloittain on esitetty taulukossa 4.
Näyttötutkintoperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä
TAVOITE JA TOTEUMA 2017
Tavoite

Toteuma

Biotalous

152

175

Liikenne

38

58

Rakentaminen

130

159

Teollisuus

110

148

Hyvinvointi

381

380

Liiketalous

122

120

Matkailu ja ravitseminen

90

100

1023

1 140

YHTEENSÄ

Taulukko 4. Osaamisaluekohtaiset opiskelijamäärätavoitteet ja toteumat vuonna
2017.
Näyttötutkintoperusteisen ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijamäärät
ovat ylittäneet asetetut tavoitteet: toteuma 1 140 ja tavoite 1 023. Työvoimakoulu‐
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tusten opiskelijatyövuositavoitteet eivät toteutuneet määrällisesti tavoitteiden mu‐
kaisesti, mutta niiden taloudellinen tulos ylitti erittäin merkittävästi talousarvion ta‐
voitteet. Valtionosuudella rahoitettavien ammatti‐ ja erikoisammattitutkintoon val‐
mistavien koulutusten opiskelijatyövuosimäärät ylittivät tavoitteen ja kiintiön noin 70
opiskelijatyövuodella. Kokonaisuutena aikuiskoulutukselle asetetut määrälliset ja ta‐
loudelliset tavoitteet ylittyivät. Aikuiskoulutuksen tavoite oli yhteensä 2 150 opiskeli‐
javuotta ja toteuma 2 271.
2.2.2.2 Savon oppisopimuskeskus
Oppisopimuskeskuksen tehtävänä on järjestää opiskelijoiden sekä työ‐ ja elinkeinoelä‐
män tarpeita vastaavaa laadukasta oppisopimuskoulutusta. Savon oppisopimuskes‐
kuksella on kiinteä toimipiste Kuopiossa. Oppisopimuskeskuksen toiminnan pääpaino
on Pohjois‐Savon maakunnan alueella. Ylä‐Savon alueella toimimme yhteistyössä Ylä‐
Savon oppisopimuskeskuksen kanssa. Oppisopimuskeskuksen opiskelijamäärävuosi‐
tavoitteet ja toteumat vuonna 2017 on esitetty taulukossa 5.

Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärät 2017

TAVOITE

TOTEUMA

Perustutkinto‐opiskelijat

265

192,5

Ammattitutkinto‐opiskelijat

300

339

Erikoisammattitutkinto‐opiskelijat

280

234,5

Ei tutkintotavoitteinen lisäkoulutus ja tutkinnon osat

180

156,5

Yhteensä

1025

922,5

Taulukko 5. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteet ja toteuma vuonna 2017.
Oppisopimuskoulutuksena suoritettujen tutkintojen määrät toteutuivat hyvin. Oppi‐
sopimuksella suoritettuja tutkintoja toimintavuonna 2017 on yhteensä 287 (73 eri tut‐
kintoa). Oppisopimusten laskennalliset opiskelijavuositavoitteet toteutuivat kokonai‐
suutena melko hyvin: toteuma 922,5 opiskelijaa oli 90 % asetetusta 1025 opiskelija‐
vuoden tavoitteesta. Oppisopimuskoulutuksen toteutuneet opiskelijamäärät on ilmoi‐
tettu taulukossa 5 laskentapäivien (20.1. ja 20.9.) aritmeettisena keskiarvona. Ammat‐
titutkinto‐opiskelijoiden koulutus näin laskien ylitti tavoitetason 39 opiskelijalla, mutta
perustutkinto‐opiskelijoiden opiskelijavuosimäärä jäi tavoitteesta 72,5 opiskelijalla.
Oppisopimuksen laajuutta kuvataan myös niin sanotulla vuosivirtaamalla, mikä muo‐
dostuu eri oppisopimusopiskelijoiden kokonaismäärästä koko tilikauden aikana (eri
henkilötunnusten määrä). Opiskelijamäärän vuosivirtauma oli 1454 opiskelijaa, joka
vastaa asetettua tavoitetta.
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Oppisopimusosaamisalueen vuosikate oli 124 139 euroa (tavoite 249 834 euroa).
Poikkeama johtuu pääosin perustutkinto‐opiskelijoiden laskennallisten vuosiopiskeli‐
jamäärien tavoitetason alittumisesta.
2.2.2.3 Tuloskortti
Työelämäpalvelujen tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden
toteuma vuonna 2017 on esitetty taulukossa 6.

Taulukko 6. Työelämäpalvelujen tulosalueen tuloskortti.
Koulutuspalvelujen tulosalueen ja työelämäpalvelujen tulosalueen yhteensä lasketut
sitovuustasot yhtymähallitukseen nähden talousarviovuonna 2017 olivat:
‐ vuosikate toimintatuotoista 0,7 % (437 101 euroa)
‐ investoinnit 589 300 euroa.
Tulosalueiden yhteinen vuosikatetavoite ylitettiin toteutuneen vuosikatteen ollessa
3,5 % toimintatuotoista eli 2 410 142 euroa. Tulosalueiden yhteinen talousarvion mu‐
kainen nettoinvestointimäärä oli 589 300 euroa. Tulosalueiden yhteinen toteutunut
nettoinvestointimäärä oli 552 186 euroa.
Työelämäpalvelujen tulosalueella suoritettavien näyttötutkintojen sitovaksi tavoite‐
määräksi yhtymähallitukseen nähden oli asetettu 1 030. Näyttötutkintoja suoritettiin
yhteensä 1 475.
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Työelämäpalvelujen tulosalueelle tuloskortissa asetetut tavoitteet eivät toteutuneet
seuraavien mittareiden osalta tavoitteen mukaisesti:
Läpäisyaste (%): Tavoitteena oli, että tutkintoa suorittavista aikuisopiskelijoista vähin‐
tään 61 % suorittaa tutkinnon määräajassa. Toteuma oli 59,5 %. Alhainen läpäisyaste
johtunee keskeyttäjien suuresta määrästä.
Keskeyttäminen (%): Tavoitteena oli alle 8 % keskeyttäminen ja mittarin toteuma oli
9,8 %.
Mittari kertoo vain näyttötutkintoperusteisia perustutkintoja suorittavien opiskelijoi‐
den negatiivisesta keskeyttämisestä. Näyttötutkintona perustutkintoa opiskelleiden
suuri keskeytysprosentti johtuu edelleen merkittävältä osin siitä, että monet opiskeli‐
joista opiskelupaikan saatuaan ovat saaneet kielteisen päätöksen TE‐toimistolta opis‐
keluajan tuesta. Keskeyttämisessä oli erittäin suuria eroja koulutusaloittain ja tutkin‐
noittain. Oppisopimuskoulutuksessa keskeyttämisprosentti on selkeästi tavoitetta pa‐
rempi.
Työllistyminen valmistumisen jälkeen (%): Tavoitteena on ollut 61 % työllistyminen
koulutuksen jälkeen ja toteuma oli 59,5 %. Mittari lasketaan vain työvoimakoulutusten
OPAL‐päättöpalautteesta. Työvoimakoulutuksen opiskelijatyövuosien toteuma oli
400, mikä on noin 18 % aikuisopiskelijoiden opiskelijatyövuosista. Työvoimakoulutuk‐
sista työllistyneiden määrään vaikuttaa merkittävästi yleinen työllisyystilanne Pohjois‐
Savossa. Mikäli mittarin arvoon laskettaisiin ammatti‐ ja erikoisammattitutkinto‐opis‐
kelijat sekä oppisopimusopiskelijat, niin mittarin arvo ylittäisi tavoitteen.
Opettajien työelämäjaksot: Työelämäjaksot eivät ole toteutuneet tavoitteen mukai‐
sesti. Osa opettajien työelämäjaksoista ei ole toteutunut yhtäjaksoisesti viitenä päi‐
vänä ja siten ne eivät näy tulosmittarissa. Pääsyy alittumiseen on, että opiskelijamää‐
rät ovat ylittäneet tavoitetason niin merkittävästi, että opettajien on pitänyt perua
suunniteltuja työelämäjaksojaan opetuksen järjestämisen turvaamiseksi.
Henkilöstön kehittämismenot (%): Tavoite on ollut 2,8 % ja toteuma 2,5 %. Alittumi‐
nen johtuu opettajien työelämäjaksojen alittumisesta minkä syy selviää edellisestä
kohdasta.
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2.2.3 Kehityspalvelut
Kehityspalvelujen tulosalue on edistänyt strategisten tavoitteiden toteutumista tulos‐
alueiden välisellä kehittämisyhteistyöllä ja kuntayhtymätasoisten kehittämistiimien
avulla. Keskeisinä kehittämisen kohteina ovat vuoden 2017 aikana olleet tiedolla joh‐
taminen, prosessit, toiminnanohjausjärjestelmä kokonaisuudessaan ja työelämäyh‐
teistyö.
Kehityspalveluissa toteutettiin eri tulosalueilla valmisteilla tai toteutuksessa olevien,
erityisesti ulkopuolisella rahoituksella tapahtuvien kehittämistoimintojen koordi‐
nointi, rahoituksen hakeminen, kehittämiseen ja koulutustarpeiden ennakointiin liit‐
tyvä sidosryhmäyhteistyö sekä kansainvälisyystoiminnan koordinointi.
Kehittämishankkeissa painopisteet olivat pedagogiikan kehittämisessä, yritysten osaa‐
misen kehittämisessä sekä oppimisympäristöjen kehittämisessä. Erityisesti toiminta‐
vuonna korostuivat ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamiseen sekä Savilah‐
den kampuksen suunnitteluun liittyvät kehittämistoimet.
Kehittämishankkeet ovat onnistuneet ja niiden tulokset ovat hyviä. Merkittävä haaste
on ollut henkilöstöresurssien rajallisuus hankkeitten toteuttamiseen. Resurssien
puute on rajoittanut hankkeitten valmistelua ja joissakin hankkeissa tavoitteita on jou‐
duttu mukauttamaan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Kehittämistoimia
on toteutettu hankekumppaneitten kanssa maakunnallisesti ja kansallisesti verkot‐
tuen.
Kehittämishankkeet ovat tärkeä osa vaikuttavasti toimivan oppilaitoksen jokapäiväistä
toimintaa. Kehittämishankkeitten kokonaisuus on esitetty liitteessä 1.
Koulutustarpeiden ennakointia on maakunnallisesti toteutettu ja kehitetty yhteis‐
työssä Pohjois‐Savon liiton sekä Pohjois‐Savon ELY‐keskuksen kanssa. Jatkossa maa‐
kunnan toimesta tapahtuvalla ennakoinnilla tulee olemaan erityisen tärkeä merkitys
toiminnan suunnittelun pohjana. Kehittämisen kohteena on ollut myös ennakointi‐
mallin luominen tulevaa maakuntaa ajatellen.
Kansainvälistä toimintaa on toteutettu kv‐strategian mukaisesti ja opiskelijoille sekä
henkilöstölle pystyttiin tarjoamaan mahdollisuuksia kansainvälistymiseen (opiskelijoi‐
den ja henkilöstön kv‐liikkuvuudesta tarkemmin opiskelijatilastoissa, liitteessä 6).
Osaamisen vientiin liittyviä toimintoja valmisteltiin ja vienti tullee antamaan merkittä‐
vän lisän kansainväliseen toimintaan.
Järjestämislupien uudistaminen toteutettiin vuonna 2017 siten, että Opetus‐ ja kult‐
tuuriministeriö valmisteli koulutuksen järjestäjille lain siirtymäsäännösten nojalla eh‐
dotuksen uuden järjestämisluvan sisällöksi ja koulutuksen järjestäjien tuli lausua mie‐
lipiteensä ehdotuksesta ennen luvasta päättämistä. Samassa yhteydessä koulutuksen
järjestäjät voivat hakea tarvittaessa lupansa sisältöön muutoksia ja mahdollisia uusia
tehtäviä, joita ei voimassa olevissa järjestämisluvissa ollut määrätty (laajennettu op‐
pisopimuskoulutus, työvoimakoulutus ja vankilaopetus). Kehityspalvelut koordinoi
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lausunnon valmistelua ja uusien tehtävien hakemista sekä valmisteli järjestämislu‐
paan liittyvät tarkistuspyynnöt yhteistyössä työelämäpalvelujen tulosalueen kanssa.
Kuntayhtymässä valmistellun organisaatiomuutoksen yhteydessä on tarkasteltu myös
kuntayhtymätasoisten kehittämistiimien rakennetta ja toimintaa. Ammatillisen koulu‐
tuksen toimintaympäristö muuttuu koko ajan ja strategiset tiimit ovat yksi työkalu,
joiden avulla näihin muutoksiin pystytään joustavasti reagoimaan ja etsimään ratkai‐
suja. Kehityspalveluissa valmisteltiin uusien strategisten tiimien kokonaisuus, niiden
tehtävät ja tavoitteet. Tiimien jäsenet vahvistetaan vuoden 2018 alussa ja tiimeihin
haetaan jäseniä myös sisäisellä haulla.
Työelämäyhteistyön kehittämiseksi ja työelämän tarpeiden huomioimiseksi valmistel‐
tiin työelämäfoorumien kokonaisuutta, jossa kuntayhtymätasoinen foorumi ja osaa‐
mispoolikohtaiset foorumit tuovat työelämän näkemyksen koulutuksen kehittämi‐
seen tiivistäen koulutuksen ja työelämän välistä vuoropuhelua, kehittävät työpaikalla
tapahtuvaa oppimista sekä arvioivat koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta. Kehityspal‐
velut valmisteli työelämäfoorumeille suunnatun palautekyselyn, joka tulee myös
osaksi tuloskortin työelämäpalaute‐mittaria. Palautekysely otetaan käyttöön työelä‐
mäfoorumien käynnistyttyä vuonna 2018.
Tiedolla johtamisen kehittämistä jatkettiin ottamalla käyttöön tietovaraston sisältä‐
miä tietoja näkyväksi tekevä tulosportaali, jossa tuloskorttien lisäksi on toiminnan seu‐
rantaa ja johtamista helpottavia muita raportteja. Raportteja laaditaan esille nouse‐
vien tarpeiden pohjalta. Tulosportaali tulee kaikkien käyttöön uuden Intran kautta.
Uutta Intraa on valmisteltu prosessityölle rakentuvaksi toiminnanohjausjärjestel‐
mäksi. Prosessityössä on määritelty kuntayhtymän prosessikartta ja toimintamalli
sekä toimijat ja työvaiheet sisältävinä uimaratoina kuvatut prosessit. Prosessikuvauk‐
sien ja niihin liittyvien ohjeiden ajan tasalla pysymisen ja uudistumisen varmistaa pro‐
sessin omistaja.
Toiminnan ohjauksen kehittämisellä varmistetaan yhdenmukainen ja tasalaatuinen
palvelu opiskelijalle ja työelämälle. Uusi Intra, uusi toiminnanohjausjärjestelmä oli
alun perin tarkoitus ottaa käyttöön syksyn 2017 aikana, mutta vuoden 2018 alkuun
ajoittuvan organisaatiomuutoksen ja uudistuvan brändin takia oli järkevää siirtää käyt‐
töönotto vuoden 2018 puolelle. Näin valmistelutyössä voitiin huomioida uusi organi‐
saatio rakentamalla Intraan osaamispoolikohtaiset viestintäsivustot ja kaikki sisältö on
tuotettu suoraan uuden ilmeen mukaisena. Intran pohjana oleva toimintamalli on
myös päivitetty reformin tavoitteiden mukaiseksi.
Kehityspalvelut organisoi suojeluvastaavien koulutuksia sekä turvallisuuskoulutuksia
ja sisälle suojautumisharjoituksia koko henkilöstölle syksyllä 2017. Näistä saatujen pa‐
lautteiden pohjalta tarkistettiin turvallisuusohjeita ja etsittiin yhteydenpidon ja vies‐
tinnän parantamiseksi nykyaikaisia turvallisuusviestintää tukevia ratkaisuja. Turvalli‐
suusorganisaatiossa toteutetun koekäytön kokemusten perusteella tehdään viestintä‐
järjestelmän hankintakilpailutus vuonna 2018.
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Työhyvinvointiohjelman toimenpiteiden koordinointia on jatkettu ja vuonna 2018
päättyvän ohjelman jälkeen työkyky‐ ja työhyvinvointijohtamisen tueksi tarvittavia
ratkaisuja on selvitetty yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa. Työhyvinvointiohjel‐
man toimintaa vuonna 2017 on kuvattu tarkemmin henkilöstökertomuksessa (liite 2).
Kehityspalvelujen koordinoiman kestävän kehityksen työn tavoitteena on, että kes‐
tävä kehitys näkyy kuntayhtymän kaikessa toiminnassa; johtamisessa, opetuksessa,
oppimisympäristöissä, toimintakulttuurissa ja arkikäytänteissä. Kuntayhtymän te‐
kemä pitkäjänteinen työ kestävän kehityksen edistämiseksi on saanut tunnustusta toi‐
mipisteiden ja tutkintojen sertifioinnilla, mutta sertifikaattien ylläpito ja vastuullisen
toiminnan edistäminen vaatii jatkuvaa kehittämistä.
Kehityspalveluihin kuuluva EkoCentria edistää kestävän ruokaketjun, lähi‐ ja luomu‐
ruoan sekä suomalaisen ruoan käytön lisääntymistä ammattikeittiöissä (esimerkkinä
Portaat luomuun ‐ohjelma). EkoCentrian kestäviin ruokapalveluihin ja julkisiin elintar‐
vike‐ ja ruokapalveluhankintoihin liittyvää osaamista on tuotteistettu ja asiantuntija‐
palveluita on tarjottu ja tilattu Savon Koulutus Oy:n kautta.
Kuntayhtymä hankki vuonna 2017 lisenssin Ekokompassi‐ympäristöjärjestelmään,
joka on toimintamalli pk‐yritysten ympäristöasioiden tunnistamiseen ja hallintaan.
Kuntayhtymä toimii Pohjois‐Savon alueen Ekokompassin koordinaattorina sekä yritys‐
ten neuvojana ja auditoijana.
Kuntayhtymän tavoitteena on toimia myös kestävän työelämän ja ammatillisen kou‐
lutuksen kestävän kehityksen alueellisena kehittäjänä Pohjois‐Savon alueella. Tiivis
yhteistyö organisaatioiden kanssa esimerkiksi Ekokompassin ja Portaat Luomuun ‐oh‐
jelman toteuttamisessa antaa kuntayhtymälle tietoa työelämän kestävän kehityksen
haasteista ja tavoitteista. Tätä tietoa voidaan hyödyntää sekä ammatillisen opetuksen
että työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tukena.
Kehityspalvelut koordinoi kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen teemoista opis‐
kelijahuolto ja työrauha, yrittäjyys ja innovaatiotoiminta sekä lukion oppimisen ja
osaamisen arviointi teettämien arviointien toteutukset. Lisäksi toteutettiin oppimistu‐
losten arviointiin liittyvät itsearvioinnit talotekniikan, liikunnan ohjauksen, puutarha‐
talouden ja matkailualan perustutkinnoissa keväällä 2017. Näiden arviointitietojen
sekä kuntayhtymässä itse toteutettujen palautekyselyn tulosten hyödyntämistä eri tu‐
losalueilla on tuettu.
Loiste 4 ‐hankkeen hankeverkostossa laadittiin työpaikalla tapahtuvan oppimisen laa‐
dun itsearviontikriteeristö Opetushallituksen laadunhallinnan arviointikriteerien mu‐
kaisesti. Lisäksi laadittiin arviointimateriaalia haastattelujen toteuttamista helpotta‐
maan. Kuopion koulutuksen järjestäjien verkoston vertaisarviointien koordinointi ja
vertaisarvioijakoulutustilaisuuden järjestäminen oli kehityspalvelujen vastuulla
vuonna 2017. Tulosalue vastasi myös Opetushallituksen laatuverkoston kokouksen
järjestämisestä Kuopiossa keväällä 2017.
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2.2.3.1 Tuloskortti
Kehityspalvelujen tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden to‐
teuma vuonna 2017 on esitetty taulukossa 7.

Taulukko 7. Kehityspalvelujen tulosalueen tuloskortti.
Kehityspalvelujen tulosalueen sitovuustasot yhtymähallitukseen nähden talousarvio‐
vuonna 2017 olivat
‐ vuosikate toimintatuotoista 3,8 % (70 003 euroa) kuntayhtymäjohdon toimin‐
nan osalta, joista tilivelvollinen on kuntayhtymän johtaja ja kehityspalvelujen
tulosalueen vuosikate ilman kuntayhtymän johtoa +/‐ 0, josta tilivelvollinen
on tulosaluejohtaja.
‐ opiskelijapalautteen vastausprosentti 80.
Luottamushenkilöhallinnon ja kuntayhtymän johdon arvioitu tulos oli 70 003 euroa ja
toteuma oli 315 euroa. Luottamushenkilöhallinnon osalta ei ollut varauduttu toimin‐
nasta syntyneisiin ylimääräisiin kustannuksiin. Vastaavasti varsinainen kehityspalvelu‐
jen (ilman em. osaa) tilikauden tulos ylitti arvion 32 729 eurolla, kun arvion mukainen
tulos oli +/‐ 0.
Opiskelijapalautteen avulla mitataan opiskelijoiden tyytyväisyyttä järjestämäämme
koulutukseen. Palautteen antaminen on osa opiskelua ja sen kerääminen kuuluu ryh‐
mänohjaajan tehtäviin. Opiskelijapalautteen vastausprosentti jäi selkeästi tavoit‐
teesta ja oli 66,1 %. Opiskelijapalautteen vastausprosentissa huomioidaan opetus‐
suunnitelmaperusteista perustutkintoa suorittaville suunnattuun tulo‐, olo‐ ja päättö‐
kyselyyn vastanneiden määrän suhde kyselyn vastaajiksi kuuluvien määrään. Oloky‐
selyyn ja päättökyselyyn vastataan pääasiassa keväällä ja tulokyselyyn syksyllä. Oloky‐
selyn vastausprosentti oli 57,2 %, päättökyselyn 59,0 % ja tulokyselyn 80,5 %. Kehitys‐
palvelujen tehtävänä on huolehtia palautejärjestelmien toimivuudesta, vastausaktii‐
visuudesta tiedottamisesta, ongelmatilanteissa auttamisesta ja sen asennemuutoksen
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vahvistamisesta, että ymmärretään, miten tärkeää palautteen saaminen on opetuk‐
sen ja toiminnan kehittämisen tueksi. Kevään aikana palautekyselyiden merkitystä ei
ollut vielä sisäistetty. Kun vuoden lopussa tuimme ryhmänohjaajia sähköpostimuistu‐
tuksin, soitoin ja jokaista kysyjää henkilökohtaisesti avustaen, saatiin tulokyselyn vas‐
tausprosentti tavoitteen mukaiseksi.
Kehityspalvelujen tulosalueen tuloskortissa asetetut muut tavoitteet saavutettiin lu‐
kuun ottamatta seuraavia mittareita:
Työelämäpalaute: Työelämäpalautteessa mitataan työelämän näkemyksiä koulutuk‐
sen laadukkuudesta, henkilöstön asiantuntemuksesta, kuntayhtymän luotettavuu‐
desta yhteistyökumppanina ja koulutusten vastaavuudesta työelämän tarpeisiin. Ta‐
voite oli 3,90 ja toteuma 3,69. Työelämäpalautteen tulokset huononivat merkittävästi
edellisen vuoden tuloksista ja jäivät alle tavoitteen. Herää kysymys, onko ammatillisen
koulutuksen reformista julkisuudessa käyty keskustelu aiheuttanut työelämään epä‐
varmuutta muutoksen vaikutuksista toimintaamme ja tuonut haasteita yhteistyöhön.
Muutos näkyi erityisesti kumppaniyrityksissä, joiden kanssa olemme olleet paljon te‐
kemisissä ja siten viestiminen reformin tuomista muutoksista ei ole onnistunut. Kehi‐
tyspalvelut voi vaikuttaa työelämän näkemyksiin toiminnastamme vaikuttamalla toi‐
mintamalleihin, joilla yritysyhteistyötä tehdään ja kehittämällä työelämäfoorumien
toimintaa, jota kautta työelämän ääni paremmin kuuluu. Myös työpaikalla tapahtuvan
oppimisen laadun varmistamisen kautta voimme vaikuttaa työelämän luottamuksen
palautumiseen.
Asiakastyytyväisyys: Tavoite oli 3,50 ja toteuma 3,25. Tavoitetta ei saavutettu. Asia‐
kastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella kehityspalvelujen tulosalueen toimintaa
ei edelleenkään tunneta eikä nähdä kehittämistyön merkitystä. Kehityspalvelujen roo‐
lia asioihin puuttuvana kehittäjänä ei aina nähdä positiivisesti eikä sovituista menet‐
telytavoista poikkeamiseen puuttuminen aina miellytä kaikkia. Kehityspalvelut on vie‐
nyt määrätietoisesti eteenpäin toiminnan yhdenmukaistamisen ja perustehtävän to‐
teutumisen kannalta tärkeitä asioita. Yhteistyö muiden tulosalueiden kanssa on ollut
aktiivista kehittämistiimien, hanketoiminnan, pedagogisten katselmusten, palaute‐
käytäntöjen ja kehityskeskustelukäytäntöjen kehittämisen sekä oppilaitosturvallisuu‐
den ja työhyvinvoinnin menetelmien kehittämisen kautta. Pyrimme myös lisäämään
tiedottamista ja jalkautumista yksiköihin edelleen.
Työolobarometrin vastaus%: Tavoite oli 75,0 % ja toteuma 70,1 %. Työolobarometrin
vastausaktiivisuuteen vaikuttaa eniten se, kokeeko henkilöstö, että tulokset käsitel‐
lään ja tulosten pohjalta tehdään myös kehittämistä. Tämän prosessin tukena kehitys‐
palvelujen pitää olla entistä vahvemmin.
Henkilöstömittareiden osalta tavoitteet ylittyivät. Työolosuhteisiin ollaan tyytyväisiä
ja työssä jaksaminen on erinomaisella tasolla haastavasta vuodesta huolimatta. Hen‐
kilöstön kehittämismenojen osalta tavoite ylittyi huomattavasti, mikä johtui tulosalu‐
eella järjestetyistä kaikille yhteisistä turvallisuuskoulutuksista sekä Yhdessä‐päivästä,
joiden kustannuksia kohdistui tulosalueen henkilöstön kehittämiskuluihin.
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2.2.4 Yhteiset palvelut
Yhteisten palvelujen tulosalueen kaikki kuusi osaamisaluetta ovat vuoden 2017 aikana
tuottaneet niiden tehtäväksi asetetut palvelut talousarvion sekä toiminta‐ ja talous‐
suunnitelman mukaisesti. Tilikauden aikaiset toimintakulut olivat yhteensä n. 700 000
euroa talousarviota pienemmät. Säästöt toimintakuluissa koostuivat henkilöstöku‐
luista, palvelujen ostoista ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoista. Talousarvi‐
oon verrattuna pienempinä toteutuneet toimintakulut mahdollistivat sen, että vyöry‐
tyserämenoja kohdennettiin opetuksen tulosalueille vastaavasti vähemmän.
Yhteisten palvelujen tulosalueen toiminnan painopisteinä vuodelle 2017 ovat olleet
seuraavat toiminta‐ ja taloussuunnitelmassa asetetut toimenpiteet:
DigiSakky‐kehittämisohjelman käynnistäminen. Ohjelman tavoitteena on saada digi‐
talisaation mahdollisuudet ja hyödyt käyttöön koko kuntayhtymässä. Kehitysohjelman
kohteena ovat kuntayhtymän henkilökunta ja opiskelijat. DigiSakky‐kehittämisoh‐
jelma on käynnistynyt vuoden 2017 aikana asetetun tavoitteen mukaisesti. Tietohal‐
lintopalvelujen toimesta on laadittu DigiSakky‐koulutusohjelma aikatauluineen, ja
koulutukset ovat käynnistyneet kevään 2017 aikana. Lisäksi ohjelmaa toteuttamaan
on nimetty eTutorit, joiden tarkoituksena on edistää opettajien tieto‐ ja viestintätek‐
niikan opetuskäyttöä ja tukea opettajia opetusteknologian käyttöönotossa. Syksyn
2017 aikana on otettu käyttöön DigiSakky‐mediapajat kuntayhtymän eri toimipis‐
teissä. Mediapajat mahdollistavat monipuolisen, eri medioiden avulla tapahtuvan
työskentelyn.
Opettajien vuosityöaikakokeilun valmistelu ja käynnistäminen on toteutettu henkilös‐
töpalvelujen ja opetuksen välisenä yhteistyönä asetetun tavoitteen mukaisesti vuo‐
den 2017 aikana. Vuosityöaikakokeiluun siirtymiseen liittyvät neuvottelut ja paikalli‐
nen sopiminen tehtiin vuoden alussa, ja varsinainen vuosityöaikakokeilu käynnistyi
elokuun 2017 alusta. Vuosityöaikakokeiluun osallistuu yhteensä n. 360 opettajaa.
Kuntayhtymän brändi‐identiteetin kirkastaminen on toteutettu myynti‐ ja markkinoin‐
tipalvelujen toimesta tavoitteen mukaisesti. Näkyvimpinä toimenpiteinä vuoden 2017
aikana ovat olleet oppilaitoksen uuden nimen käyttöönoton valmistelu ja kuntayhty‐
män brändi‐käsikirjan laatiminen.
Yhteisten palvelujen kaikki osaamisalueet ovat osallistuneet prosessikuvausten laati‐
mistyöhön. Prosessikuvaukset on saatu toteutettua suurelta osin vuoden 2017 aikana.
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2.2.4.1 Tuloskortti
Yhteisten palvelujen tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden
toteuma vuonna 2017 on esitetty taulukossa 8.

Taulukko 8. Yhteisten palvelujen tulosalueen tuloskortti.
Yhteisten palvelujen tulosalueen sitovuustasot yhtymähallitukseen nähden vuonna
2017 olivat:
‐ Vuosikate toimintatuotoista 1,3 % (138 017 euroa)
‐ Investoinnit 70 000 euroa
Tulosalueelle asetetut sitovuustasot saavutettiin.
Tuloskortissa esitetyt muut tavoitteet saavutettiin toimintatuottojen, asiakastyytyväi‐
syyden ja työolobarometrin osalta. Työelämäpalaute, henkilöstön kehittämismenot
(%) ja dokumentoidut kehityskeskustelut (%) jäivät alle asetettujen tavoitteiden.
Työelämäpalaute: Tavoite vuodelle 2017 oli 3,90 keskiarvo elinkeinoelämälle suunna‐
tun palautekyselyn tuloksista arviointiasteikolla 1 (heikoin) – 5 (paras). Toteuma (3,69)
jäi alle tavoitteen. Työelämäpalautteeseen vaikuttaa useat eri osatekijät, ja yhteisten
palvelujen toiminnan vaikutusta työelämäpalautteeseen on vaikea arvioida yksityis‐
kohtaisesti. Tulosta pyritään jatkossa kehittämään esimerkiksi viestinnän ja markki‐
noinnin eri keinoin.
Henkilöstön kehittämismenot (%): Tavoitteena oli, että henkilöstön kehittämiseen
käytettäisiin 2,8 % tulosalueen kaikista henkilöstömenoista. Toteuma (2,1 %) jäi ta‐
voitteesta. Henkilöstön kehittämistä toteutettiin vuoden 2017 aikana koulutussuunni‐
telman mukaisesti, mutta kehittämiseen käytetyt menot jäivät tästä huolimatta alle
tavoitteen. Osa henkilöstön koulutuksista toteutettiin webinaareina, joihin osallistu‐
misen kustannukset olivat selvästi alhaisemmat verrattuna ns. perinteisten koulutus‐
tilaisuuksien kustannuksiin. Säästöä syntyi erityisesti matkakustannusten osalta.
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Dokumentoidut kehityskeskustelut (%): Tavoitteeksi oli asetettu, että vähintään 95
% koko tulosalueen henkilöstöstä käy kehityskeskustelun vuoden 2017 aikana. Kehi‐
tyskeskustelut käytiin tulosalueella tavoitteen mukaisesti. Toteuma (91,6 %) jäi kui‐
tenkin alle tavoitteen. Syynä tähän oli se, että vuoden 2017 aikana tulosalueen henki‐
löstöstä eläköityi useita työntekijöitä, joiden kanssa ei käyty kehityskeskustelua. Vuo‐
den 2017 aikana tulosalueen henkilöstömäärään sisältyi lisäksi useita pitkillä työ‐ tai
virkavapailla olleita henkilöitä ja heidän sijaisia, joiden kanssa kehityskeskustelua ei
käyty. Keskustelut käytiin tavoitteen mukaisesti kuitenkin kaikkien niiden henkilöiden
kanssa, jotka olivat työssä koko vuoden.

2.2.5 Tilapalvelut
Tilapalvelujen tulosalueen toiminnassa vuonna 2017 keskeisiä asioita ovat olleet:
Iisalmen uusien toimitilojen suunnittelu saatiin päätökseen.
Toivalaan valmistui uusi päärakennus kevään 2017 aikana. Uudisrakennus otettiin vi‐
rallisesti käyttöön lukuvuoden 2018 ‐ 2019 alussa. Investointihankkeelle oli varattu yh‐
teensä 6,25 milj. euroa ja hankkeen lopulliset investointikustannukset olivat n. 4,77
milj. euroa.
Kuopiossa Presidentinkadun kaava‐alue sai lainvoimaisuuden joulukuussa 2017. Alue
sisältää kahdeksan korttelia ja n. 95 915 k‐m2 suuruisen rakennusoikeuden. Kuopion
kaupungin kanssa yhteisesti hyväksyttiin kaavoituskorvaussopimus, jonka pohjalta
kuntayhtymälle tuli 6 myytävää korttelia, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on 65
714 k‐m2 sekä 12 kpl omakotitalotontteja. Kuopion kaupungille kaavoituskorvaussopi‐
muksen mukaisesti jäi 2 korttelia, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on 30 201 k‐
m2. Syksyllä 2017 järjestetyn tarjouskilpailun perusteella kuntayhtymä myy tässä vai‐
heessa 4 korttelia, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on 33 865 k‐m2. Seuraavan
vaiheen kortteleiden myynti kytkeytyy Savilahden rakentamisaikatauluun, mikä tar‐
kentuu vuoden 2018 aikana.
Kuopiossa Savilahteen rakennettavien toimitilojen osalta sijoitusvaihtoehtojen tarkas‐
telua jatkettiin eri alueen toimijoiden kesken. Savilahden toimitilat tulevat pääosin
sijoittumaan Kuopion kaupungin omistamalle maa‐alueelle Technopolis Oy Microkatu
1 kiinteistön välittömään läheisyyteen. Sijainti mahdollistaa jatkossa tilojen yhteiskäy‐
tön yhdessä Savonia AMK:n sekä Technopolis Oy:n kanssa esim. simulaatiotilojen,
mahdollisesti muiden opetustilojen, kokoustilojen, ravintolatilojen jne. osalta.
Tulevien uusien oppimisympäristöjen osalta vuonna 2017 käynnistettiin kaksi EU‐ra‐
hoitteista hanketta. S6‐ hanke, jonka tarkoituksena on kehittää nykyaikaisia oppimis‐
ympäristöjä eri toimijoiden kesken. Hankkeessa on mukana Savonia AMK. TKIO‐hanke,
joka on lyhenne tuotekehitystyöstä, innovaatiosta ja oppimisesta sekä niiden vaiku‐
tuksesta laite ja toimitilaratkaisuihin. Vuoden 2017 lopussa valittiin Savon koulutus‐
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kuntayhtymän toimesta Savilahden pääsuunnittelija, joka yhdessä eri alojen toimijoi‐
den sekä Kuopion kaupungin kaavoitusviranomaisten kanssa osallistuu alueen asema‐
kaavasuunnitteluun sekä laatii kohteen hankesuunnitelman.
Muuruvedellä käytöstä poistettuja rakennuksia purettiin yhteensä 6 kpl. Purkutyö teh‐
tiin syksyn 2017 aikana. Purkukustannukset olivat suuruudeltaan n. 125 000 euroa,
mikä osaltaan vaikutti siihen, että vuoden 2017 talousarvion kustannukset hivenen
ylittyivät.
Varkaudessa 2017 toteutettiin C‐rakennuksen peruskorjaus. Työ jatkuu osittain vuo‐
den 2018 puolelle. Hankkeelle oli varattu alun perin yhteensä n. 2,5 milj. euroa ja vuo‐
den 2017 loppuun mennessä oli käytetty n. 2,1 milj. euroa. Hanke toteutuu talousar‐
vion mukaisesti. A, B ja E rakennuksien korvaavien tilojen suunnittelu käynnistyi syk‐
syn 2017 aikana ja samalla valittiin kohteen palveluntuottaja (urakoitsija).
2.2.5.1 Tuloskortti
Tilapalvelujen tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden to‐
teuma vuonna 2017 on esitetty taulukossa 9.

Taulukko 9. Tilapalvelujen tulosalueen tuloskortti.
Tilapalvelujen tulosalueen sitovuustasot yhtymähallitukseen nähden talousarviossa
vuonna 2017 olivat:
‐ Vuosikate toimintatuotoista 27,5 % (2 731 847 euroa)
‐ Investoinnit 5 805 000 euroa.
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Vuosikate toimintatuotoista oli 24,7 %. Vuosikatetavoitteen alittuminen selittyy toi‐
mintakulujen ylittymisenä. Toimintakulujen ylittymiseen suurimpina yksittäisinä teki‐
jöinä vaikutti Muuruvedellä käytöstä poistettujen rakennusten purku sekä Savilahden
osalta tehtyjen asiantuntija‐ ja suunnittelutöiden siirtäminen vuosikuluiksi.
Rakennusinvestointeihin talousarviossa varattiin 5 805 000 euroa, lisäksi Savilahden
osalta varauduttiin Tutkimuskeskus Neulasen ostoon yhteensä 2,5 milj. euroa. Tutki‐
muskeskus Neulasen kiinteistön osto yhdessä Savonia AMK:n kanssa kariutui ja sa‐
malla Savilahden investoinnin käynnistyminen siirtyi, mikä johti siihen että rakennus‐
investointeihin varattu euromäärä alittui. Rakennusinvestointeihin käytettiin yh‐
teensä 3,8 milj. euroa.
Tilapalvelujen tulosalueelle tuloskortissa asetetut tavoitteet toteutuivat eri mittarei‐
den osalta seuraavasti:
Toimintatuotot (M€, ulk. ja sis.): Toimintatuottojen tavoitteena oli 9,9 milj. euroa,
toteuma oli 10,2 milj. euroa. Tilapalveluiden toimintatuotot koostuvat lähes kokonai‐
suudessaan sisäisistä vuokrista. Talousarviossa oli arvioitu kuntayhtymän käytössä
olevien tilojen määrän supistuvan vuoden 2017 aikana enemmän kuin mitä tapahtui.
Tämä näkyi osaltaan kertyneiden sisäisten vuokrien määrässä.
Ylläpitokustannukset: Kiinteistöjen ylläpitokuluissa näkyi vastaavasti ylityksenä arvi‐
oitua suurempi kiinteistömäärä. Toivalasta oli tarkoitus purkaa uuden päärakennuk‐
sen valmistumisen myötä 3 rakennusta joiden purkutyöt ovat kuitenkin siirtyneet
eteenpäin.
Asiakastyytyväisyys: Asiakastyytyväisyydessä ei päästy tavoitteeseen. Suurimpana yk‐
sittäisenä poikkeamana on noussut esille tiedottaminen tulevien muutosten osalta.
Asian johdosta on ryhdytty toimenpiteisiin, niin että Tilapalveluiden edustaja on ni‐
metty toimipistekohtaisiin kehittämisryhmiin.
Tyhjien tilojen määrä (hum2):Tyhjien tilojen osalta tavoite jäi saavuttamatta. Asiaan
vaikutti mm. Kun Kuopiossa Presidentinkatu 1:stä jouduttiin sisäilmaongelmien takia
poistamaan käytöstä toimitiloja, lisäksi Varkaudessa valmistui kevään 2017 aikana au‐
toalan käyttöön uudet tilat ja entiset tilat poistuivat käytöstä. Kuntayhtymän eri toi‐
mipiteissä sijaitsevien tyhjientilojen määrä poistuu kun investointiohjelman mukaiset
tilamuutokset saadaan toteutettua.
Energiankulutus: Energiankulutuksen osalta sähkönkulutus kokonaisuudessaan laski
ja lämmönkulutus vastaavasti hivenen nousi. Sähkönkulutuksen osalta näkyvät erilais‐
ten säästötoimenpiteiden vaikutukset. Lämmönkulutuksen kasvussa näkyy Toivalaan
valmistuneen uuden päärakennuksen vaikutus.
Työolobarometri: Työolobarometri toteutui lähes tavoitteen mukaisena. Tuloksissa
näkyy osaltaan työmäärän kasvu meneillään olevien investointihankkeissa sekä huol‐
tohenkilöstön määrän väheneminen. Kuormitusta on pyritty helpottamaan ostopalve‐
luiden avulla.

66
Henkilöstön kehittämismenot (%): Henkilöstön kehittämismenot ovat jääneet alle ta‐
voitetason, vaikka henkilöstöä on vuoden aikana käynyt erilaisissa koulutuksissa hank‐
kimassa ammatillista osaamista.
Dokumentoidut kehityskeskustelut (%): Kehityskehityskeskusteluissa oli tavoitteena
käydä ne kaikkien Tilapalveluiden henkilöiden kanssa. Pitkäaikaiset sairauslomat kui‐
tenkin vaikuttivat niin, ettei tavoitteeseen päästy.

2.3 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen
Kuntayhtymän käyttötalousosa perustuu tuloslaskelmakaavaan. Tilinpäätöksessä kun‐
tayhtymän käyttötalousosa muodostuu viiden eri tulosalueen käyttötalousosasta,
jotka noudattavat talousarviota ja taloussuunnitelmaa. Seuraavassa tarkastellaan
sekä kuntayhtymän että viiden tulosalueen käyttötalousosia. Käyttötalousosat ovat
liitteinä tämän tekstiosion jälkeen.
Tulosalueet ovat:
Koulutuspalvelut
Työelämäpalvelut
Kehityspalvelut
Yhteiset palvelut
Tilapalvelut (muu taseyksikkö)
2.3.1. Käyttötalouden toteutuminen
Savon koulutuskuntayhtymä
Toteutuneet toimintatuotot olivat 92,4 milj. euroa, jotka sisälsivät vyörytyseriä 9,5
milj. euroa sekä sisäisiä vuokratuottoja 9,8 milj. euroa. Ulkoiset toimintatuotot olivat
71,4 milj. euroa, jotka olivat 3,0 milj. euroa talousarviota suuremmat.
Vuonna 2017 valtionosuustuloja lukioon ja ammatilliseen peruskoulutukseen saatiin
56,4 milj. euroa, talousarvio oli 57,8 milj. euroa. Yksikköhintarahaan sisältyvää tulok‐
sellisuusrahaa kuntayhtymä sai 2,6 milj. euroa, jota käytettiin mm. Työpaikalla tapah‐
tuu ‐hankkeen omarahoitusosuuteen, työelämäyhteyksien kehittämiseen, opetus‐
suunnitelma‐ ja näyttöperusteisiin koulutuksiin, Digisakky‐kehittämiseen, erilaisiin
opiskelijatapahtumiin ja ‐kilpailutoimintaan sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittä‐
miseen. Tukia ja avustuksia kuntayhtymä sai 4,1 milj. euroa, jotka olivat 2,1 milj. euroa
arviota suuremmat. Valtionavustuksia saatiin 3,0 milj. euroa ja EU‐tukea hankkeisiin
0,5 milj. euroa. Myyntituotot ylittivät talousarvion n. 2,1 milj. euroa. Myyntituotot oli‐
vat yhteensä 9,0 milj. euroa, joka sisältää mm. työvoimakoulutuksen myyntiä n. 5,6
milj. euroa ja Savon Koulutus Oy:lle myyntiä 1,1 milj. euroa.
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Toteutuneet toimintakulut olivat 86,9 milj. euroa, jotka sisälsivät vastaavasti vyörytys‐
erämenoja ja sisäisiä vuokrakuluja yhteensä 19,3 milj. euroa. Ulkoiset toimintakulut
olivat 65,9 milj. euroa, jotka 1,2 milj. euroa arviota suuremmat.
Toimintakuluihin sisältyvät henkilöstökulut olivat n, 0,5 milj. euroa arviota pienem‐
mät. Kuluihin vaikutti esim. opettajien vuosityöaikakokeiluun siirtyminen. Toteutu‐
neet henkilöstökulut olivat 44,5 milj. euroa. Palvelujen ostot ylittyivät talousarviosta
1,4 milj. euroa, toteuma oli 13,0 milj. euroa. Sisäisiä palvelujen ostoja oli 1,7 milj. eu‐
roa. Toimintatuottojen ja toimintakulujen jälkeen muodostuva toimintakate kuntayh‐
tymätasolla oli 5,5 milj. euroa, ja se oli 1,8 milj. euroa talousarviota parempi. Rahoi‐
tustuotot ja ‐kulut olivat lähes arvion mukaiset, 393 693 euroa negatiivinen. Rahoitus‐
erien jälkeen vuosikate oli 5,1 milj. euroa, joka oli 1,7 milj. euroa arviota parempi. Vuo‐
sikatteesta vähennetyt poistot ja satunnaiset kulut olivat 3,8 milj. euroa.
Kuntayhtymän sitovuustasona oli vuosikate + 3 376 968 euroa.
Vuosikatteen toteuma oli + 5 121 354 euroa.
Koulutuspalvelut
Koulutuspalvelujen tulosalueen tulos tilikaudelta 2017 oli 1,319 milj. euroa negatiivi‐
nen, arvioitu tulos oli 212 900 euroa. Toteutuneet toimintatuotot tulosalueella olivat
42,9 milj. euroa, tuotot olivat 1,8 milj. euroa arvioitua pienemmät. Toimintatuottoihin
sisältyvä ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoitus jäi 2,2 milj. euroa budje‐
toidusta. Yksikköhintarahoitusta tuloutettiin 38,3 milj. euroa, vertailun vuoksi mainit‐
takoon, että edellisenä vuonna tuloutus oli 44,1 milj. euroa. Lukiokoulutuksen saama
rahoitus oli 1,6 milj. euroa, joka ylittyi arvioidusta 0,1 milj. euroa. Tukia ja avustuksia
saatiin valtiolta 0,9 milj. euroa, koulutuskorvauksia ym. tuloutettiin 0,4 milj. euroa.
Toteutuneet toimintakulut olivat 43,5 milj. euroa, toimintakulut alittivat budjetin 0,3
milj. euroa. Henkilöstökulut olivat 23,6 milj. euroa, ja olivat arvion mukaiset. Henkilös‐
tökulut pienenivät taseesta tuloutetun lomapalkkavelan verran, 644 404,91 euroa.
Palvelujen ostot olivat lähes budjetoidun mukaiset, toteuma oli 3,2 milj. euroa. Aineet,
tarvikkeet ja tavarat olivat myös budjetin mukaiset 1,8 milj. euroa. Vuokrakulut olivat
7,8 milj. euroa, josta sisäisten vuokrien osuus oli 6,8 milj. euroa. Koulutuspalveluihin
kohdistuneet yhteisten palvelujen, Savon Catering ‐ravintolapalvelujen ja kehityspal‐
velujen kustannukset alittivat budjetin 0,6 milj. euroa, toteutuneita kustannuksia oli
6,7 milj. euroa.
Toimintatuottojen ja toimintakulujen jälkeen toimintakatteeksi muodostui ‐542 994
euroa. Poistoja tulosalueelle kohdistui 0,8 milj. euroa.
Koulutuspalvelujen talousarvion mukainen vuosikate oli + 960 877 euroa.
Vuosikatteen toteuma oli – 542 199 euroa.
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Työelämäpalvelut
Työelämäpalvelujen tulosalueen tulos tilikaudelta 2017 oli 2,820 milj. euroa, arvioitu
tulos oli ‐690 518 euroa. Toteutuneet toimintatuotot olivat 27,4 milj. euroa, jotka oli‐
vat 4,2 milj. euroa arvioitua suuremmat. Toimintatuottoihin sisältyvät myyntituotot
olivat 2,5 milj. euroa suuremmat kuin oli arvioitu. Ammatillisen koulutuksen yksikkö‐
hintarahoitusta on saatu 0,9 milj. euroa arvioitua enemmän. Toteutunut rahoitus on
9,2 milj. euroa. Edellisenä vuonna toteuma oli 10,0 milj. euroa. Oppisopimuskoulu‐
tukseen oli arvioitu myyntituottoja 3,9 milj. euroa, toteuma oli 0,4 milj. euroa pie‐
nempi. Työvoimakoulutuksen myyntituottoja saatiin 5,6 milj. euroa, arvioituja tuot‐
toja oli 2,9 milj. euroa. Savon Koulutus Oy:lle myyntiä oli arvioitu 1,5 milj. euroa, to‐
teutunut myynti oli 1,1 milj. euroa. Tukia ja avustuksia saatiin 1,9 milj. euroa, budje‐
toitu oli 0,5 milj. euroa.
Toteutuneet toimintakulut olivat 24,5 milj. euroa, jotka olivat 0.7 milj. euroa budjetoi‐
tua suuremmat. Henkilöstökulut olivat lähes arvion mukaiset 12,5 milj. euroa. Henki‐
löstökulut pienenivät taseesta tuloutetun lomapalkkavelan verran, 454 252,64 euroa.
Palvelujen ostot ylittivät budjetin 1,0 milj. eurolla, toteuma oli 5,0 milj. euroa. Ylityksiä
palvelujen ostoissa kohdistui mm. koulutuspalvelujen ja asiantuntijapalvelujen ostoi‐
hin. Samoin aina‐, tarvike‐ ja tavaraostot olivat 0,3 milj. euroa budjetoitua suuremmat.
Vuokrakulut olivat lähes arvion mukaiset, 3,0 milj. euroa, josta sisäisiä vuokria oli 2,7
milj. euroa. Työelämäpalveluihin kohdistuneet yhteisten palvelujen, Savon Catering ‐
ravintolapalvelujen ja kehityspalvelujen kustannukset alittivat budjetin 0,5 milj. euroa,
toteutuneita kustannuksia oli 2,8 milj. euroa.
Toimintatuottojen ja toimintakulujen jälkeen toimintakatteeksi muodostui 3,0 milj.
euroa. Poistoja tulosalueelle kohdistui 0,1 milj. euroa.
Työelämäpalvelujen talousarvion mukainen vuosikate oli – 523 776 euroa.
Vuosikatteen toteuma oli + 2 952 341 euroa.
Koulutuspalvelujen ja Työelämäpalvelujen tulosalueiden sitovuustasona vuodelle
2017 on tulosalueiden vuosikatteet yhteensä:
Talousarvion mukainen vuosikate yhteensä + 437 101 euroa.
Vuosikatteen toteuma yhteensä oli + 2 410 142 euroa.
Kehityspalvelut
Kehityspalvelujen tulosalue sisältää myös erillisenä seurantakohteena luottamushen‐
kilöhallinto ja kuntayhtymän johto ‐osion. Yhteensä tulosalueen tilikauden tulos oli
33 044 euroa, arvioitu tulos oli 70 003 euroa. Tilinpäätöksestä voidaan todeta, että
luottamushenkilöhallinnon ja kuntayhtymän johdon arvioitu tulos oli 70 003 euroa ja
toteuma oli 315 euroa. Vastaavasti varsinainen Kehityspalvelujen, ilman em. osiota,
tilikauden tulos ylitti arvion 32 729 eurolla, arvion mukainen tulos oli +/‐ 0.
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Toimintatuottoja kertyi yhteensä 1,8 milj. euroa, tuottoja toteutui 76 250 euroa arvi‐
oitua vähemmän. Myyntituottoja sekä saatuja tukia ja avustuksia toteutui 0,3 milj. eu‐
roa arvioitua enemmän, tuotot sisälsivät kehittämiseen kohdennettua tuloksellisuus‐
rahaa, ulkopuolisille myyntiä, saatuja valtion avustuksia ja muita tukia. Koulutuspalve‐
lujen ja työelämäpalvelujen tulosalueilta veloitettavat kehityspalvelujen toiminnan
kustannukset tuloutettiin tulosalueelle vyörytyserätuloina. Vyörytyseriin kuuluvat
kustannukset olivat 0,4 milj. euroa arvioitua pienemmät, toteuma oli 1,1 milj. euroa.

Toteutuneet toimintakulut tulosalueella yhteensä olivat lähes budjetoidun mukaiset.
Toteuma oli 1,7 milj., joka oli 39 290 euroa pienempi kuin oli budjetoitu. Toimintatuot‐
tojen ja toimintakulujen jälkeen muodostuva toimintakate oli ‐36 959 euroa. Poistoja
tulosalueelle ei kohdistunut.
Kehityspalvelujen tulosalueen sitovuustasona oli vuosikate +/‐ 0 euroa.
Vuosikatteen toteuma oli + 32 729 euroa.
Kehityspalvelujen tulosalueeseen sisältyvän luottamushenkilöhallinnon ja kuntayh‐
tymäjohdon toiminnan vuosikatteen sitovuustaso oli + 70 003 euroa.
Vuosikatteen toteuma oli + 315 euroa.
Yhteiset palvelut
Yhteisten palvelujen tulosalueen tulos tilikaudelta 2017 oli 115 987 euroa, budjetoitu
tulos oli 93 842 euroa. Toimintatuottoja tulosalueelle on kertynyt yhteensä 10,0 milj.
euroa, toimintatuottoja oli budjetoitu 10,7 milj. euroa. Tulosalueelle tuloutettiin tu‐
loksellisuusrahaa 0,3 milj. euroa mm. työelämäyhteyksien ja markkinoinnin kehittämi‐
seen ja digitalisaation kehittämiseen. Tulosalueen myyntituottoihin sisältyy myös ra‐
vintolapalvelujen myyntiä 1,0 milj. euron edestä. Myyntituotot ylittivät talousarvion
0,1 milj. eurolla, toteuma oli 1,4 milj. euroa. Koulutuspalvelujen ja työelämäpalvelujen
tulosalueilta veloitettavat yhteisten palvelujen toiminnan kustannukset tuloutettiin
tulosalueelle vyörytyserätuloina. Vyörytyseriin kuuluvat kustannukset olivat 0,7 milj.
euroa arvioitua pienemmät, toteuma oli 8,4 milj. euroa.
Toteutuneita toimintakuluja oli 9,8 milj. euroa, kulut alittivat talousarvion 0,7 milj. eu‐
roa. Kulujen alitus vaikuttaa suoraan perittäviin vyörytyskustannuksiin. Henkilöstöku‐
lut alittuivat arvioidusta 0,3 milj. euroa. Esim. tehtävien toimintaketjujen sähköistämi‐
nen on vähentänyt henkilöstön tarvetta ja luonnollisen poistuman, esim. eläkkeelle
jääminen, johdosta ei ole ollut tarvetta palkata uutta henkilöstöä. Palvelujen ostoissa
on myös kulut 0,2 milj. euroa arvioitua pienemmät, toteuma oli 2,1 milj. euroa. Palve‐
lujen ostoissa suurin kulujen vähennys kohdistuu ICT‐palveluihin. Myös aine‐, tarvike‐
ja tavaraostoissa ovat kulut jääneet alle talousarvion, 0,3 milj. euroa, josta suurin vä‐
hennys kohdistuu elintarvikehankintoihin, 0,2 milj. euroa.
Toimintatuottojen ja toimintakulujen jälkeen muodostuva toimintakate oli 207 856
euroa. Poistoja tulosalueelle kohdistui 36 358 euroa.
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Yhteisten palvelujen tulosalueen sitovuustasona oli vuosikate + 138 017 euroa.
Vuosikatteen toteuma oli + 152 345 euroa.
Tilapalvelut (muu taseyksikkö)
Tilapalvelujen tulosalueen tulos tilinpäätöksessä oli 0,3 milj. euroa negatiivinen, tulos
oli 0,4 milj. euroa alle budjetin. Tilikauden arvioitu tulos oli 74 878 euroa. Toteutuneita
toimintatuottoja oli 10,2 milj. euroa, jotka olivat 0,3 milj. euroa yli talousarvion. Tulos‐
alueelle kohdistuvia vuokratuottoja kertyi yhteensä 9,9 milj. euroa, josta sisäisiä vuok‐
ratuottoja 9,8 milj. euroa, sisäisten vuokrien toteuma oli lähes arvion mukainen.
Toimintakulut olivat 7,4 milj. euroa, kulut olivat 0,5 milj. euroa talousarviota suurem‐
mat. Toimintakuluihin sisältyvät henkilöstökulut olivat lähes talousarvion mukaiset.
Palvelujen ostot ylittivät talousarvion 0,6 milj. euroa. Suurimmat ylitykset olivat asian‐
tuntijapalveluissa, jotka olivat 0,2 milj. euroa arviota suuremmat. Tilinpäätöksessä Sa‐
vilahden kohteeseen investoinniksi kohdennettuja kuluja purettiin asiantuntijapalve‐
luihin kuluiksi. Kulut olivat suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä ostopalveluja, yh‐
teensä 89 339,95 euroa. Lisäksi rakentamispalvelujen ostot ylittyivät 0,4 milj. euroa.
Ylitys johtui Muuruveden toimipisteen rakennusten purkukustannuksista, jotka eivät
sisältyneet talousarvioon. Toimintatuottojen ja toimintakulujen jälkeen toimintakat‐
teeksi muodostui 2,9 milj. euroa.
Tulosalueelle kuuluvia rahoituskuluja oli 0,3 milj. euroa. Tilapalveluilta on peritty ope‐
tustoimen pääomasijoitukselle sisäistä korkoa. Korko on sama, jonka kuntayhtymä
maksaa jäsenkunnille. Jäsenkunnille perussopimuksen mukaan maksettava korko on
1 % peruspääomasta eli vuodelta 2017 se oli 114 407,11 euroa. Peruspääoman määrä
31.12.2017 oli 11 440 711,14 euroa. Maksetun koron määrä vastaa vuoden lopussa
0,485 %:n korkoa 23 577 612,19 euron pääomasijoitukselle. Korkosumma on käsitelty
kuntayhtymässä sisäisinä erinä muissa rahoitustuotoissa ja ‐kuluissa. Oman pääoman
rahasto oli 31.12. päättyneessä tilinpäätöksessä 11 960 500,95 euroa.
Vuosikatteen jälkeisinä erinä poistoja tulosalueelle kohdistui 2,7 milj. euroa. Satun‐
naisia kuluja tilinpäätöksessä oli 132 635 euroa, jotka aiheutuivat Kiinteistöosakeyhtiö
Varkauden Kauppakatu 40 osakehuoneiston myynnistä.
Tilapalvelujen tulosalueen sitovuustasona oli vuosikate + 2 731 847 euroa.
Vuosikatteen toteuma oli + 2 525 823 euroa.
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Tuloslaskelmaosan toteutuminen
Kuntayhtymän toteutuneet toimintatuotot olivat 82,9 milj. euroa, Toteutuneet toi‐
mintakulut olivat 77,4 milj. euroa. Tilikauden toimintakuluihin ja tulokseen on vaikut‐
tanut taseesta tehty 1 098 657,55 euron lomapalkkavelan purkaminen. Suureen loma‐
palkkavelan purkamisen määrään vaikutti pääsääntöisesti opettajien vuosityöaikako‐
keiluun siirtyminen 1.8. lähtien. Lomapalkkavelan purkaminen pienentää vuoden
2017 henkilöstökuluja. Tulokseen vaikutti myös taseesta oikaistu opiskelijatyönä teh‐
dyn omakotitalokohteen 120 000 euron kulujen kirjaus, joka myös pienensi tuloslas‐
kelmassa muita toimintatuottoja.
Vuosikate oli 5,1 milj. euroa, joka oli 1,7 milj. euroa arviota parempi. Vuosikatteesta
on vähennetty poistosuunnitelman mukaisesti tehtyjä poistoja 3,6 milj. euroa. Satun‐
naisia kuluja tilinpäätöksessä oli 132 635 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui 1 363
264,46 euroa, arvioitu tulos oli 238 895 euroa negatiivinen.
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Investointien toteutuminen
Kuntayhtymän investointiosa koostui tulosaluekohtaisista investointiosista. Kalusto‐
ja laiteinvestointeja talousarvioon verrattuna tehtiin 0,148 milj. euroa vähemmän. Ka‐
lusto‐ ja laiteinvestointien nettosumma oli 0,693 milj. euroa. Rahoitusosuuksia ja ka‐
luston myyntituloja saatiin 0,920 milj. euroa.
Koulutuspalvelujen tulosalueella bruttoinvestoinnit olivat 0,338 milj. euroa, rahoitus‐
osuuksia ja myyntituloja saatiin 6 133 euroa. Nettoinvestoinnit olivat 0,332 milj. eu‐
roa, toteutuneet nettoinvestoinnit olivat 49 932 euroa pienemmät kuin oli arvioitu.
Työelämäpalvelujen tulosalueella bruttoinvestoinnit olivat 1,135 milj. euroa. Rahoi‐
tusosuuksia saatiin 0,915 milj. euroa, joten toteutuneet nettoinvestoinnit olivat 0,220
milj. euroa. Talousarvion mukaiset nettoinvestoinnit olivat 0,207 milj. euroa, joten in‐
vestoinnit olivat lähes talousarvion mukaiset.
Yhteisten palvelujen tulosalueella bruttoinvestoinnit olivat 16 721 euroa, myyntituloja
saatiin 323 euroa. Toteutuneet nettoinvestoinnit olivat 16 398 euroa. Talousarvion
mukaiset nettoinvestoinnit olivat 70 000 euroa.
Tilapalvelujen tulosalueelle vuodelle 2017 rakennusinvestointeihin oli varattu yh‐
teensä 5,550 milj. euroa. Kiinteistöihin kohdistuvia myyntituloja saatiin 79 000 euroa,
investointien nettomeno oli 3,648 milj. euroa. Toteutuneet nettoinvestoinnit olivat
1,902 milj. euroa pienemmät kuin arvioitiin. Toteutuneista investoinneista korvausin‐
vestointeja oli 2,467 milj. euroa ja uusinvestointeja 1,260 milj. euroa. Tulosalueen ka‐
lustoinvestointeihin oli varattu talousarviossa 0,255 milj. euroa, toteuma oli 0,124
milj. euroa, joten nettoinvestoinnit jäivät 0,131 milj. euroa alle talousarvion.
Osakkeisiin ja osuuksiin oli varattu talousarviomuutoksena 2,5 milj. euroa, joka ei to‐
teutunut, koska talousarviossa varattu summa oli tarkoitus sijoittaa oman pääoman
ehtoisesti kattamaan kuntayhtymän omistusosuuden mukaisen määrän Neulasen
kiinteistön kauppahinnasta. Kaupan peruuntumisen myötä myös yhtiön perustaminen
peruuntui, jolloin myös määräraha jäi käyttämättä. Osakkeiden myyntituloja saatiin
tilikauden aikana 5 020 euroa.
Yhteensä kuntayhtymän investoinnit ilman rahoitusosuuksia (bruttoinvestoinnit) oli‐
vat 5,341 milj. euroa, rahoitusosuuksia saatiin 0,915 milj. euroa, kiinteistöjen myynti‐
tuloja 79 000 euroa ja muita myyntituloja 11 476 euroa. Nettoinvestoinnit olivat
vuonna 2017 yhteensä 4,336 milj. euroa. Nettoinvestoinnit olivat 4,629 milj. euroa
pienemmät kuin talousarviossa.
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Investointien sitovuustasot ja toteumat vuodelle 2017:
Koulutuspalvelujen tulosalue ja työelämäpalvelujen tulosalueen
talousarvion mukaiset nettoinvestoinnit yhteensä 589 300 euroa,
nettoinvestoinnit toteuma yhteensä 552 186 euroa.
Kehityspalvelujen tulosalue, ei investointeja.
Yhteisten palvelujen tulosalueen
talousarvion mukaiset nettoinvestoinnit 70 000 euroa,
nettoinvestoinnit toteuma 16 398 euroa
Tilapalvelujen tulosalueen
talousarvion mukaiset nettoinvestoinnit 5 805 000 euroa (+ talousarviomuu‐
tos 2 500 000 euroa) 8 305 000 euroa
nettoinvestoinnit toteuma 3 766 988 euroa.
Kuntayhtymän
talousarvion mukaiset nettoinvestoinnit 6 464 300 euroa (+ talousarviomuu‐
tos 2 500 000 euroa) 8 964 300 euroa
nettoinvestoinnit toteuma 4 335 572 euroa.

Rahoitusosan toteutuminen
Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten kuntayhtymän menot on rahoitettu.
Sen avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, anto‐ ja ottolainaus sekä muu rahoitus‐
toiminta yhteen laskelmaan. Rahoitusosa sisältää eriä, joiden toteutumista seurataan
rahoitusosassa. Näitä eriä ovat mm. lainojen lisäykset ja vähennykset sekä oman pää‐
oman muutokset.
Vuonna 2017 kuntayhtymässä ei ole otettu uutta pitkäaikaista lainaa, pitkäaikainen
laina on vähentynyt vuoden aikana 1 190 356 euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutok‐
sissa ei ole lisäystä eikä vähennystä. Vuoden aikana on käytetty omaan pääomaan si‐
sältyvää stipendirahastoa 5 420 euroa. Muut maksuvalmiuden muutokset ovat sito‐
neet pääomaa 1 549 839 euroa. Rahavarat ovat vähentyneet 1 930 951 euroa.
Toiminnan ja investointien rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahavarojen muutos

814 664
‐1 190 356
‐ 5 420
‐1 549 839
‐2 745 839
‐1 930 951 euroa
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6 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
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7 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA SEKÄ NIIDEN SÄI‐
LYTYSTAVAT
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja niiden säilytystavoista

143

144

Yhteensä

791 076

16 740

Kasvavan biotalouden tarvitsema osaaminen ja
työvoima (Aiko, P-S liitto)

3 475 764

55 800

10 937

187 500

-

4 687

Lähi-ja luomuruuan käytön edistäminen ja
hankintaosaamisen lisääminen (MMM)

181 234

Luomukoordinaatiohanke (Maaseutuohjelma)

5 044

NYT - Tuotekehitystä ja hankintaosaamista (Mavi)

34 720

29 900

6 944

Kiertotaloutta ammatilliseen koulutukseen ja
yrittäjyyskasvatukseen (Sitra)

300 000

16 668

684 340

1 974 665

Sakkyn budjetti

Kasviproteiiniruokaohjeita ammattikeittiöihin
(MMM)

45 501

-

119 760

Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä,
KePoSa (EAKR)

TeknoStePS2018 - Pohjois-Savon valmistavan
teollisuuden ja sitä palvelevan liiketoiminnan
osaamisen kehittämishanke (ESR)
Resurssitehokas Maanosaaja (Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelma)

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN JA YRITYSYHTEISTYÖ
Nimi (rahoituslähde)
Omarahoitus,
Sakky koko
hankeajalle
Työpaikalla tapahtuu (ESR)
592 400

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

4 506 867

55 800

10 937

29 900

187 500

181 234

169 958

300 000

284 407

1 312 466

Hankkeen
kokonaisbudjetti
1 974 665

selvittää tämän hetkinen mobilisoitavissa oleva kone-,
kuljetus- ja työvoimakapasiteetti, muuttuvat osaamistarpeet
sekä selvittää työvoiman lisäämis- ja koulutustarpeet
puuraaka-ainelogistiikan keskeisillä osa-alueilla.

edistää luomutuotantoa.

lisätä kasviproteiinin käyttöä ja monipuolistaa reseptiikkaa
ammattikeittöissä.

edistää koko ruokaketjun yhteistyötä EkoCentrian tekemän
Hankinnan elinkaari -mallin mukaan ja lisätä tietämystä
uudesta hankintalaista sekä sen menettelytavoista.

kehittää ruokaketjun toimijoiden tuotekehitystä ja
hankintaosaamista.

tarjota Maanosaaja-osaamista tiedonvälityksen keinoin
viljelijöille, jolloin heidän tietämys ilmasto- ja
ympäristökysymyksistä (vesiensuojelu, luonnon
monimuotoisuus, uusiutuva energia ja energiatehokkuus)
lisääntyvät.
auttaa pohjois-savolaisia pk-yrityksiä ja organisaatioita
kestävän kehityksen edistämisessä, ympäristöasioiden
kartoittamisessa ja ympäristöohjelmien sekä – järjestelmien ja
-standardien käyttöön otossa.
kehittää ja julkaista pelillinen kiertotaloustyöpaja, joka on
integroitavissa ammatillisen koulutuksen tutkinto-ohjelmiin ja
yrittäjyyskasvatukseen eri aloilla ja eri koulutusasteilla.

etsiä ratkaisua Pohjois-Savon osaavan työvoiman
saatavuuden turvaamiseen kehittämällä yhteistyössä
elinkeinoelämän, opiskelijoiden ja ammatillisen koulutuksen
kanssa kokonaisvaltaista työpaikalla tapahtuvan oppimisen
toimintamallia.
kehittää teollisuuden osaamista yhteistyössä Savonia-amk:n
ja Ysao:n kanssa.

Hankkeen tavoitteena on

1.8.2017

21.8.2015

19.12.2016

1.4.2017

1.1.2015

1.11.2017

1.3.2016

1.5.2016

1.3.2015

1.4.2015

Alkamispäivä

31.3.2018

31.12.2017

31.8.2017

31.12.2018

31.12.2017

30.4.2019

31.8.2018

31.5.2018

31.12.2017

31.7.2018

Päättymispäivä

Hankeluettelo
Liite 1

20 240

97 147

909 713

Älykäs erikoistuminen ammatillisessa
koulutuksessa-ammatillinen koulutus
Itä-Suomessa 2020-luvulla (ESR)

S6 - Avoin kampus (P-S liitto)

Yhteensä

12 075

DigiSote–eAmmattilaisettulevaisuuden
työelämässä, Savonia-amk (ESR)

10 125

742 126

Metsäkone- ja puukuljetuslogistiikan
oppimisympäristön kehittäminen
(EAKR)

Savilahden avoimen TKIOinfrastruktuurin suunnittelu (PohjoisSavon liitto)

28 000

Materiaaliteknologian TKI-keskuksen
konseptointi ja toiminnan
käynnistäminen Pohjois-Savossa,
Ylipisto hallinnoi (EAKR)

2 876 903

323 826

67 469

45 000

40 248

2 120 360

280 000

Omarahoitus, Sakkyn
Sakky koko
budjetti
hankeajalle

UUDET KAMPUKSET JA OPPIMISYMPÄRISTÖT

Nimi (rahoituslähde)

5 242 559

1 130 476

245 136

214 924

344 139

2 312 884

995 000

Hankkeen
kokonaisbudjetti

tuottaa perusteet tilaratkaisujen suunnittelulle.
Savilahden kampuksen suunnittelutyön pohjalta
aloitetaan Savonia-amk:n sekä Savon ky:n
oppimisympäristöinvestoinnit. Nämä kytkeytyvät
tiiviisti jo Savilahdessa olemassa oleviin Savonian,
Itä-Suomen yliopiston ja tutkimuslaitosten tiloihin
ja yhteistyöhön.

laatia kehittämissuunnitelma Savilahden
avoimesta, monialaisesta ja yhteiskäyttöisestä TKIO
eli tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja
oppimisympäristöstä.
kehittää älykkään erikoistumisen toimintatapa
itäsuomalaiseen ammatillisen koulutuksen
järjsestämiseen ja tarjontaan kysyntälähtöisellä,
asiakastarpeisiin vastaavalla ja samalla
kustannustehokkaalla tavalla.

alueen oppilaitosten verkostoituminen yritysten
kanssa materiaaliteknologian alalla, jotta
koulutusta, tutkimusta ja palveluita voidaan
suunnata sidosryhmiäkin paremmin hyödyttävällä
tavalla.
turvata maakunnan puunjalostusteollisuuden
kasvavaa raakapuun tarvetta tehtävien kone- ja
laitehankintojen avulla luomalla työelämän
tarpeita vastaavia oppimisympäristöjä.
tuottaa uutta tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon
digitaalisista tulevaisuuksista ja tunnistaa
tulevaisuuden e-ammattilaisuus ja siinä tarvittavat
osaamistarpeet.

Hankkeen tavoitteena on

17.5.2017

1.11.2016

1.1.2017

1.9.2016

1.5.2016

1.1.2016

Alkamispäivä

31.12.2019

31.7.2018

31.7.2018

31.8.2018

31.3.2018

31.12.2018

Päättymispäivä

1 550

21 750

Yhessä (OPH)

Kam´moon China 9 (OPH)

19 375

PRIKKA - parastetaan ja rustataan idearikkaita
käytäntöjä ja kulttuureja ammatilliseen
koulutukseen (OPH)

3 000

25 227

OpsoDiili Itä-Suomi, Nuorten
oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten
vahvistaminen (P-Pohjanmaan Ely)

Harjoitusyritys jatkuvan haun kotipesänä
(OKM)

125 953

Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan osaamisen
kehittäminen (ESR)

Omarahoitus
Sakky koko
hankeajalle
Naturi WAB2 -students and staff abroad (OPH)
-

PEDAGOGIIKAN KEHITTÄMINEN
Nimi (rahoituslähde)

6 200

87 000

77 500

30 000

126 130

503 815

22 200

Sakkyn
budjetti

60 000

403 500

1 000 000

115 650

422 301

585 450

Hankkeen
kokonaisbudjetti
107 399

lisätä kansainvälisyyttä kehittämällä opiskelijoiden
mahdollisuutta valita itselleen kansainvälinen
oppimispolku suorittamalla opintoihin kuuluva
työssäoppimisjakso sekä osallistumalla opettaja- ja
asiantuntijavaihtoihin.

testata erilaisia hankeverkoston oppilaitoksissa hyviksi
koettuja opiskelijoita osallistavia toimintatapoja sekä
parastella niitä omaan toimintaan sopiviksi.

kehittää hakeutumis- ja henkilökohtaistamisvaiheen
ohjausta ja tukea sekä henkilökohtaistamiseen ja
joustaviin opintopolkuihin liittyvää opettajien osaamista.

kehittää harjoitusyritysyritystoiminnasta malli, joka
toimisi ns. jatkuvan haun kotipesänä.

keskittyä nuorten oppisopimustyöpaikkojen lisäämiseen,
itäsuomalaisen verkoston nuorten
oppisopimuskoulutuksen toimintamallin kehittämiseen ja
oppisopimuksen alueellisen viestinnän kehittämiseen.

kehittää ja tehostaa kuljettajakoulutusta luomalla
nykyaikainen simulaattorioppimisympäristö ja lisäämällä
mahdollisuuksia työssä oppimiseen aidossa
tuotantoympäristössä.

mahdollistaa ammatillisessa peruskoulutuksessa tai
ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa oleville
osallistumisen koulutus- ja työssäoppimisjaksoihin
ulkomailla.

Hankkeen tavoitteena on

4.11.2016

13.12.2017

13.12.2017

21.12.2017

1.5.2015

1.9.2016

1.8.2017

Alkamispäivä

31.12.2017

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2018

31.3.2018

31.8.2018

31.7.2019

Päättymispäivä

-

-

-

-

-

DIGIPEDA (OKM)

PROFF (CIMO)

Sotenet goes with Eurocom 2016 Smart
(Erasmus+)

Sotenet 2017 (Erasmus+)

3 400

Omarahoitus
Sakky koko
hankeajalle
6 000

Parasta palvelua Itä-Suomi,
oppisopimuskoulutuksen ja
koulutussopimuksen toimintaprosessin
kehittäminen (OKM)

Venäjä-yhteistyö / ammattioppilaitosten
Venäjä-verkoston joustavat opintopolut (OPH)

Opiskelijahuolto työpaikoille (OPH)

PEDAGOGIIKAN KEHITTÄMINEN
Nimi (rahoituslähde)

166 307

139 756

231 354

36 836

278 000

13 600

24 000

Sakkyn
budjetti

166 307

139 756

231 354

160 000

765 630

89 334

Hankkeen
kokonaisbudjetti
133 500

kehittää sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon,
lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimismahdollisuuksia
kansallisessa verkostossa.

kehittää sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon,
lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimismahdollisuuksia
kansallisessa verkostossa ja eurooppalaisessa Eurocom
Smart –verkostossa.

kasvattaa liikkuvuutta määrällisesti ja varmentaa laatua
ECVET periaatteilla sekä lisätä työpaikalla tapahtuvaa
oppimista.

luoda joustava pedagoginen toimintamalli
mobiiliohjauksen toteuttamiseksi työpaikalla
tapahtuvassa oppimisessa, kehittää työpaikkaohjaajien/kouluttajien sekä opettajien digiosaamista sekä
digiohjaamisen valmiuksia ja ja kehittää oppimisen
ohjaamisen laatua.

tukea työpaikalla järjestettävän koulutuksen
suunnittelua, luoda oppisopimuskoulutukseen ja
koulutussopimukseen työelämän ja opiskelijan kannalta
selkeät ja tehokkaat toimintatavat sekä yhdenmukaistaa
palveluprosessia yhteistyössä Itä-Suomen verkoston
kanssa.

vastata globalisoituvan ja monikulttuuristuvan
työelämän osaamistaitovaatimuksiin kehittämällä
verkostuneesti toisen asteen ammatillisten oppilaitosten
Venäjä-osaamista ja -yhteistyötä.

laatia yhtenäiset suunnittelu- ja ohjauskäytännöt
erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla
tapahtuvan oppimisen tukemiseksi.

Hankkeen tavoitteena on

1.6.2017

1.6.2016

1.6.2016

14.12.2015

1.11.2017

1.8.2016

4.11.2016

Alkamispäivä

31.5.2019

31.5.2018

31.5.2018

31.12.2017

31.12.2019

31.12.2017

31.12.2017

Päättymispäivä

216 632

-

MOTTO-Turvapaikan saaneiden
maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen
ja työssäoppimisen kehittäminen (OKM)

Yhteensä

-

7 900

Joustava henkilökohtaistaminen (OPH)

TOppia Itä-Suomessa (OKM)

2 477

Omarahoitus
Sakky koko
hankeajalle
-

YritysLab Finland (OPH)

Erasmus+ for Security E4S

PEDAGOGIIKAN KEHITTÄMINEN
Nimi (rahoituslähde)

2 015 847

150 500

60 000

31 600

9 909

21 140

Sakkyn
budjetti

5 684 560

378 250

250 000

250 000

204 460

Hankkeen
kokonaisbudjetti
221 669

kehittää opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien/kouluttajien / ammattinohjaajien yhteistyötä, kehittää
toimiala- ja yrityskohtaisia työparitoimintamalleja sekä
vahvistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen
laadunhallintaa.
integroida oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat
mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti Itä-Suomen
työelämään osallistumalla tarvittavan ammattitaidon
hankkimisen toimenpiteisiin.

tarjota yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja
monipuolisissa oppimisympäristöissä, jotka vastaavat
työelämän nykyisiä ja tulevia toimintaympäristöjä.

kehittää ja pilotoida virtuaalinen YritysLaB-ympäristö,
jossa opiskelijat ,sekä nuoret että aikuiset, voivat
suorittaa matkailualan yrittäjyystutkinnon osan.

edistää monikulttuurisia taitoja turvallisuusalalla.

Hankkeen tavoitteena on

30.9.2016

1.11.2016

4.11.2016

4.11.2016

1.9.2016

Alkamispäivä

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.9.2018

Päättymispäivä

Kaikki hankkeet yhteensä

Yhteensä

Reformilähettiläät (OPH)

Kestävän kehityksen kriteerien ja
web-järjestelmän uudistaminen
(OKM)

LOISTE V (OPH)

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN
Nimi (rahoituslähde)

1 921 291

3 870

290

3 580

Omarahoitus,
Sakky koko
hankeajalle

8 398 964

30 450

5 100

10 000

15 350

15 735 776

301 790

115 790

80 000

106 000

Sakkyn budjetti Hankkeen
kokonaisbudjetti

tiedottaa ja vaikuttaa alueellisesti, valtakunnallisesti ja
verkossa/monikanavaisesti reformin mukaisen
toiminnan jalkauttamiseksi ja juurruttamiseksi arkeen.

uudistaa oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit
vastaamaan yhtenäistä, reformin mukaista
ammatillista koulutusta, muokata kestävän kehityksen
web-arviointijärjestelmän työkalut koulutusreformin
mukaiseen rakenteeseen ja parantaa webjärjestelmän käytettävyyttä käyttäjiltä saadun
palautteen perusteella.

itsearvioida työpaikalla tapahtuvan oppimisen
nykytila sekä tarvittavat kehittämistoimet prosessissa
asiakaslähtöisyyden ja laadunvarmistuksen
toteututtamiseksi sekä laatukulttuurin
vahvistamiseksi. Lisäksi tavoitteena on
opiskelijahallintojärjestelmän päivitykset, joilla
vastataan reformin asettamiin vaatimuksiin.

Hankkeen tavoitteena on

13.12.2017

27.12.2017

13.12.2017

Alkamispäivä

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

Päättymispäivä
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1. JOHDANTO

Henkilöstökertomuksessa 2017 kuvataan Savon koulutuskuntayhtymän henkilöstövoimavaroja,
niiden käyttöä sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Osaamisen varmistaminen ja vahvistaminen sekä
työhyvinvointi ja -terveys ovat strategisesti keskeisiä asioita, joiden kehittämiseen liittyvien
määrällisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumista tarkastellaan myös toimintavuoden
henkilöstökertomuksessa.
Muutoksia virka- ja työehtosopimuksiin tuli kilpailukykysopimuksen ja opettajien
vuosityöaikakokeilun myötä. Kilpailukykysopimuksen (kiky) mukaiset kunta-alan työ- ja
virkaehtosopimukset 2017 tulivat voimaan 1.2.2017. Sopimuksen vaikutuksesta palkkoihin ei tehty
sopimuskorotuksia. Työaika piteni ja lomarahaa leikattiin 30 %. Lisäksi Savon
koulutuskuntayhtymässä
allekirjoitettiin
paikallinen
sopimus
opetushenkilöstön
vuosityöaikakokeilusta 13.1.2017, jolla opettajien palvelussuhteen ehtoja yhdenmukaistettiin.
Työaikajärjestelmää sovelletaan OVTES:n C osion (liitteet 4, 5, 7 ja 8) opettajiin. Kokeilu alkoi
1.8.2017 ja se on kolmevuotinen. Sopimuksen tavoitteena on saada kokemuksia opettajille
paremmin soveltuvasta työajasta.
Kuntayhtymässä käytetään sähköisiä työkaluja henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja
koulutukseen liittyvän tiedon hallinnassa. Yhtenäisten toimintatapojen ja työvälineiden avulla
tiedon keruu on luotettavaa ja ajantasaista. Henkilöstökertomuksessa asiat ja ilmiöt esitellään
pääsääntöisesti kuntayhtymätasoisina. Lisäksi keskeiset tunnusluvut esitetään sukupuolittain.
Kertomuksen
esitystavassa
on
myös
huomioitu
Kuntatyönantajan
suosituksia
henkilöstöraportoinnista.
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2. HENKILÖSTÖ
2.1.

Henkilöstön määrä ja rakenne

Savon koulutuskuntayhtymän päätoimisen henkilöstön määrä 31.12.2017 oli 785. Vuonna 2016
vastaava luku oli 827. Päätoimisen henkilöstön määrä väheni 42 henkilöllä. Vertailu vuosilta 2013–
2017 on kuvattu kaaviossa 1.
Henkilöstömäärä 31.12.
1200
1000
800
600
400
200
0
hlöä

v. 2013

v. 2014

v. 2015

v. 2016

v. 2017

1003

920

867

827

785

Kaavio 1. Päätoimisen henkilöstön määrä 31.12. vuosina 2013 – 2017.
Vakituisen henkilöstön määrä väheni vuoden 2017 aikana 46 henkilöllä, määräaikaista henkilöstöä
oli neljä (4) enemmän kuin 31.12.2016. Sivutoimisten palvelussuhteiden lukumäärä väheni neljällä
(4) henkilöllä. Osa-aikaisia palvelussuhteita oli 29 kpl enemmän kuin vuonna 2016.
Taulukossa 1 on kuvattu muutos vakituisen/määräaikaisen henkilöstön määrästä suhteessa
päätoimisen henkilöstön kokonaismäärään.
Palvelussuhde

Naiset

Miehet

Yhteensä

Vakituiset

417

305

722

- joista kokoaikaisia

344

253

597

- joista osa-aikaisia

73

52

125

Määräaikaiset

23

40

63

- joista kokoaikaisia

13

32

45

- joista osa-aikaisia

10

8

18

Päätoimiset yhteensä 31.12.2017

440

345

785

Sivutoimisessa palvelussuhteessa

2

11

13

Taulukko 1. Henkilöstön määrä 31.12.2017.

3

Vuonna 2017 määräaikaisten palvelussuhteiden (muu kuin sijaisuus) perusteena oli mm. työn
luonne (määräaikaiset hankkeet) tai opetushenkilöstöllä kelpoisuuteen liittyvät puutteet. Kaaviossa
2 on kuvattuna kehitys vakinaiset/määräaikaiset -palvelussuhteet vuosina 2013–2017.
Palvelussuhteen luonne 2013 - 2017
100,0 %
90,0 %
80,0 %
70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %

Vakinaiset

Määräaikaiset

2013

87,3 %

12,7 %

2014

89,8 %

10,1 %

2015

91,9 %

8,1 %

2016

92,9 %

7,1 %

2017

92,0 %

8,0 %

Kaavio 2. Palvelussuhteen luonne 31.12. vuosina 2013–2017.
Taulukossa 2 ja kaaviossa 3 on esitetty lukumäärät päätoimisen henkilöstön jakautumisesta eri
tulosalueille.

Tulosalue

Vakituiset

Määräaikaiset

Yhteensä

Naiset

Miehet

Naiset

Miehet

Koulutuspalvelut

200

187

14

24

425

Työelämäpalvelut

97

68

3

15

183

Kehityspalvelut

9

3

4

0

16

Yhteiset palvelut

108

28

2

0

138

3

19

0

1

23

417

305

23

40

785

Tilapalvelut
Yhteensä 31.12.

Taulukko 2. Päätoimisen henkilöstön määrä tulosalueittain 31.12.2017.
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Henkilöstö tulosalueittain 31.12.2017
23
138
16
425
183

Koulutuspalvelut

Työelämäpalvelut

Kehityspalvelut

Yhteiset palvelut

Tilapalvelut

Kaavio 3. Päätoimisen henkilöstön määrä tulosalueittain 31.12.2017.
Lisäksi taulukossa 3 ja kaaviossa 4 on kuvattu päätoimisen henkilöstön jakautumista toiminnoittain.
Toiminto

Hlöä

%-osuus

Opetushenkilöstö

499

63,6 %

Opetuksen tuki

103

13,1 %

Opiskelija- ja toimistopalvelut

48

6,1 %

Opiskelijaruokailu

37

4,7 %

Kiinteistöt

22

2,8 %

Talous- ja materiaalihallinto

22

2,8 %

Tietohallinto

15

1,9 %

Kehittämistoiminta

14

1,8 %

Henkilöstöpalvelut

8

1,0 %

Myynti- ja markkinointipalvelut

7

0,9 %

Johto

6

0,8 %

Ravintolatoiminta

4

0,5 %

Taulukko 3. Päätoimisen henkilöstön määrä toiminnoittain 31.12.2017.
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Henkilöstö toiminnoittain 31.12.2017
2,8 % 1,9 % 1,8 %
4,7 %

2,8 %

6,1 %
13,1 %

63,6 %

Opetushenkilöstö

Opetuksen tuki

Opiskelija- ja toimistopalvelut

Opiskelijaruokailu

Kiinteistöt

Talous- ja materiaalihallinto

Tietohallinto

Kehittämistoiminta

Henkilöstöpalvelut

Myynti- ja markkinointipalvelut

Johto

Ravintolatoiminta

Kaavio 4. Päätoimisen henkilöstön määrä toiminnoittain 31.12.2017.
Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n piiriin kuuluu noin 30 % kuntayhtymän
päätoimisesta henkilöstöstä. Opetushenkilöstön OVTES:n eri osioita ja vuosityöaikakokeilusopimusta sovelletaan yhteensä 501 viranhaltijan/työntekijän kohdalla (noin 64 % koko henkilöstön
määrästä). Kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) piiriin kuuluu noin 6
%:ia kuntayhtymän päätoimisista palvelussuhteista. Taulukossa 4 on esitetty päätoimisen
henkilöstön jakautuminen eri sopimusaloille.
Lukuvuoden alusta 1.8.2017 aloitettiin opettajien vuosityöaikaikokeilu. Kokeilun piiriin siirtyivät
OVTES:n osio C:n liitteiden 4, 5, 7 ja 8 opetushenkilöstö. Opetusvelvollisuustyöajan päätoimiset
tuntiopettajat, joilla oli yhteispäätoimisuus lukion kanssa, jäivät kuitenkin vanhaan liitteeseen.
Vuodenvaihteessa yksi (1) opettaja oli yhteispäätoiminen em. perustein.
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Sopimusalat ja liitteet

Naiset

Miehet

Yhteensä

KVTES

180

55

235

OVTES Vuosityöaikakokeilu

193

161

354

OVTES Lukio

6

8

14

OVTES Osio B yhteiset

0

1

1

OVTES Osio C yhteiset

22

12

34

OVTES Ammattioppilaitos

1

0

1

OVTES Aikuiskoulutuskeskus

35

62

97

TS

3

46

49

440

345

785

Yhteensä 31.12.2017

Taulukko 4. Päätoimisen henkilöstön määrä sopimusaloittain 31.12.2017.
Vuonna 2017 keski-ikä oli 51,3 vuotta (naiset 50,7 vuotta, miehet 52,1 vuotta). Vuonna 2016
vastaava luku oli 50,9 vuotta (naiset 50,3 vuotta, miehet 51,8 vuotta). Suurin osa henkilöstöstä
sijoittuu ikäryhmään 55 - 59 -vuotiaat. Kaaviossa 5 on esitetty ikäjakauma kokonaisuudessaan.

Ikäjakauma sukupuolittain ja ikäryhmittäin 2017
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

Miehet
Kaikki

Kaavio 5. Henkilöstön ikäjakauma 31.12.2017.

45-49
Naiset

50-54

55-59

60-64

yli 65

7

Taulukossa 5 kuntayhtymän päätoiminen henkilöstö on jaettu toiminta-alueen eri paikkakunnille
sen mukaisesti, missä ensisijainen toimipaikka sijaitsee.

Toimipaikka

Yhteensä

%

Iisalmi

30

3,82 %

Juankoski

29

3,69 %

Kuopio

541

68,92 %

Siilinjärvi

71

9,04 %

Varkaus

114

14,52 %

Yhteensä

785

100,00 %

Taulukko 5: Henkilöstö toimipaikoittain 31.12.2017.
2.2.

Henkilöstön eläköityminen

Vuonna 2017 kuntayhtymän henkilöstöstä eläköityi 36 henkilöä. Heistä 35 henkilöä aloitti
vanhuuseläkkeen ja yksi (1) henkilö siirtyi täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle. Edellisenä vuonna 38
henkilöä siirtyi vanhuuseläkkeelle ja kolme (3) henkilöä työkyvyttömyyseläkkeelle. Keski-ikä
vanhuuseläkkeelle siirtyvillä oli 64,1 vuotta.
Eläkeuudistuksessa osa-aikaeläke poistui ja viimeiset uudet osa-aikaeläkkeet alkoivat tammikuussa
2017. Osa-aika- tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä 31.12.2017 oli 48 henkilöä.
Taulukossa 6 on kuvattu eläköitymisen kehitystä vuosina 2015–2017.
Eläköityminen

2015

2016

2017

Eläkkeelle siirtyneet

26

41

36

Osa-aikaeläkkeellä olevat

47

38

27

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat

16

21

21

Taulukko 6. Henkilöstön eläköityminen vuosina 2014–2017.
Kuntayhtymän KuEL-eläkemaksut koostuvat palkkaperusteisesta, eläkemeno-perusteisesta ja
varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta. Varhaiseläkemenoperusteiseen varhe-maksuun voidaan
vaikuttaa omilla työssä jatkamisen tukemistoimenpiteillä. Työnantaja maksaa varhe-maksua, kun
työntekijä jää ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle (määräaikainen
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työkyvyttömyyseläke). Vuonna 2017 uusien kuntoutustukijaksoja ei alkanut. Tilanne parani
edellisestä vuodesta, jolloin kuntoutustukia myönnettiin kuudelle (6) henkilölle. Savon
koulutuskuntayhtymässä vuoden 2017 maksu oli noin 430 000 euroa (v. 2016 noin 330 000 euroa).
2.3.

Henkilöstön vaihtuvuus

Vuoden 2017 aikana vakituisessa palvelussuhteessa aloitti 10 uutta henkilöä. Vakituisia työ/virkasuhteita päättyi 56 kpl (v. 2016 64 hlöä), kun 36 henkilöä jäi eläkkeelle (v. 2016 41 hlöä) ja 20
henkilöä irtisanoutui/irtisanottiin (v. 2016 22 hlöä) palvelussuhteesta. Taulukossa 7 on esitetty
vaihtuvuusprosentit, jossa vertailulukuna on vuoden 31.12.2016 vakituisen henkilöstön määrä
(768).
Vakituisen henkilöstön
vaihtuvuus v. 2017

Henkilöiden
lukumäärä

Vaihtuvuus % Vaihtuvuus %
2017
2016

Alkaneet
palvelussuhteet

10

1,3 %

4,0 %

Päättyneet
palvelussuhteet

56

7,3 %

8,5 %

MUUTOS yhteensä

-46

6,0 %

4,2 %

Taulukko 7. Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2017.
2.4.

Työaika

Henkilötyövuosilaskenta ottaa huomioon henkilöstömäärän vaihtelun vuoden aikana ja osatyöajan.
Laskennassa jaettavana on palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenterityöpäivinä ja jakajana
vuoden kalenteripäivät. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosentin
mukaisesti.
Opettajien, joilla on opetusvelvollisuustyöaika, henkilötyövuoden laskentaperusteena on palkan
täysimääräisyys. Jos opettajalle on maksettu palkkataulukon mukainen palkka täysimääräisenä koko
kuukaudelta, on hänen henkilötyövuotensa arvo ko. kuukaudelta 1/12 vuotta. Jos opettaja on osaaikainen, lasketaan hänen henkilötyövuotensa maksetun palkan suhteessa taulukkopalkkaan, joka
hänelle maksettaisi kokoaikaisesta työstä.
Taulukossa 8 on esitetty henkilötyövuosien jakautuminen tulosalueittain.
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Tulosalue

2017

2016

Koulutuspalvelut

410

421

Työelämäpalvelut

178

199

Yhteiset palvelut

134

146

Kehityspalvelut

13

13

Tilapalvelut

20

21

Yhteensä

755

800

Taulukko 8. Henkilötyövuodet tulosalueittain vuosina 2016–2017.

2.5.

Työajan keskeytykset

Taulukossa 9 on laskettu työajankeskeytyksiin liittyen työpäivät/henkilötyövuosi.
Terveysperusteisiin poissaoloihin sisältyvät sairauspoissaolot, työtapaturmista johtuneet
sairauspoissaolot sekä kuntoutukseen liittyvät poissaolot. Perhevapaat koostuvat äitiys-, isyys- ja
vanhempainvapaista sekä hoitovapaista. Koulutukseen liittyvät poissaolot ovat pääsääntöisesti
henkilöstön koulutussuunnitelmaan perustuvia osaamisen kehittämispäiviä. Muut poissaolot
sisältävät vuorotteluvapaat, opintovapaat ja muut harkinnanvaraiset vapaat.

Naiset

Miehet

Yhteensä 2017

Yhteensä 2016

10,2

10,6

10,4

9,8

Perhevapaat

7,8

0,6

4,6

4,9

Koulutus

5,0

4,5

4,8

5,4

Muut poissaolot

3,7

3,2

3,5

11,1

Poissaolot, työpäivät /htv
Terveysperusteiset poissaolot

Taulukko 9. Henkilöstön poissaolot/htv.

10

3. HENKILÖSTÖN TYÖKYVYN TUKEMINEN
3.1.

Työhyvinvointi

Kuntayhtymässä jatkui SIB-rahaston rahoittama kolmevuotinen (2016–2018) TyHySIBvaikuttavuushanke. Hankkeen tavoitteena on työhyvinvoinnin kehittäminen ja sairauspoissaolojen
vähentäminen. Palveluiden tuottajina pääasiallisesti toimivat Aino Health Management ja Tietotaito
Group.
Hankkeen
ohjausryhmänä
toimii
henkilöstöasioiden
kehittämistiimi.
Työhyvinvointiohjelman toimintoja käsiteltiin myös johtoryhmässä ja TyHy-tiimissä, jossa jäseninä
olivat Viljo Koivistoinen, Markku Hirvonen, Mauri Nyman, Mervi Petäsnoro, Pia Nissinen ja
palveluntuottajien edustajat.
Terveysjohtamisen järjestelmän mukaisesti välittämisen mallin keskusteluja käytiin yli 250
kappaletta ja näistä keskusteluista ohjautui työterveyshuollon käsittelyyn n. 100. Henkilöstön työssä
jaksamista tuettiin mm. ryhmä-, yksilö- ja työyhteisövalmennuksilla ja kiinnitettiin huomiota
esimiestyön vahvistamiseen. Välittämisen mallin keskusteluissa käytettiin apuna sähköistä
terveysjohtamisen järjestelmää. Terveysjohtamisen järjestelmä lähettää automaattisesti
poissaolorajojen täyttyessä työntekijälle kirjeen ja esimiehelle sähköpostiviestin. Järjestelmä
muistuttaa keskustelusta niin kauan kuin se on kuitattu käydyksi.
Työkyvyn palauttamista ja ylläpitämistä tukevia kuntoutus- ym. toimia toteutettiin kolmessa eri
ryhmässä. Ensimmäinen ryhmä aloitti vuoden 2016 lopussa ja seuraava ryhmä alkoi vuoden 2017
alussa. Vielä kolmas ryhmä käynnistyi syksyllä 2017. Kaiken kaikkiaan ryhmissä on ollut 65 henkilöä
mukana. Ryhmillä on ollut henkilökohtaista ja ryhmämuotoista ohjausta liikuntaan, ravitsemukseen
ja uni sekä jaksamiseen liittyvissä asioissa. Kuntayhtymässä on ollut myös käytössä
terveyspuhelinpalvelu, johon soitettiin vuoden aikana 795 kertaa, näistä n. 70% johti poissaoloon
esimiehen luvalla.
Kestoltaan 1 – 60 mittaiset poissaolot ovat vähentyneet kun taas kestoltaan 61 – 90 päivää mittaiset
sairauspoissaolot ovat vuoden 2017 aikana lisääntyneet verrattuna edelliseen vuoteen.
Kaaviossa 6 on kuvattu sairauspoissaolojen määrä/henkilötyövuosi vuosina 2015–2017.
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Sairauspoissaolot 2015 - 2017 pv/htv
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

2015

2016

2017

Miehet

13,86

11,09

14,31

Naiset

12,07

12,46

13,19

Kaikki

12,86

11,85

13,69

Kaavio 6. Sairauspoissaolot pv/htv 2015–2017.

Sairauspoissaolot keston mukaan vuosina 2014–2016 on esitetty kaaviossa 7.
Sairauspoissaolojen kestot (%) 2015-2017
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

1 - 3 pv

4 - 10 pv

11 - 60 pv

61 - 90 pv

yli 90 pv

2015

14,99%

21,91%

53,70%

8,02%

1,38%

2016

19,17%

20,30%

57,89%

0,97%

1,67%

2017

16,02%

17,85%

52,26%

12,11%

1,77%

Kaavio 7. Sairauspoissaolojen kestot pv/htv 2015–2017.
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3.2.

Työterveyshuolto

Kuntayhtymän
työterveyshuoltopalveluihin
kuuluvat
lakisääteinen
ennaltaehkäisevä
työterveyshuolto ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Vuoden 2017 alussa uudistettiin
työterveyshuollon palvelusopimus ja kohdennetaan erityisesti palveluita työkyvyn parantamiseen
ja ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon. Uusi sopimus astui voimaan 1.3.2017. Palveluiden
tuottajana jatkoi Terveystalo.
Työterveyshuollon sairaanhoito on yleislääkäritasoinen, jossa tehdään hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti yhteistyötä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja
kuntoutuksen kanssa. TyHySIB-työhyvinvointiohjelmassa toimivien henkilöiden asiantuntijuutta on
hyödynnetty työterveyshuollon palveluiden täydentämiseksi.
Kaavioissa 8 - 9 sekä taulukossa 10 on työterveyshuollon palveluita ja niiden kustannuksia vuonna
2017 kuvattu eri näkökulmista. Kustannukset ovat bruttomääräisiä, eli niistä ei ole vähennetty
työnantajan
saamaa
kelakorvausta.
Työterveyshuollon
kokonaiskustannukset
sekä
ennaltaehkäisevän toiminnan että sairaanhoidon osalta ovat laskeneet vuoden 2017 aikana.
Työterveyshuollon kilpailutuksen yhtenä tavoitteena oli saada kustannukset hallintaan.

350000

Työterveyshuollon kustannustenjako 2016 - 2017

300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Lääkä- Hoitarit
jat

FysioErikoisl
PsykoLabo- Radioteraääkälogit
ratorio logia
peutit
rit

2016 Ennaltaehkäisevä 92017 72506 31975 32879

3478

43859

Muu

Yhteensä

1912

1710 280336

2017 Ennaltaehkäisevä 101343 44067 34228 23655 15045 28916 13713

2160 263127

2016 Sairaanhoito

127551 5884

31882 82454 40852

2017 Sairaanhoito

143432 4875

19099 52903 26807

Kaavio 8. Työterveyshuollon kustannukset € v. 2016–2017.
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288715
247116
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Työterveyshuollon kustannukset/htv

2016

2017

Muutos

Ennaltaehkäisevä

332,55

328,29

-4,25

Lääkärit

109,15

126,44

17,29

Hoitajat

86,01

54,98

-31,03

Fysioterapeutit

37,93

42,71

4,78

Psykologit

39,00

29,51

-9,49

Erikoislääkärit

4,13

18,77

14,65

Laboratorio

52,03

36,08

-15,95

Radiologia

2,27

17,11

14,84

Muu

2,03

2,69

0,67

Sairaanhoito

342,49

308,32

-34,17

Lääkärit

151,31

178,95

27,65

Hoitajat

6,98

6,08

-0,90

Fysioterapeutit

0,00

0,00

0,00

Psykologit

0,00

0,00

0,00

Erikoislääkärit

37,82

23,83

-13,99

Laboratorio

97,81

66,00

-31,81

Radiologia

48,46

33,45

-15,01

Muu

0,11

0,00

-0,11

Taulukko 10. Työterveyshuollon kustannukset €/keskimääräinen henkilöstömäärä 2016–2017.
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Työterveyshuollossa käynnin syyt 2015 - 2017
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

2015
2016
2017

Tuki- ja
liikuntaelinsairaudet

Infektiot

Terveystarkastukset

Verenkierto- ja
ainvaihd.sairaudet

Tapaturmat

Mielenterveyden
häiriöt

15,6 %
13,7 %
16,5 %

13,1 %
14,6 %
12,9 %

12,3 %
14,1 %
15,6 %

4,9 %
4,8 %
4,0 %

4,0 %
4,5 %
3,9 %

3,4 %
2,2 %
2,6 %

Kaavio 9. Työterveyshuollossa käyntien syyt 2015–2017.
3.3.

Työsuojelu ja työturvallisuus

Vuonna 2017 työsuojelun toimintaohjelmassa painotettiin erityisesti ennalta ehkäisevää
työsuojelua, vaarojen ja riskien arviointia, organisaation muutostilainteiden hallintaa sekä
sisäilmaongelmien ratkaisuja. Kuntayhtymässä tehtiin vuonna 2017 sähköinen vaarojen
tunnistaminen ja arviointi sekä siihen liittyen kehittämissuunnitelmat riskien poistamiseksi tai
vähentämiseksi. Toimintavuonna perustettujen rakennuskohtaisten sisäilmastoryhmien tehtävänä
on ollut parantaa henkilöstön tiedon saantia sisäilmaan liittyvistä korjauksista.
Työtapaturmista johtuvia sairauspoissaoloja Populus-järjestelmän tilastoinnin mukaan oli 444
kalenteripäivää (vuonna 2016 240 päivää). Tapaturmien määrä nousi verrattuna kahteen edelliseen
vuoteen. Taulukossa 11 on esitetty vertailu vuosilta 2013–2017.
Tapaturmat työpaikalla

Tapaturmat työmatkalla

Työtapaturmat yhteensä

2013

9

3

12

2014

8

1

9

2015

3

3

6

2016

1

2

3

2017

4

3

7

Taulukko 11. Työtapaturmat ja työmatkatapaturmat vuosina 2013–2017.
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4. HENKILÖSTÖN VAIKUTUSKANAVAT JA YHTEISTOIMINTA
Työyhteisön asioita hoidetaan yhteistoiminnassa, jonka perustana on keskinäinen luottamus ja
avoin vuorovaikutteinen ilmapiiri. Yhteistoimintaa kuntayhtymässä säätelee laki työnantajan ja
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Yhteistoiminnan osapuolia ovat kuntayhtymä
työnantajana ja sen palveluksessa oleva henkilöstö, jonka edustajina toimivat luottamusmiehet ja
työsuojeluvaltuutetut.

4.1.

Edustuksellinen yhteistoiminta

Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmä kokoontui vuoden 2017 aikana neljä (4) kertaa.
Kuntayhtymän yt-ryhmän kokoonpano 31.12.2017:
Hassinen-Laffitte Sirkka
Hirvonen Markku
Kankaanpää Birgitta
Karppinen Harri
Keinänen Kimmo
Koivistoinen Viljo
Kolari Anne
Lampinen Timo
Nissinen Ari
Nissinen Pia
Nyman Mauri
Nyyssönen Mia
Petäsnoro Mervi
Pietilä Tuovi
Tengvall Tiina
Savolainen Jukka

JUKO, luottamusmies
työsuojeluvaltuutettu
rehtori, tulosaluejohtaja/koulutuspalvelut
JUKO, luottamusmies
JUKO, luottamusmies
työsuojeluvaltuutettu
JYTY, pääluottamusmies
tulosaluejohtaja/yhteiset palvelut
JYTY, luottamusmies
työhyvinvointisuunnittelija, työsuojelupäällikkö
JUKO, pääluottamusmies
JHL, pääluottamusmies
henkilöstöpäällikkö
JUKO, luottamusmies
JHL, varapääluottamusmies
JUKO, luottamusmies

Lisäksi toimintavuoden aikana perustettiin opettajien vuosityöaikakokeilun seurantaryhmä, jonka
keskuudessa käytiin neuvottelut paikallisen virkaehtosopimuksen solmimiseksi.
Seurantaryhmän kokoonpano on seuraava:
Kankaanpää Birgitta
Kettunen Rauno
Kosunen Jukka
Moilanen Arto
Nyman Mauri
Peltola Pirjo
Petäsnoro Mervi
Puustinen Ari
Räikkönen Taina

rehtori, tulosaluejohtaja/koulutuspalvelut
rehtori, tulosaluejohtaja/työelämäpalvelut
toimialajohtaja
JUKO, luottamusmies
JUKO, pääluottamusmies
toimialajohtaja
henkilöstöpäällikkö
koulutuspäällikkö
OAJ:n edustaja
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4.2.

Aloitetoiminta

Henkilöstöllä on jatkuvasti mahdollisuus tehdä aloitteita toiminnan kehittämiseksi. Aloitteet
käsitellään johtoryhmän päättämässä työryhmässä, joka arvioi aloitteet. Parhaat aloitteet palkitaan
vuosittain. Vuoden 2017 aikana aloitteita tuli 10 kpl.

5. HENKILÖSTÖN AMMATILLINEN OSAAMINEN
Uudet teknologiat ja muuttuva työ muuttavat työelämän tarvitsemaa osaamista ja pätevyyksiä. Ammatillisen
koulutuksen reformi lisää työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja muuttaa opetushenkilöstön tehtäväkenttää
monella tavalla. Oppilaitoskeskeisestä opetuksesta siirrytään työpaikalla ja työtilanteissa tapahtuvan
oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin. Opiskelijoiden taustat ovat moninaisia ja oppimistavoitteet
entistä yksilöllisempiä. Kaikki tämä nostaa opetushenkilöstön pedagogisen osaamisen ja koko henkilöstön
yhteistyökyvyn ja joustavuuden entistä tärkeämpään asemaan. Koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa
kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti, että opetus- ja muun henkilöstön sekä johdon osaaminen on ajantasaista
ja strategian ja vision suuntaista ja sen myötä työelämä saa valmistuvista opiskelijoista ammattitaitoisia,
sosiaalisesti kyvykkäitä ja vastuullisia työntekijöitä.

5.1.

Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtaminen on arkityön johtamista. Osaamisen johtamisella on varmistettu henkilöstön
osaamisen ajantasaisuutta omalla ammattialalla sekä pedagogisia valmiuksia vastata uuden
opettajuuden mukanaan tuomiin haasteisiin. Opiskelijoille valmistumisen yhteydessä suunnatun
päättökyselyn väittämiin Olen tyytyväinen saamaani opetukseen ja ohjaukseen (ka 3,96) ja opettajat
ovat oman ammattialansa osaajia (ka 4,04) annettujen vastausten perusteella olemme onnistuneet
tässä hyvin. Työelämälle suunnatun yritysyhteistyön kehittämistutkimuksen mukaan 93 %
vastaajista (tutkimus perustuu 500 vastaukseen ja seuranta-aineistoon) on erittäin tai melko
tyytyväisiä kuntayhtymän toimintaan. Kuntayhtymää arvostetaan erityisesti monipuolisuuden,
aktiivisuuden sekä laadukkaan koulutuksen ja asiantuntevan henkilöstön vuoksi.
5.2.

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen johtamisen ja kehittämisen välineinä on käytetty perehdytystä, osaamisen arviointia,
kehityskeskusteluja, henkilöstökoulutusten suunnittelua ja toteuttamista osaamisen
kehittämistarpeisiin pohjautuen sekä tiimitoimintaa ja rekrytointia.
Perehdytysmateriaali on rakennettu Moodle-ympäristöön, mikä mahdollistaa esimiesten ja
kollegoiden antaman perehdytyksen lisäksi itseohjautuvan perehtymisen Moodlesta löytyvän
aineiston avulla. Henkilöstökoulutuksia on toteutettu koulutussuunnitelman mukaisesti
alakohtaisina koulutuksina ja kuntayhtymän yhteisinä koulutuksina. Koulutustilaisuuksia, joihin on
ilmoittauduttu oman koulutuskalenterin kautta, on järjestetty lähes sata. Digitaalisuus on vahva osa
ammatillista koulutusta ja siksi tärkeimpänä teemana järjestetyissä koulutuksissa on ollut
digiosaamisen lisääminen eli digiSakky-kehittämisohjelmaan liittyvät koulutukset. Koulutuksissa on
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käsitelty oman materiaalinen tuottamista iPadilla, kuvankäsittelyä Photoshopilla, Moodle-työkaluja,
Office365-työkaluja ja -pilvipalveluja sekä mobiilioppimisen perusteita. Eri aloilla on järjestetty alan
substanssiin ja opettajien muuttuvaan toimintaympäristöön liittyviä koulutuksia mm. Työpaikalla
tapahtuu -hankkeen koordinoimana.
Kehityskeskustelumallia uudistettiin vuoden 2017 aikana tukemaan paremmin tavoitteiden
asettamista ja niiden toteutumisen seurantaa sekä osaamisen arviointia. Henkilökohtaiset
tavoitteet asetetaan sitomalla ne tulosalueen ja osaamisalueen tavoitteisiin ja siten on voitu entistä
paremmin varmistaa kuntayhtymän strategian mukainen toiminta. Kehityskeskusteluja on
toteutettu kuntayhtymässä kattavasti ja tuloskortissa ollut määrällinen tavoite ylitettiin.
Kehityskeskustelujen laatuun tulee edelleen kiinnittää huomiota.
Tiimitoiminnan kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen liittyen järjestettiin Tiimivalmennuksella
tehokkuutta toimintaan sekä Tiimiorganisoidun koulun rakentaminen ja muutosjohtaminen koulutukset. Tiimitoiminta ja sen edellyttämä jatkuva yhteydenpito ja toisten liikkeisiin
mukautuminen eli aktiivinen vuorovaikutus, tietojen ja osaamisen jakaminen, on hyvin toimiessaan
yksi parhaimmista osaamisen kehittämisen välineistä. Tätä tullaan edistämään myös tulevina
vuosina.

Liite 3

Kuntayhtymän riskit

Tavoitteen saavuttamista mahdollisesti
uhkaavat riskit

Näkökulmat

Tavoitteet

Talous

Toimintatuotot

Järjestämislupien täyttöaste alle 100 %
Valtion lisäleikkaukset
Kokonaisvaltaisten koulutus- ja palveluratkaisujen
toteuttaminen
Koulutuksen järjestäjän ammattitaito
Työelämäpalvelujen onnistuminen myynnissä

Vuosikate

Kustannusten sopeuttaminen vastaamaan tulorakennetta
Miksi, mitä, missä, miten ja milloin -ratkaisut

Investoinnit

Ennakointi
Investointipäätökset
Vaihtoehtolaskelmien tekeminen ja tarkastelu
Toimitilojen kunto ja tarve

Tutkintojen määrä

Koulutuksen järjestäjän ammattitaito
Työelämäyhteydet
Oppimisympäristöt
Digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksien
hyödyntäminen
Henkilökohtaistaminen
Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen
näytöt
Alueen työelämätarpeita palveleva tutkintorakenne
Tutkintotilaisuudet

Opiskelijapalaute

Palautteen kattava kerääminen
Palautteen käsittely ja toimenpiteet
Koulutuksen järjestäjän ammattitaito
Oppimisympäristö
Ilmapiiri ja hyvinvointi

Työelämäpalaute

Palautteen kattava kerääminen, käsittely ja toimenpiteet
Palautteen käsittely ja toimenpiteet
Kokonaisvaltaisten koulutus- ja palveluratkaisujen
toteuttaminen
Koulutuksen järjestäjän ammattitaito
Työelämäyhteistyö

Vetovoimaisuus
yhteishaussa

Aloituspaikkojen kohdentaminen
Alueen työelämätarpeita palveleva tutkintorakenne
Koulutuksen järjestäjän ammattitaito
Imago ja maine
Viestintä ja markkinointi

Opiskelijavuodet

Koulutuksen järjestäjän ammattitaito
Henkilökohtaistaminen
Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen
näytöt /tutkintotilaisuudet
Oppimisympäristöt
Imago ja maine
Viestintä ja markkinointi

Asiakas

Kuntayhtymän riskit

Tavoitteen saavuttamista mahdollisesti
uhkaavat riskit

Näkökulmat

Tavoitteet

Prosessi

Läpäisyaste

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Henkilökohtaistaminen
Opetussuunnitelman noudattaminen
Opetuksen laatu ja järjestelyt (tasalaatuisuus)
Työssäoppimisen, ammattiosaamisen näyttöjen sekä
tutkintotilaisuuksien laatu ja järjestelyt
Opiskelijat huomioiva pedagogiikka
Opiskelijahuolto

Keskeyttäminen

Ryhmäytyminen
Opiskelijahuolto
Opetuksen laatu ja järjestelyt
Oppimisympäristö
Opiskelu- ja oppimisilmapiiri
Positiivinen tulevaisuuskuva omalle elämälle
Oikean alavalinnan varmistaminen
Ammattialan arvostus
Viestintä ja markkinointi

Työllistyminen
valmistumisen jälkeen

Alueen työmarkkinat kohtaava koulutustarjonta
Työmarkkinatilanne
Työssäoppimispaikka
Työelämävalmiudet ja osaaminen
Yrittäjyysvalmiudet
Koulutuksen järjestäjän maine
Koulutuksen järjestäjän työelämäyhteydet

Työolobarometri

Johtaminen ja esimiestyö
Tiedottaminen ja vuorovaikutus
Työnhallinta ja vaativuus
Työympäristö
Työhyvinvointi
Kustannusten sopeuttaminen vastaamaan tulorakennetta

Henkilöstön
kehittämismenot

Taloustilanne
Oppimistilaisuudet
Kehittämisen kohdentaminen
Kehityskeskustelujen toteuttaminen

Dokumentoidut
kehityskeskustelut

Kehityskeskustelujen laatu
Kehityskeskustelujen kattavuus
Dokumentointi
Sitoutuminen sovittuihin asioihin

Henkilöstö
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Kuntayhtymän ja tulosalueiden tuloskorttien mittariseloste
Jos mittari koskee vain osaa tulosalueista, on tulosalueet lueteltu erikseen mittarin yhteydessä.

TALOUSNÄKÖKULMAN MITTARIT
Toimintatuotot ulkoiset (M€)
Koulutuspalvelut ja Työelämäpalvelut
• mittari kertoo toiminnan volyymista ja sen kehittymisestä
• mittariin lasketaan tuloslaskelman ulkoiset tulot
Toimintatuotot ulkoiset ja sisäiset (M€)
Kehityspalvelut, Yhteiset palvelut ja Tilapalvelut
• mittari kertoo toiminnan volyymista ja sen kehittymisestä
• mittariin lasketaan tuloslaskelman ulkoiset ja sisäiset tulot
Vuosikate toimintatuotoista (%)
•
•

mittari kertoo toiminnan kannattavuudesta ja sen kehittymisestä
mittariin lasketaan vuosikatteen osuus ulkoisista toimintatuotoista

Investoinnit (M€)
•
•

mittari kertoo kyvystämme investoida tulevaisuuteen
mittariin lasketaan kuntayhtymän kaikki nettoinvestoinnit (ei käyttötalousmenoja)

ASIAKASNÄKÖKULMAN MITTARIT
Tutkintojen määrä
•

mittari kertoo kyvystämme tuottaa opiskelijoillemme ammatillista osaamista sekä
yleissivistävää osaamista

Koulutuspalvelut
• mittariin lasketaan suoritetut opetussuunnitelmaperusteiset ammatilliset perustutkinnot
• mittariin lasketaan suoritetut ylioppilastutkinnot
Työelämäpalvelut
• mittariin lasketaan suoritetut näyttötutkintoperusteiset ammatilliset perustutkinnot,
ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot
• mittariin lasketaan Savon oppisopimuskeskuksen kuntayhtymän ulkopuolella järjestämät
tutkinnot

Opiskelijapalaute
•

mittari kertoo opiskelijoiden tyytyväisyydestä järjestämäämme koulutukseen

Koulutuspalvelut
• mittari lasketaan opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen perustutkintokoulutuksen
päättökyselyn tuloksista sekä lukiokoulutuksen päättökyselyn tuloksista
• mittarin arvo muodostuu indekseihin kuuluvien väittämien keskiarvosta
• opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen perustutkintokoulutuksen päättökyselyn
indeksejä ovat arviointi (5), henkilökohtaistaminen (3), ilmapiiri (3), opetuksen toteutus (8),
ohjaaminen (3), oppimisympäristö (3), työelämäyhteydet (5), vaikuttavuus (5) ja yleisarvio
(3)
• lukiokoulutuksen päättökyselyn indeksejä ovat arviointi (2), henkilökohtaistaminen (3),
ilmapiiri (4), opetuksen toteutus (8), ohjaaminen (5), oppimisympäristö (3) ja yleisarvio (2)
• suluissa on väittämien lukumäärä kussakin indeksissä
• arviointiasteikko 1 (heikoin) – 5 (paras)
Työelämäpalvelut
• mittari lasketaan työvoimakoulutuksen OPAL-palautejärjestelmän päättökyselyn tuloksista
• mittarin arvo muodostuu indekseihin kuuluvien pakollisten väittämien keskiarvosta
• indeksejä ovat oppimisympäristö (3), koulutuksen toteutus ja sisältö (5), ammattitaidon
kehittyminen (2) ja yleisarvio koulutuksesta (1)
• suluissa on väittämien lukumäärä kussakin indeksissä
• arviointiasteikko 1 (heikoin) – 5 (paras)
Työelämäpalaute
Kehityspalvelut ja Yhteiset palvelut
• mittari kertoo työ- ja elinkeinoelämän tyytyväisyydestä toimintaamme
• mittari lasketaan työ- ja elinkeinoelämälle suunnatun palautekyselyn tuloksista
• mittarin arvo muodostuu palautekyselyssä kysyttyjen väittämien (14) keskiarvosta, joissa
vastaaja on arvioinut kokemusten tai mielikuvien perusteella kuntayhtymää koskevia
väittämiä
• arviointiasteikko 1 (heikoin) – 5 (paras)
Vetovoimaisuus
Koulutuspalvelut
• mittari kertoo opiskelijoiden halukkuudesta hakeutua alueen työelämän tarpeiden
perusteella suunnattuihin opetussuunnitelmaperusteisten ammatillisten perustutkintojen
aloituspaikkoihin tai lukiokoulutuksen aloituspaikkoihin
• mittarin arvo muodostuu ensisijaisten hakijoiden määrästä suhteessa koulutuksen
järjestäjän vahvistamaan aloituspaikkamäärään
• hakijamäärät perustuvat yhteishaun ilmoittamiin tietoihin
• mittarin arvoon vaikuttaa sekä tammikuun että elokuun haku- ja aloituspaikkatiedot

Aikuisopiskelijoiden määrä opiskelijatyövuosina
Työelämäpalvelut
• mittari kertoo opiskelijoiden halukkuudesta hakeutua alueen työelämätarpeiden perusteella
suunniteltuihin näyttötutkintoperusteisiin ammatillisiin perus- ja lisäkoulutuksiin,
työvoimakoulutuksiin, henkilöstökoulutuksiin ja muihin täydennyskoulutuksiin
• mittari sisältää oppisopimuskoulutuksen tietopuoliset opinnot
• mittari ei sisällä hanketoiminnassa järjestettävää koulutusta
• mittarin arvo muodostuu ammatillisen peruskoulutuksen näyttötutkintoperusteisen
koulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen, työvoimakoulutuksen, oppisopimuksen
tietopuolisen koulutuksen, henkilöstökoulutuksen ja muun täydennyskoulutuksen määrästä
opiskelijatyövuosina
Asiakastyytyväisyys
Kehityspalvelut, Tilapalvelut ja Yhteiset palvelut
 mittari kertoo henkilöstön tyytyväisyydestä Yhteisten palvelujen (osaamisalueet eriteltyinä),
Tilapalvelujen ja Kehityspalvelujen toimintaan
 mittarin arvo muodostuu sisäisen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista ja kullekin
tulosalueelle lasketaan vastausten keskiarvo kyseiselle tulosalueelle kohdennetuista
kysymyksistä
Ylläpitokustannukset (ka €/m²/kk)
Tilapalvelut
• mittari kertoo toimitilojen ylläpitokustannusten keskineliöhinnan kuukaudessa
• mittarin arvo muodostuu Tilapalvelujen toimintakuluista kuukaudessa jaettuna koko
kuntayhtymän toimitilojen määrä (ns. yhtiövastike)
Ylläpitokustannukset (ka €/opiskelija/v)
Tilapalvelut
• mittari kertoo toimitilojen ylläpitokustannusten osuuden yhtä opiskelijaa kohti vuodessa
• mittarin arvo muodostuu Tilapalvelujen toimintakuluista ja jakajana on kuntayhtymän
talousarvion mukainen opiskelijamäärä

PROSESSINÄKÖKULMAN MITTARIT
Läpäisyaste (%)
Koulutuspalvelut
• mittari kertoo kyvystämme tuottaa tutkinnon perusteiden mukainen ammattitaito
säännönmukaisessa ajassa
• mittarin arvo muodostuu syyslukukaudella aloittaneiden, kolmen ja puolen vuoden aikana
opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden
määrän suhteesta aloittaneisiin opiskelijoihin

Työelämäpalvelut
• mittari kertoo kyvystämme tuottaa tutkinnon perusteiden mukainen ammattitaito
työikäiselle aikuisväestölle huomioiden aikaisempi osaaminen
• mittarin arvo muodostuu aloittamishetkestä viimeistään kahden ja puolen vuoden aikana
näyttötutkintoperusteisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja
erikoisammattitutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden määrän suhteesta aloittaneisiin
opiskelijoihin

Keskeyttäminen (%)
Koulutuspalvelut
• mittari kertoo opetussuunnitelmaperusteista ammatillista perustutkintoa suorittavien
opiskelijoiden koulutuksen keskeyttämisestä silloin kun opiskelija jää ”tuuliajolle”
(=negatiivinen keskeyttäminen)
• mittarin arvo muodostuu niiden oppilaitoksesta eronneiden opiskelijoiden osuudesta koko
opiskelijamäärästä, joiden eron seuraus luokitellaan negatiiviseksi (negatiivisiin eroihin ei
lasketa ennen ensimmäistä laskentapäivää eronneita)
Työelämäpalvelut
• mittari kertoo näyttötutkintoperusteisia perustutkintoja suorittavien opiskelijoiden
negatiivisesta keskeyttämisestä
• mittarin arvo muodostuu oppilaitoksesta eronneiden opiskelijoiden osuudesta koko
opiskelijamäärästä, joiden eron seuraus luokitellaan negatiiviseksi (negatiivisiin eroihin ei
lasketa ennen ensimmäistä laskentapäivää eronneita).

Työllistyminen valmistumisen jälkeen (%)
•

mittari kertoo kyvystämme tuottaa ammattitaitoa alueen työelämän tarpeisiin

Koulutuspalvelut
• mittari lasketaan opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen perustutkintokoulutuksen
päättökyselyn väittämästä ”Todennäköinen tilanteeni valmistumisen jälkeen”
• mittarin arvo muodostuu väittämän vaihtoehdoista ”koulutusta vastaavassa työssä”,
”muussa työssä” ja ”yrittäjänä”
Työelämäpalvelut
• mittari lasketaan työvoimakoulutusten OPAL-päättöpalautteen väittämästä ”Tilanteeni
työmarkkinoilla koulutuksen päättyessä. Tiedossani on”
• mittarin arvo muodostuu väittämän vaihtoehdoista ”pysyvä työpaikka”, ”määräaikainen
työpaikka”, harjoittelupaikka” ja ”ryhdyn yrittäjäksi”

Opiskelijapalautteen vastaus %
Kehityspalvelut
• mittari lasketaan ammatillista perustutkintoa suorittaville suunnattuun tulo-, olo- ja
päättökyselyyn vastanneiden määrän suhteesta kyselyyn vastaajiksi kuuluvien määrään
• tulokyselyyn vastaavat ensimmäisen lukukauden opiskelijat n. 2 kk opintojen alkamisesta,
olokyselyyn vastaavat opiskelujen puolivälin ohittaneet opiskelijat (joko 4. lukukausi tai 2.
lukukausi riippuen opintojen pituudesta) ja päättökyselyyn vastaavat valmistuvat opiskelijat
mahdollisimman lähellä valmistumistaan

Työolobarometrin vastaus %
Kehityspalvelut
• mittari kertoo työolobarometriin vastanneiden määrän suhteesta henkilöstön
kokonaismäärään
• mittarin arvo muodostuu vastaajien määrän suhteesta toistaiseksi voimassa olevissa ja
määräaikaisissa palvelussuhteissa olevien määrään

Tyhjien tilojen määrä (hum²)
Tilapalvelut
• mittari kertoo tyhjinä olevien tilojen määrän
• mittarin arvo muodostuu sisäilmaongelmien vuoksi käyttökiellossa olevista tiloista ja
muutoin tarpeettomista ja purkupäätöstä odottavista tyhjillään olevista rakennuksista

Ylläpitokustannukset (M€/v)
Tilapalvelut
• mittari kertoo toimitiloihin kohdistuvat käyttökulut vuodessa ilman pääomakustannuksia
(poistot ja korot)
• mittarin arvo muodostuu mm. vuotuisista energiakuluista, kiinteistöveroista, palkoista,
rakennusten korjauskuluista jne.

Energiankulutus
Tilapalvelut
• mittari kertoo omien tilojen vuotuisen sähkön ja lämmön kulutuksen suhteessa
ylläpitokustannuksiin
• mittarin arvo muodostuu omien tilojen vuotuisista sähkö- ja lämpökuluista sekä
ylläpitokustannuksista

HENKILÖSTÖNÄKÖKULMAN MITTARIT
Työolobarometri
•
•
•
•
•

mittari kertoo, minkälaiseksi työyhteisö kokee työhyvinvointinsa mitatulla hetkellä
mittarin arvo muodostuu vuosittain toteutettavan työolobarometrin indekseihin kuuluvien
väittämien keskiarvosta
indeksejä ovat ergonomia (2), esimiestyö (5), optimaalinen kuormitus (3), tiedonkulku ja
vuorovaikutus (10), työkyky (4) ja työn kehittävyys (5)
suluissa on väittämien lukumäärä kussakin indeksissä
arviointiasteikko 1 (heikoin) – 5 (paras)

Opettajien muodollinen kelpoisuus (%)
Koulutuspalvelut ja Työelämäpalvelut
•
•
•

mittari kertoo ammattitaitoisten opettajien määrästä
mittarin arvo muodostuu muodollisesti kelpoisten opettajien määrästä suhteessa koko
opetushenkilöstöön
muodollisesti kelpoinen opettaja täyttää alakohtaisen tutkinto- ja työkokemusvaatimuksen
sekä pedagogisen pätevyysvaatimuksen

Opetushenkilöstön työelämäjaksot
Koulutuspalvelut ja Työelämäpalvelut
•
•

mittari kertoo opettajien osallistumisesta oman alansa käytännön työhön ja oman
osaamisensa kehittämiseen
mittarin arvo muodostuu opettajien lukumäärästä, jotka ovat osallistuneet vähintään viiden
päivän yhtämittaiselle rehtorin hyväksymälle työelämäjaksolle

Henkilöstön kehittäminen (%)
•
•
•

mittari kertoo henkilöstön ammattitaidon uudistamiseen, ylläpitämiseen ja hyvinvointiin
käyttämistämme taloudellisista resursseista
mittarin arvo muodostuu henkilöstön kehittämismenojen osuudesta kaikista
henkilöstömenoista
henkilöstön kehittämismenoihin otetaan mukaan liikunta-, virkistäytymis- ja työkyvyn
ylläpitopäivät

Dokumentoidut kehityskeskustelut (%)
•
•
•

mittari kertoo, kuinka aktiivisesti kuntayhtymässä on käyty kehityskeskusteluja
mittarin arvo muodostuu käytyjen kehityskeskustelujen määrän suhteesta koko henkilöstön
määrään
kehityskeskustelussa esimies ja työntekijä arvioivat vuorovaikutteisesti työssä onnistumista,
asettavat tavoitteita tulevaan ja kirjaavat sovitut asiat HRM/Osaaminen-järjestelmään
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Kuntayhtymän tuloskortin mittareiden trendit, toteuma vuosina 2013 - 2017
Talous

Asiakas

Prosessi
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5350

5400

5450

5500

5550

5600

5650

5700

5750

5800

5850

5900

2013

5815

5845

2014

5820

5830

2015

5720

5721

5610

2016

5667

2017

5536

5610

5670

Toteuma

Tavoite

Järjestämislupa

Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa ja kokonaisopiskelijamäärät vuosina 2013–2017

Opiskelijatilastoja
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Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät (pka) koulutusaloittain vuosina 2013–2017
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18

7

Hakijat

Kulttuuriala

Aloituspaikat

0

100

200

300

400

500

600

700

800

42

36

Luonnontieteiden ala

61

96

92

146

Matkailu-,
Luonnonvararavitsemis- ja
ja ympäristöala
talousala

387

350

Sosiaali-,
terveys- ja
liikunta-ala

594

194

YhteiskuntatieTekniikan ja
teiden,
liikenteen ala liiketalouden ja
hallinnon ala
727
203

Aloituspaikat ja ensisijaiset hakijat koulutusaloittain kevään ja syksyn 2017 yhteishaussa

Ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttäneiden %-osuudet opiskelijamäärästä
vuosina 2013–2017
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Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttäneiden
%-osuudet opiskelijamäärästä vuosina 2013–2017
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Suoritettujen tutkintojen määrät koulutusaloittain vuonna 2017

Suoritetut tutkinnot 2017
Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto
Autoalan perustutkinto

10
9
68

Prosessiteollisuuden perustutkinto

33

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto

5

Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto

6

Automaatioasentajan ammattitutkinto

6

Putkiasentajan ammattitutkinto

Baarimestarin erikoisammattitutkinto

9

Puualan perustutkinto

23

1

Elintarvikealan perustutkinto

40

Puutarhatalouden perustutkinto

31

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto

10

Päihdetyön ammattitutkinto

11

Hierojan ammattitutkinto

15

Rakennusalan perustutkinto

96

Hierojan erikoisammattitutkinto

3

Ravintolakokin ammattitutkinto

Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto

1

Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto

1

Sihteerin ammattitutkinto

6

Siivousteknikon erikoisammattitutkinto

2

Hitsaajan ammattitutkinto
Hiusalan perustutkinto
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

33
134

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

1
10

2

Isännöinnin ammattitutkinto

33

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Jalkojenhoidon ammattitutkinto

20

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoito, kokeilu
17

Johtamisen erikoisammattitutkinto

66

Suurtalouskokin ammattitutkinto

Kauneudenhoitoalan perustutkinto

24

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

506
2
110

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto

5

Sähköasentajan ammattitutkinto

4

Kemianteollisuuden ammattitutkinto

1

Sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto

5

Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto

2

Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto

Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto

13

Talonrakennusalan ammattitutkinto

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto

2

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto

1

Talotekniikan perustutkinto

4
10
2
91

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

38

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto

Kipsausalan ammattitutkinto

11

Taloushallinnon ammattitutkinto

14

Kipsimestarin erikoisammattitutkinto

17

Tekniikan erikoisammattitutkinto

9

Kondiittorin ammattitutkinto

1

Teknisen suunnittelun perustutkinto

Kone- ja metallialan perustutkinto

34

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto

Kone- ja metallialan perustutkintoon valmistava koulutus

11

Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto

Koneistajan ammattitutkinto
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

1
13
6

Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto

1

8
18
1
6

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

50

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, kokeilu

16

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

20

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

30

Kunnossapidon ammattitutkinto

11

Turvallisuusalan perustutkinto

52

Kylmäasentajan ammattitutkinto

3

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

10

Vaatetusalan ammattitutkinto

Laboratorioalan perustutkinto

25

Vaatetusalan erikoisammattitutkinto

Laitoshuoltajan ammattitutkinto

38

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Leipurin ammattitutkinto

1

Lentokoneasennuksen perustutkinto

14

Levy- ja hitsausalan ammattitutkinto

1

Levyalan ammattitutkinto
Liiketalouden perustutkinto

12
319

Vartijan ammattitutkinto
Veneenrakennusalan ammattitutkinto
Veneenrakentajan ammattitutkinto
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto
Vesihuoltoalan ammattitutkinto

5
1
11
3
19
2
7
34
1

Logistiikan perustutkinto

71

Viheralan ammattitutkinto

14

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

37

Välinehuoltajan ammattitutkinto

12

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

15

Välinehuoltoalan perustutkinto, kokeilu

Lääkealan perustutkinto

44

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto

Maalarin ammattitutkinto

1

Maatalousalan perustutkinto
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto
Matkailualan perustutkinto
Metsäalan perustutkinto
Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto

36
6
47
1
18

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

1

Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

5

Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto
Myynnin ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto

17
5

8
1
13
4
2 744

Joista:
Perustutkintoja

2 155

Ammattitutkintoja

425

Erikoisammattitutkintoja

164

Lisäksi:
Lukio

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

12

Ulkopuoliset oppisopimukset

Pintakäsittelyalan perustutkinto

18

Kaikki tutkinnot yhteensä

89
88
2 921

Muu koulutus (erillisryhmät) vuonna 2017
kevät

syksy

160

146

VALMA, Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus erityisopetuksena

2

3

TELMA, Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

28

27

190

176

VALMA, Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Yhteensä

Kansainvälinen opiskelija-, opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus
vuosina 2014–2017 (henkilölukumäärä)
Kuntayhtymästä ulkomaille lähteneet opiskelijat
Vähintään kahden viikon pituinen jakso
Alle kahden viikon pituinen jakso
Opiskelijat yhteensä
Kuntayhtymästä ulkomaille lähteneet opettajat
tai muu henkilöstö
Vähintään viiden työpäivän pituinen jakso
Alle viiden työpäivän pituinen jakso
Opettajat tai muu henkilöstö yhteensä

2014

2015

2016

2017

138
17
155

142
15
157

127
1

113
6

128

119

19
68
87

31
21
52

8
54

45
25

62

70

40
54
94

120
92
212

119
44

109
57

163

166

Ulkomailta kuntayhtymään tulleet
Opiskelijaliikkuvuus
Opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus
Liikkuvuus ulkomailta kuntayhtymään yhteensä
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1 YMPÄRISTÖRAPORTTI
Savon koulutuskuntayhtymä julkaisee ympäristöraportin ja -tilinpäätöksen osana
kuntayhtymän tilinpäätöstä. Ympäristöraportissa esitellään koulutuskuntayhtymän keskeisiä
kestävän kehityksen tuloksia sekä raportoidaan kestävän kehityksen edistämiseen liittyvistä
toimenpiteistä. Ympäristötilinpäätöksessä kerrotaan talousnäkökulmasta vuoden 2017
toteutuneesta toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä, vähentää
ympäristöhaittoja ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Savon koulutuskuntayhtymän kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisten toimenpiteiden
päämääränä on edistää ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta huomioiden ekologinen,
sosiaalinen, taloudellinen sekä kulttuurinen näkökulma. Tärkeimpänä tavoitteena voidaan
pitää opiskelijoiden ja henkilöstön kestävän kehityksen tietojen, taitojen sekä osaamisen
vahvistamista. Tavoitteena on, että kestävä kehitys näkyy kuntayhtymän kaikessa
toiminnassa, johtamisessa, opetuksessa, oppimisympäristöissä sekä toimintakulttuurissa.

1.1 Kestävän kehityksen sertifioinnit
Savon koulutuskuntayhtymä on asettanut toimipisteilleen tavoitteet Oppilaitosten kestävän
kehityksen sertifiointien hakemiseen ja ylläpitoon. Vuoden 2017 aikana toteutettiin
Varkauden ja Iisalmen yksiköissä kestävän kehityksen sertifioinnin edellyttämät itsearvioinnit
ja ulkoiset uusinta-auditoinnit. Molemmat yksiköt olivat saaneet OKKA-säätiön (Opetus-,
kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) myöntämän kestävän kehityksen sertifikaatin vuonna
2014. Sertifikaatti on voimassa 3 vuotta, jonka jälkeen tulee tehdä uusi itsearviointi sekä
ulkoinen auditointi. Uusina tutkintoina Varkauden yksikössä arvioitiin ja auditoitiin sähkö- ja
automaatiotekniikan, tieto- ja tietoliikennetekniikan-, talotekniikan sekä turvallisuusalan
perustutkinnot. Kestävän kehityksen sertifikaatit ovat jälleen voimassa vuoteen 2020 saakka
Varkaudessa ja Iisalmessa.
Keväällä 2017 toteutettiin myös liiketalousalan aikuiskoulutuksen itsearviointi ja ulkoinen
auditointi. Yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden ja -hallinnon aikuiskoulutus sai kuntayhtymälle
toisen aikuiskoulutukselle myönnetyn kestävän kehityksen sertifikaatin (Iisalmen, Varkauden
ja Kuopion yksiköt). Ensimmäinen aikuiskoulutuksen sertifikaatti saatiin matkailu- ja
ravitsemisalan aikuiskoulutukselle jo vuonna 2015.

1.2 Kestävän työelämän edistäminen
Savon koulutuskuntayhtymä toimii kestävän työelämän edistäjänä Pohjois-Savossa.
Tavoitteena on ennakoida alueellisia kestävän kehityksen osaamistarpeita, edistää EU:n ja
kansallisen tason kestävän kehityksen strategioiden jalkautumista sekä toimia aktiivisena
työelämän kehittäjänä kohti kestävää tuotantoa ja kulutusta. Ammatillinen oppiminen siirtyy
jatkossa entistä enemmän työpaikoille, jonka vuoksi ammatillisten koulutuksen järjestäjien on
tärkeää edistää myös yritysten ja työssäoppimispaikkojen kestäviä ja vastuullisia
toimintatapoja.
Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä -hankkeessa valmisteltiin vuoden 2017 aikana
Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän ja -toimintamallin valtakunnallistamista sekä Savon
koulutuskuntayhtymän roolia Pohjois-Savon alueellisena Ekokompassi-koordinaattorina.
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Ekokompassi on Suomessa kehitetty, pk-yrityksille ja tapahtumille suunnattu kevennetty
ympäristöjärjestelmä, joka sopii kaikille toimialoille. Se sisältää 10 kriteeriä, joiden
noudattamiseen yritys tai tapahtuma sitoutuu. Kriteerit sisältävät vaatimuksia mm.
jätehuollolle, kemikaalien hallinnalle ja järjestelmälliselle ympäristöasioiden kehittämiselle.
Ekokompassi-järjestelmä auditoidaan ja yritys saa siitä virallisen sertifikaatin.
Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on ollut käytössä pääasiassa vain pääkaupunkiseudulla,
mutta tavoitteena on järjestelmän valtakunnallistaminen vuonna 2018. Savon
koulutuskuntayhtymä tulee jatkossa toimimaan alueellisena Ekokompassi-koordinaattorina
Pohjois-Savossa ja vastaa yritysten neuvonta- ja auditointipalveluiden tarjoamisesta.
Savon koulutuskuntayhtymän kehityspalveluiden koordinoima Portaat luomuun -ohjelma
toimii maksullisena palveluna ammattikeittiöille. Valtakunnallisessa ohjelmassa oli vuoden
2017 lopulla mukana kaikkiaan lähes 2500 ruokapalvelutoimipaikkaa. Ohjelman tavoitteena
on lisätä luomutuotteiden käyttöä ammattikeittiöissä sekä kehittää luomutuotteiden
markkinoita. Ohjelman avulla edistetään luomutuotteiden käyttöä sekä opetushenkilöstön
luomutietoutta myös Savon koulutusyhtymässä.

1.3 Kestävää kehitystä edistävät hankkeet
Alueellista kehittämistyötä tehdään myös kehittämishankkeiden avulla. Savon
koulutuskuntayhtymässä on ollut jo vuosia käynnissä eri toimialojen kehittämishankkeita,
joiden tukemana on kehitetty sekä kuntayhtymän omaa toimintaa, että alueen työelämää.
Seuraavissa kohdissa esitetään muutamia hankkeita, joissa on tehty sekä alueellista että
valtakunnallista kehittämistyötä.
1.3.1 Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä -hanke
Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä (KePoSa) – hankkeessa edistetään
pohjoissavolaisten yritysten kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Hankkeessa on
mukana 12 yritystä, joissa kartoitettiin aluksi toiminnan ympäristövaikutuksia ja
ympäristöasioiden hallinnan nykytilaa. Näiden tulosten ja yritysten omien tavoitteiden
pohjalta suunniteltiin yrityskohtaiset kehittämistoimenpiteet. Yritykset ovat mm.
vähentäneet materiaalien ja energian kulutustaan, edistäneet ympäristövastuullisia
hankintoja, tehostaneet jätehuoltoa ja kierrätystä, kehittäneet riskienhallintaa sekä
henkilöstönsä kestävän kehityksen osaamista.
Osassa KePoSa-hankkeen yrityksiä lähdettiin rakentamaan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää. Syksyn 2017 aikana kahdeksaan yritykseen tehtiin ulkoinen auditointi ja niille
myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatit. Sertifikaatit luovutettiin kutsuvierastilaisuudessa
1.12.2017 Pohjois-Savon liiton maakuntasalissa.
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KePoSa-hankkeessa mukana olevat yritykset ovat:


Auto-Jeni Oy, Varkaus



Hius- ja kauneushuone Havana, Kuopio



Kiinteistö-KYS Oy, Kuopio *



Koivumäen Kartano Oy, Kuopio *



Kuopion Ravirata Oy, Kuopio *



Liikuntakeskus Kunnonsali Oy, Kuopio ja Varkaus *



Lignell & Piispanen Oy, Kuopio



Lunawood Oy, Iisalmi ja Kaskinen *



Puijon Kiinteistöpalvelu Oy, Kuopio



SanMat Kunnossapito Oy, Kuopio ja Ylämylly *



Teho-Posako Oy, Kuopio *



Tulilyhty Oy, Rautavaara *

*-merkityt yritykset saivat Ekokompassi-sertifikaatin syksyn 2017 aikana.

Yritysten ympäristötyön kehittämistä on voitu liittää myös osaksi opetusta tarjoamalla
opiskelijoille aitoja työelämän kehittämistehtäviä. KePoSa-hankkeen aikana opiskelijat ovat
mm. toteuttaneet jätehuollon kartoituksia ja laatineet jätehuoltosuunnitelmia osana
opintojaan. Lisäksi opiskelijat ovat osallistuneet yritysten riskien arviointiin, selvittäneet
pesuvesien kierrätystä ja rakentaneet jätekatoksia. Yhteistyö yritysten ympäristöasioiden
kehittämisessä on antanut myös oppilaitokselle tietoa yritysten kestävän kehityksen
haasteista ja tavoitteista, jota voidaan hyödyntää opetuksen kehittämisessä.
KePoSa-hankkeessa käynnistettiin elokuussa kestävän kehityksen opintopolun rakentaminen.
Tavoitteena oli kehittää kestävän kehityksen opintopolku-malli ammatilliseen koulutukseen,
jonka avulla syvennetään ja vahvistetaan opiskelijoiden kestävän kehityksen osaamista. Hanke
toteutetaan aikavälillä 3/2016-8/2018.
1.3.2 Kiertotaloutta ammatilliseen koulutukseen ja yrittäjyyskasvatukseen -hanke
Hanke käynnistyi marraskuussa ja siinä tuotetaan yhteistoiminnalliseen ja pelilliseen
oppimiseen perustuva työpaja, joka toimii johdantona kiertotalouteen. Paja pilotoidaan
hankkeessa mukana olevassa kolmessa oppilaitoksessa, joissa suunnitellaan lisäksi
kiertotalousaiheisia oppimiskokonaisuuksia työpajan jatkumoksi. Kiertotaloustyöpaja
sisällytetään myös osaksi kestävän kehityksen OmaPolkua. Nuori Yrittäjyys ry sisällyttää
kiertotalouden osaksi yrittäjyyskasvatuksen ohjelmiaan toisella asteella ja toteuttaa
verkkopohjaisen työkalun, jonka avulla nuoret voivat testata ja kehittää yritysideaansa
kiertotalouden näkökulmasta.
Sitran rahoittamaa hanketta koordinoi Suomen ympäristöopisto SYKLI ja muita toteuttajia
ovat Savon koulutuskuntayhtymä, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Nuori
Yrittäjyys ry. Hankkeessa tuotettavat menetelmät ja aineistot julkaistaan soveltuvin osin
verkossa, ja ne ovat kaikkien ammatillisten oppilaitosten, mutta myös lukioiden ja
ammattikorkeakoulujen käytettävissä. Hanke toteutetaan aikavälillä 11/2017 – 4/2019.
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1.3.3 NYT-Tuotekehitystä ja hankintaosaamista -hanke
Hankkeen päätavoitteena oli lisätä julkisen sektorin ruokaketjun toimijoiden tietämystä
lähiruoan saatavuudesta sekä lisätä hankintaosaamista erityisesti uuden hankintalain
suosittelemista sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista. Osatoteuttajana hankkeessa oli
Suomen Kuntaliitto ja merkittävimpänä yhteistyökumppanina MTK. Yhteistyötä tehtiin myös
hankkeen toimintojen toteuttamisessa ja tiedottamisessa eduskunnan ruokaryhmän,
Ammattikeittiöosaajat ry:n, AMKE:n ravintolapalveluverkoston, Ruokatieto ry:n ja Aitoja
Makuja.fi kanssa. Hankkeessa päivitettiin Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille
(Lähis) -oppaan hankintaosuuden sisältö vastaamaan uutta hankintalakia julkisista
hankinnoista. Hankkeessa järjestettiin myös eri puolilla Suomea valtakunnallisia
hankintafoorumeita hankintaosaamisen lisääntymiseksi. Hanke toteutettiin aikavälillä
01/2015 - 11/2017.
1.3.4 Lähi- ja luomuruuan käytön edistäminen ja hankintaosaamisen lisääminen -hanke
Hankkeella tuetaan lähiruoka- ja luomualan kansallisten kehittämisohjelmien mukaisia
toimenpiteitä. Hankkeen tavoitteena on edistää koko ruokaketjun yhteistyötä Hankinnan
elinkaari -mallin mukaan sekä lisätä tietämystä uudesta hankintalaista ja sen
menettelytavoista. Yhtenä hankkeen toimenpiteenä oli Vastuulliset hankinnat -kiertue, jossa
järjestettiin yhdeksän tilaisuutta eri puolilla Suomea. Hanke toteutetaan aikavälillä 04/2017 12/2018.

1.4 Kestävän kehityksen arviointi
Kestävän kehityksen toteutumista arvioidaan Savon koulutuskuntayhtymän johtamisessa,
opetuksessa, arkikäytänteissä ja toimintakulttuurissa monella eri tavalla. Esimerkiksi kestävän
kehityksen sertifiointien ylläpitäminen edellyttää vuosittaista itsearviointia toimipisteissä.
Kehityspalvelut toteuttavat vuosittain kevätlukukauden aikana kyselyn henkilöstölle, jossa
selvitetään kestävän kehityksen toteutumista kuntayhtymän johtamisessa, arkikäytänteissä
sekä opetuksessa. Lisäksi opiskelijoilta kysytään tulo-, olo- ja päättökyselyissä kestävän
kehityksen toteutumista opetuksessa ja käytännön työssä.
1.4.1 Vuosittainen kestävän kehityksen kysely henkilöstölle
Kuntayhtymässä toteutetaan vuosittain kestävän kehityksen kysely henkilöstölle
kevätlukukauden aikana. Vuoden 2017 kyselyyn saatiin 263 vastausta. Tuloksista ilmenee
organisaatiomme vahvuudet sekä kehittämisen tarpeet kestävän kehityksen edistämiseksi.
Kyselyn tuloksia hyödynnetään esimerkiksi tulevien vuosien henkilöstökoulutusten
suunnittelussa sekä kuntayhtymän toiminnan kehittämisessä.
Kun verrattiin vuoden 2017 kyselyn tuloksia edelliseen vuoteen, niin tulosten mukaan
edistymistä on tapahtunut mm. seuraavissa osa-alueissa:




kestävä kehitys näkyy kuntayhtymän kehittämisessä ja esimiestyöskentelyssä
vahvemmin
työyhteisömme koetaan tasa-arvoisemmaksi
pelastussuunnitelma tunnetaan paremmin.
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Kyselyn tulosten mukaan vahvuuksia ovat mm.:










jätteiden määrää on pyritty vähentämään ja lajittelua on tehostettu
paperinkulutusta ja kopiointia on vähennetty
vedensäästö on otettu työssä huomioon
on toimittu energiatehokkaasti
kestävä kehitys on sisällytetty opetukseen mm. opetuskeskusteluihin ja työmenetelmiin
on osallistuttu poistumisharjoituksiin
pelastussuunnitelma tunnetaan
kestävän kehityksen ohjelma tunnetaan ja sitä toteutetaan yksiköissä
työyhteisö on suvaitsevainen.

Kyselyn tulosten mukaan kehitettävää on mm.





hankintojen tehostamisessa ja niiden ympäristövastuullisuudessa
kimppakyytien hyödyntämisessä
kestävän kehityksen huomioimisessa työssäoppimisen arvioinneissa
näyttötilanteissa
henkilöstön töiden organisoinnissa ja työssäjaksamisessa.

ja

Kyselyn vastauksissa koulutustarpeita (32 % vastanneista) ilmeni mm. seuraaviin teemoihin:




kestävä kehitys omalla ammattialalla
turvallisuus ja hyvinvointi
materiaalitehokkuus.

1.4.2 Opiskelijoiden kestävän kehityksen kyselyiden tulokset
Opiskelijoiden tulo-, olo- ja päättökyselyissä on esitetty kestävän kehityksen väittämiä jo
vuodesta 2009. Taulukossa 1 esitetään opiskelijakyselyiden tulokset vuosilta 2011–2017.
Väittämiin vastaaminen on tapahtunut Likertin asteikolla 1-5, täysin eri mieltä- täysin samaa
mieltä, ja vastaajien määrä on merkitty n=-merkinnällä.
Lukuvuoden 2016–2017 tulo- ja olokyselyn tulokset ovat laskeneet edellisiin vuosiin
verrattuna. Päättökyselyn tulokset sen sijaan ovat parantuneet edellisiin vuosiin verrattuna.
Valmistuneiden opiskelijoiden mielestä opiskelu on lisännyt ammatillista kestävän kehityksen
osaamista (ka 3,99).
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Taulukko 1. Opiskelijakyselyiden kestävän kehityksen väittämien tulokset vuosilta 2011–
2017.

1.5 Kestävän kehityksen tapahtumat
Savon koulutuskuntayhtymä toteutti vuoden 2017 aikana monenlaisia tapahtumia,
koulutuksia ja opintomatkoja kestävään kehitykseen liittyen. Tähän osioon on koottu
keskeisimpiä teemaan liittyviä tilaisuuksia.
Kestävän kehityksen sertifioinnit ja itsearvioinnit







Helmikuussa käynnistyi Varkauden yksikön kestävän kehityksen itsearviointi uusintaauditointia varten.
Maaliskuussa käynnistyi Iisalmen yksikön kestävän kehityksen itsearviointi uusintaauditointia varten.
Toukokuussa auditoitiin yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan
aikuiskoulutus ja alalle saatiin kestävän kehityksen sertifikaatti.
Iisalmen yksikössä oli kestävän kehityksen uusinta-auditointi toukokuussa ja sertifikaatin
voimassaoloa jatkettiin seuraavat kolme vuotta.
Varkauden yksikössä oli kestävän kehityksen uusinta-auditointi elokuussa ja sertifikaatin
voimassaoloa jatkettiin seuraavat kolme vuotta.
Lokakuussa käynnistettiin Varkauden lukion kestävän kehityksen itsearvioinnit.
Tavoitteena on saada sertifikaatti vuoden 2018 aikana.

Koulutukset ja seminaarit



Kehityspalvelut järjestivät 21.3.2017 Auringosta voimaa sähköautoon -seminaarin
yhteistyössä Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa hankkeen kanssa.
Toukokuussa järjestettiin Kiertotaloudesta liiketoimintaa-seminaari Kuopiossa
yhteistyössä Pohjoissavolaisen materiaalitehokkaan kiertotalouden liiketoimintahankkeen kanssa.
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9.5.2017 järjestettiin yrityksille Ympäristövastuullisuus osana viestintää -koulutus
Kuopiossa yhteistyössä Yritys oppii ja menestyy -hankkeen kanssa.
Kehityspalvelut osallistuivat Maaseutuparlamenttiin syyskuussa Leppävirralla ja
toteuttivat kaksi työpajaa osana tapahtumaa: ”Kestävän kehityksen edistäminen pkyrityksissä” sekä ”Lähiruokaa lautaselle-rahat omalle alueelle” -työpajat.
Ammattilaisen kädenjälki-seminaarissa 8.11.2017 esiteltiin KePoSa-hanketta ja Savon
koulutuskuntayhtymän kestävän kehityksen työtä sekä kehityspalvelut toteuttivat
työpajan teemalla: ”Kestävän kehityksen oppiminen työssäoppimispaikoilla”. Seminaariin
osallistui n. 60 henkilöä ammatillisista oppilaitoksista ja verkostoista.

Opintomatkat



Tammikuussa KePoSa-hanke toteutti hius- ja kauneusalan opettajille ja yrittäjille
EkoBeauty-opintomatkan
pääkaupunkiseudulle.
Matkalla
tehtiin
ohjattuja
tutustumiskäyntejä ekokauneudenhoitoalan ja – hiusalan yrityksiin.
Elokuussa KePoSa-hanke toteutti Joutsenmerkki rakentamiseen -opintomatkan, jossa
vierailtiin Hyvinkäällä Suomen ensimmäisessä joutsenmerkityssä päiväkodissa,
Järvenpäässä Suomen ensimmäisessä joutsenmerkityssä kerrostalo-yhtiössä sekä
Vantaalla rakenteilla olevassa Vantaan kaupungin vuokrataloyhtiössä.
Matkan
tavoitteena oli selvittää ekorakentamisen ja Joutsenmerkin kriteerien vaativuutta sekä
mahdollisuuksia julkisessa rakentamisessa.

Muut tilaisuudet ja tapahtumat









Helmikuussa kehityspalvelut järjestivät Pohjois-Savon alueellisten hanketoimijoiden
tapaamisen, jossa käynnistettiin yhteistyötä ympäristöteemaan liittyen.
Helmikuussa
kehityspalvelut
järjestivät
kuntayhtymän
toimipistekohtaisten
kekevastaavien koulutuspäivän.
25.–27.4.2017 toteutettiin SakuSTARS 2017 ammatillisen koulutuksen kulttuuritapahtuma
Kuopiossa Savon koulutuskuntayhtymän järjestämänä. Tapahtumalle rakennettiin
Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, joka auditoitiin 25.4.2017 ja tapahtumalle saatiin
Ekokompassi-sertifikaatti. Sertifikaatti edellyttää mm. tapahtuman alkukartoitusta,
ympäristövaikutusten arviointia, ympäristöohjelman laatimista ja toteuttamista sekä
ympäristökoulutusta tapahtuman toimijoille.
Kevätlukukauden päättäjäisissä luovutettiin ympäristöstipendi Iisalmen yksikön sosiaali- ja
terveysalan opiskelijalle Milaja Mäntyniemelle.
Valtakunnallisen energiansäästöviikon aikana (vko 41) toteutettiin tapahtumia eri
yksiköissä, esim. liiketalousalan opiskelijat järjestivät tietovisailuja sekä toteuttivat
Energiansäästöviikon kampanjan Info-TV:ssä. KePoSa-hanke järjesti viikon aikana erilaisia
tapahtumia yhteistyössä hankkeessa mukana olevien yritysten kanssa.
Pohjois-Savon ensimmäiset Ekokompassi-sertifikaatit -tilaisuus järjestettiin Pohjois-Savon
liiton maakuntasalissa, jossa kahdeksan alueen yritystä sai Ekokompassi-sertifikaatit
1.12.2017.
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2 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS
2.1 Laskentaperiaatteet ja rajaukset
Ympäristötilinpäätös kertoo tilikauden toteutuneesta rahankäytöstä sellaisiin toimenpiteisiin,
joiden tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää tai korjata
ympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristönsuojelutasoa ja edistää luonnonvarojen
kestävää käyttöä. Tiedot on kerätty kiinteistöyksikön tilastoista, jäteyhtiöiden raporteista,
kuntayhtymän tilinpäätöksestä 2017 sekä talousarvion käyttötalous- ja investointiosasta.

2.2 Ympäristötuotot
Kuntayhtymän ympäristötuottojen kokonaissumma oli 51 596 €, mikä on noin 0,05 % kaikista
kuntayhtymän toimintatuotoista. Ympäristötuotot koostuvat jätteiden ja kiinteistöyksikön
toimesta poistettavan/kierrätettävän kaluston myynnistä. Myytäviä jätelajeja ovat mm.
keräyspahvi, metalli ja muovi (jatkojalostukseen).

2.3 Ympäristökustannukset
Ympäristötoimintakulujen kokonaissumma oli 158 660 euroa, mikä on noin 0,18 % kaikista
kuntayhtymän toimintakuluista. Eniten kustannuksia aiheutui jätehuoltoyhtiöiden
laskuttamista jätemaksuista 82 386 euroa. Ympäristötilinpäätös sisältää Jätekukko Oy:n,
Ekokemin, Keski-Savon ja Ylä-Savon jätehuollon laskuttamat jätemaksut sekä
biojätekustannukset. Alla erittely kustannuksista jätelajeittain:
Energiajäte

53 882 €

Biojäte

10 050 €

Ongelmajäte

11 300 €

Tiili- ja betonijäte

1 208 €

Pahvi ja kartonki

4 806 €

Metalli

694 €

SER-jäte

446€

Yhteensä

82 386 €

Jätevesien käsittelymaksut kuntayhtymän osalta olivat 76 274 €.
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2.4 Ympäristöinvestoinnit
Ympäristöinvestointeja kirjattiin vuonna 2017 yhteensä 1 750 066 € joka on n. 45 % kaikista
kuntayhtymän investoinneista. Suurimmat investoinnit olivat mm. Toivalaan valmistunut uusi
päärakennus, sekä Varkauteen tehdyt uudet opetustilat autoalalle. Toivalassa myös
investoitiin olemassa olevaan hakelämpölaitokseen lisäämällä siihen rinnakkaispolttoaineeksi
pelletin käyttömahdollisuus, jolloin yksikön lämmitys voidaan jatkossa hoitaa lähes kokonaan
uusiutuvalla polttoaineella.
Tulevien vuosien ympäristöinvestoinnit tulevat kasvamaan merkittävästi, kun Savon
koulutuskuntayhtymä rakennuttaa Iisalmen, Kuopion ja Varkauden kampukset
Joutsenmerkittyinä (Pohjoismainen ympäristömerkki). Toteutuessaan kuntayhtymän
kampukset ovat valtakunnallisesti ensimmäinen ja suurin Joutsenmerkitty kampushanke.

2.5 Ympäristövastuut
Ympäristövastuulla tarkoitetaan ympäristöön liittyvää olemassa olevaa velvoitetta, jolla on
todennäköisesti tulevaisuudessa menoja lisäävä vaikutus. Tällä hetkellä ei ole tiedossa
kuntayhtymää koskevia ympäristöön liittyviä velvoitteita, joihin pitäisi taloudellisesti
varautua.

2.6 Kuntayhtymän ympäristötilinpäätös

Käyttötalousosa
Ympäristötuotot

2017

Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu

0

Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely

0

Jätehuolto ja roskaantumisen ehkäisy

51 596 €

Maaperän ja pohjaveden suojelu

0

Melun ja tärinän torjunta

0

Luonnonvarat, luonnon- ja maisemansuojelu

0

Ympäristönsuojeluun liitt. viranomaistehtävät

0

Ympäristönsuojelun edistäminen

0

Tuotot yhteensä

51 596 €
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Ympäristökulut
Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu

2017
0

Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely

76 274 €

Jätehuolto ja roskaantumisen ehkäisy

82 386 €

Maaperän ja pohjaveden suojelu

0

Melun ja tärinän torjunta

0

Luonnonvarat, luonnon- ja maisemansuojelu

0

Ympäristönsuojeluun liittyvät
viranomaistehtävät

0

Ympäristönsuojelun edistäminen

0

Kulut yhteensä
Poistot
Investointiosa

158 660 €
0
2017

Ympäristöinvestoinnit
Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu

1 750 066€

Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely

0

Jätehuolto ja roskaantumisen ehkäisy

0

Maaperän ja pohjaveden suojelu

0

Melun ja tärinän torjunta

0

Luonnonvarat, luonnon- ja maisemansuojelu

0

Ympäristönsuojeluun liittyvät
viranomaistehtävät

0

Ympäristönsuojelun edistäminen

0

Investoinnit yhteensä

1 750 066€

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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