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1 TOIMINTAKERTOMUS
1.1 Olennaiset tapahtumat kuntayhtymän toiminnassa
1.1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus
Vuosi 2018 oli uudistuneen toisen asteen ammatillisen koulutuksen ensimmäinen
vuosi. Savon koulutuskuntayhtymä oli valmistautunut siihen hyvin. Osaava
henkilökuntamme kaikilla tehtäväalueilla suoriutui vuodesta ja suurista muutoksista
kiitettävästi.
Työssämme onnistumisesta kertovat saamamme palautteet. Opiskelijoilta ja
työelämältä saamamme palaute ylitti strategisena tavoitteenamme olleen tason 4.
Tutkintoja suoritettiin 2 932 ja työllistyminen valmistumisen jälkeen on ennätystasolla
79,8 %. Vuoden aikana meillä opiskeli yhteensä 17 913 henkilöä, joista
tutkintotavoitteisessa koulutuksessa 11 831. Toiminamme on laajaa ja sen vaikutukset
ulottuvat maakuntamme kaikkiin osiin ja monilta osin paljon laajemmallekin. Olemme
tärkeä tekijä yksilötasolta kansalliseen kilpailukykyyn saakka. Taloudellisesti
tuloksemme oli asetettua tavoitetta parempi.
Laatiessamme vuoden 2018 talousarviota tavoitteenamme oli säilyttää toimintamme
silloinen volyymi ja viedä eteenpäin opetuksen kehittämistä, erityisesti työelämässä
oppimista, pedagogisen osaamisen kehittämistä, digitalisaatiota sekä tiedolla
johtamisella tuettuna parantuvaa esimiestyötä kaikilla johtamisen tasoilla. Erityisesti
menestyminen edelleen tiivistyneissä työelämäyhteyksissä on meille tärkeää nyt ja
pitkälle tulevaisuuteen. Katson, että kaikkia tavoitteita on viety eteenpäin ja
toiminnan kitkakohtiin on puututtu avoimen keskustelun kautta uudistavin
toimenpitein.
Uudistunut organisaatiomme on toiminut vuoden. Sen kyky vastata uudistuksen
tarpeisiin on osoittanut oikeansuuntaisuutensa. Toimintaa tulee kuitenkin jatkuvasti
arvioida, kuten vuoden aikana teimmekin toteuttamalla tarkennuksia
hallintosääntöön ja valmistelemalla täsmennyksiä eri tehtäväkokonaisuuksiin.
Yhdessä uudistuneen virka- ja työehtosopimuksen kanssa rakenne tulevaisuuteen on
perustaltaan nyt olemassa.
Tilaratkaisut ovat mittakaavaltaan suuret ja linjaukset kantavat tuleviin
vuosikymmeniin. Vuoden 2018 aikana toteutimme suunnitelmallista etenemistä
kaikilla uudistuvilla kampuksilla. Raskaan päätöksen jouduimme tekemään
Muuruveden osalta sen sulkemiseksi. Tehtävä esittää perinteikkään kampuksen
lopettamista ei ollut mieluisa, mutta väistämätön. Kyky tehdä vaikeita päätöksiä
kertoo kuitenkin tärkeän viestin kyvystämme tehdä päätöksiä ja rakenteellisia
muutoksia matkalla toiminnallisesti kestävään tulevaisuuteen. Kun toisaalla jostain
luovutaan, niin toisaalla rakennetaan.
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Henkilöstömme on tehnyt kovan työmäärän sopeuttaessaan toimintaamme uuteen
lainsäädäntöön
ja
toimintamalliin
niukenneiden
resurssien
puitteissa.
Työhyvinvoinnin seuraaminen on tärkeä tehtävä ja havaittaviin tarpeisiin pyritään
vastaamaan, mutta aina se ei ole mahdollista. Arvostan avointa keskustelua ja
ilmapiiriä käydä läpi muuttuneita tilanteita. Muutos on haastanut meitä jokaista.
Yhdessä tekemisen tavoitteemme korostuu uudistettaessa jokaisen omaa, tiimien,
poolien, tulosalueiden ja kuntayhtymän toimintaa. Työolobarometrin ja
vähentyneiden sairaspoissaolojen tilastot kertovat vain osan tilanteesta. Tärkeää on
käyttää käytettävissä olevat resurssit niin tehokkaasti kuin mahdollista, joka on
vaatinut jokaiselta uudistumiskykyä.
Haluan lausua vuodesta parhaimmat kiitokseni koko henkilökunnalle. Teimme hyvän
vuoden, joka antaa vahvan pohjan katsoa eteenpäin.
Tyytyväisyydellä,

Heikki Helve
kuntayhtymän johtaja
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1.1.2 Kuntayhtymän hallinto
Savon koulutuskuntayhtymä on 16 jäsenkunnan omistama koulutusorganisaatio.
Kuntayhtymän jäsenkuntia vuonna 2018 olivat Iisalmi, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi,
Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi,
Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus ja Vesanto.
Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän perussopimuksen. Kuntalain
mukaan yhtymävaltuusto hyväksyy hallinnon järjestämiseksi tarpeelliset
johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista ja niiden toiminnasta,
toimivallan jaosta ja tehtävistä. Perussopimuksen lisäksi kuntayhtymän toimintaa
ohjasi uusi päivitetty hallintosääntö sekä yhtymähallituksen erikseen antamat ohjeet
(muun muassa hankintaohje ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet).
Kuntayhtymän organisaatiokaavio
Yhtymävaltuusto
Yhtymähallitus
Kuntayhtymän johtaja

Tarkastuslautakunta

Savon
Koulutus Oy

Tulosaluejohtaja

Yhteiset palvelut

Tilapalvelut

Tulosaluejohtaja

Tulosaluejohtaja

Kehityspalvelut

Oppimispalvelut
Rehtorit
Apulaisrehtorit

Osaamispoolit ja tiimit

Osaamispoolien päälliköt ja lukion johtaja
Henkilöstö

Opiskelijat ja työelämä

Kuva 1. Savon koulutuskuntayhtymän organisaatio.
Kuntayhtymän luottamustoimielimiä ovat yhtymävaltuusto, yhtymähallitus ja
tarkastuslautakunta. Lisäksi kuntayhtymässä on opiskeluun soveltumattomuuteen
ratkaisuja tekevä toimielin (SORA-toimielin).
Kuntayhtymä on osakkaana perustamassaan ja omistamassaan Savon Koulutus
Oy:ssä, mikä hoitaa kuntayhtymän koulutustehtävää ensisijaisesti kilpailuilla
markkinoilla.
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Kuntayhtymän tilivelvolliset vuonna 2018 olivat
Toimielinten jäsenet
Yhtymähallitus
Tarkastuslautakunta
Kuntayhtymän johto
Kuntayhtymän johtaja Heikki Helve ja varahenkilönä Timo Lampinen
Oppimispalvelut
Rehtori Birgitta Kankaanpää, osaltaan
Rehtori Rauno Kettunen, osaltaan
Kehityspalvelut
Tulosaluejohtaja Pirjo Malinen, osaltaan
Yhteiset palvelut
Tulosaluejohtaja Timo Lampinen
Tilapalvelut
Tulosaluejohtaja Ari Orsjoki
Yhtymävaltuusto
Yhtymävaltuusto on kuntayhtymän ylin päättävä toimielin. Yhtymävaltuuston
jäsenten valinnasta ja määrästä määrätään kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:ssä.
Jäsenkunnat valitsevat yhtymävaltuuston jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen. Yhtymävaltuustossa on 23 jäsentä, joista Kuopiosta neljä, Varkaudesta
kolme, Iisalmesta ja Siilinjärveltä kaksi ja muista jäsenkunnista yksi jäsen.
Yhtymävaltuuston tehtävistä säädetään kuntalaissa sekä mitä kuntayhtymän
perussopimuksessa määrätään.
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Yhtymävaltuusto toimikaudella 2017 - 2021
Jäsenkunta

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen
varajäsen

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

Tikkanen Birgit
Korpihalla Riitta
Julkunen Kaija
Laitinen Liisa
Lappalainen Sari
Hakulinen Ritva
Savolainen Jukka
Hartikainen Anna
Punkki Pia
Tikkanen Jarmo
Hynninen Erkki
Nuutinen Jari
Pahajoki Juho

KAAVI
KEITELE
KIURUVESI
KUOPIO

LAPINLAHTI
LEPPÄVIRTA
PIELAVESI
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA

SIILINJÄRVI
SUONENJOKI
TERVO
TUUSNIEMI
VARKAUS

VESANTO

Ahola Lenita,
16.4.2018 saakka
Heikkinen Merja,
17.4.2018 alkaen
Mykkänen Timo
Rautiainen Merja
Kääriäinen Osmo
Raatikainen Touko
Karinen Päivi
Alanen Heikki
Puumalainen Raija
Tyrväinen Kari
Back-Hytönen Minna

puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja

2. varapuheenjohtaja

Pursiainen Hannele

Oksman Merja
Kiiski Seppo
Lehtonen Anja
Pitkänen Marika
Leppänen Tomi
Kuvaja Elina
Semi Matti
Ursin Jani
Jäntti Eeva

Yhtymävaltuustolle, yhtymähallitukselle ja tarkastuslautakunnalle järjestettiin
22.3.2018 koulutuspäivä, joka käsitteli luottamushenkilön roolia kunnallisessa
päätöksenteossa.
Yhtymävaltuusto kokoontui 2 kertaa vuonna 2018. Pöytäkirjaan kirjattiin 36 pykälää.
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Kokouksissaan (12.6.2018 ja 4.12.2018) yhtymävaltuusto muun muassa:
-

hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tilivelvollisille viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2017
merkitsi sidonnaisuusilmoitukset tietoon saaduksi
hyväksyi kuntayhtymän tilivelvolliset 2018 alkaen kuluvan valtuustokauden
loppuun saakka
merkitsi tietoon saaduksi katsauksen Savon Koulutus Oy:n toiminnasta
hyväksyi 1.8.2018 voimaan tulevan kuntayhtymän luottamushenkilöiden
päivitetyn palkkiosäännön
hyväksyi 1.8.2018 voimaan tulevan kuntayhtymän päivitetyn hallintosäännön
hyväksyi
1.8.2018
voimaan
tulevan
kuntayhtymän
päivitetyn
stipendirahastojen säännön.
merkitsi tietoon saaduksi kuntayhtymän osavuosikatsauksen 30.6.2018
valitsi kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden tuottajaksi
KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n sen tekemän kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella vuosiksi 2019 - 2024
hyväksyi yhtymähallituksen selvityksen tarkastuslautakunnan vuoden 2017
arviointikertomukseen
hyväksyi vuoden 2018 talousarviomuutokset käyttötalousosaan ja
investointiosaan
hyväksyi kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2021
taloussuunnitelman
muutti tekemäänsä periaatepäätöstä siten, että kuntayhtymä luovuttaa
Asevelikatu 24 rakennuksen Iisalmen kaupungille 1.8.2019, kuitenkin
viimeistään 31.12.2019 mennessä
myönsi Jaana Heiskaselle eron yhtymähallituksen varajäsenen luottamustehtävästä ja valitsi Virva Romon yhtymähallituksen varajäseneksi (Vuokko Hämäläisen henkilökohtainen varajäsen) kuluvan toimikauden 2017 - 2021
loppuun saakka.

Yhtymähallitus
Kuntayhtymällä on perussopimuksen 10 §:n mukaisesti yhtymähallitus, johon
yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhdeksän jäsentä. Kullekin jäsenelle
valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja sen
hallintoa siten kuin siitä on erikseen kuntalaissa ja erityislaissa säädetty sekä
kuntayhtymän perussopimuksessa ja hallintosäännössä määrätty. Yhtymähallitus
muun muassa vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta sekä yhtymävaltuuston
päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä,
edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa.
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Yhtymähallitus toimikaudella 2017 - 2021
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Hämäläinen Vuokko

Heiskanen Jaana,
4.12.2018 saakka
Romo Virva,
5.12.2018 alkaen
Sokka Irja
Holopainen Jouni
Suhonen Timo
Lehtonen Anja
Lappalainen Sari
Joukanen-Miettinen Johanna
Rissanen Tapani
Nykänen Erkko

Kolehmainen Mika
Perki-Latvaniemi Eeva-Liisa
Pulliainen Paula
Puranen Tiina
Rothström Markko
Savolainen Leila
Söderström Markku
Viljamaa Toni

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Helve Heikki,
kuntayhtymän johtaja
Toriseva Tiina,
hallintopalvelupäällikkö

esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Yhtymähallitukselle järjestettiin infoiltapäivä (katsaus/tutustuminen kuntayhtymän
eri toimintoihin) 24.1.2018.
Yhtymähallitus kokoontui 11 kertaa vuonna 2018. Pöytäkirjaan kirjattiin 139 pykälää.
Tarkastuslautakunta
Kuntayhtymässä on perussopimuksen 31 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta, jonka
tehtävistä säädetään kuntalaissa. Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan
toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista sekä arvioinnin
järjestämistä varten viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Tarkastuslautakunta toimikaudella 2017 - 2021
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 15 kertaa vuonna 2018. Pöytäkirjaan kirjattiin 170
pykälää.
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Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja tekevä toimielin (SORA-toimielin)
Kuntayhtymässä toimii lain ammatillisesta koulutuksesta ja lukiolain mukainen
koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Toimielimessä on
koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden
edustus. Toimielin päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta,
opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta (siltä osin kuin se ei kuulu rehtorin tehtäviin
ja toimivaltaan), opiskelijan asuntolasta erottamisesta (siltä osin kuin se ei kuulu
rehtorin tehtäviin ja toimivaltaan) sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä.
SORA-toimielin 31.8.2018 saakka
Rauno Kettunen
Heimonen Fanny
Kärki Seija
Kammonen Tiina
Venetvaara Annikki
Hiltunen Minna

koulutuksen järjestäjän edustaja
opiskelijoiden edustaja
opiskelijahuollon edustaja
opettajien edustaja
työelämän edustaja
pöytäkirjanpitäjä

SORA-toimielin 1.9.2018 - 31.8.2021
Kettunen Rauno
Venäläinen Tiia-Mari
Kärki Seija
Kammonen Tiina
Venetvaara Annikki
Hiltunen Minna

koulutuksen järjestäjän edustaja
opiskelijoiden edustaja
opiskelijahuollon edustaja
opettajien edustaja, puheenjohtaja
työelämän edustaja
pöytäkirjanpitäjä

SORA-toimielin kokoontui yhden kerran vuonna 2018 ja käsitteli yhtä opiskelijaa
koskevaa asiaa.
1.1.3 Toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja järjestämisluvat
Savon koulutuskuntayhtymän toimintaa ohjaavia lakeja ovat perusopetuslaki
(628/1998), lukiolaki (629/1998), laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), laki
vapaasta sivistystyöstä (632/1998), laki taiteen perusopetuksesta (633/1998), laki
valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta (634/1998), laki opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja laki julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta (916/2012) sekä lisäksi edellä mainittuihin lakeihin tehdyt muutokset
ja lisäykset niiden säätämisen jälkeen.
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 133 §:n perusteella opetus- ja
kulttuuriministeriö on muuttanut hakemuksetta 31.12.2017 asti voimassa olevat
ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) ja ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) nojalla myönnetyt järjestämisluvat
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1.1.2018 alkaen em. lain (531/2017) 22 – 27 §:ien mukaisiksi ammatillisten tutkintojen
ja koulutuksen järjestämisluviksi. Järjestämislupaan sisältyy 1.1.2018 voimaan tulleen
opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta
antaman asetuksen mukaiset tutkinnot. Tutkintorakenteesta 31.12.2017 poistuneita
tutkintoja korvaavat tutkinnot sisältyvät pääsääntöisesti lupaan.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kuntayhtymälle oikeuden järjestää
järjestämisluvan mukaisia tutkintoja ja koulutusta myös työvoimakoulutuksena.
Samoin koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestää ammatillisesta koulutuksesta
annetun lain (531/2017) 30 §:ssä tarkoitetun koulutuksen hankinnan kautta
oppisopimuskoulutuksena (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.
Koulutuksen järjestäjällä on oikeus järjestää järjestämisluvan kohdassa 1 mainittuja
tutkinto- ja valmentavaa koulutusta vankilaopetuksena yhteistyössä muiden
vankilaopetusta järjestävien ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa.
Kuntayhtymällä on oikeus järjestää ammatilliseen koulutukseen valmentavaa
koulutusta eli VALMA koulutusta sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa
koulutusta eli TELMA koulutusta. Kuntayhtymän tulee toimia yhteistyössä
koulutuksen järjestäjien kanssa, joiden tehtävänä on vaativan erityisen tuen
järjestäminen. Kuntayhtymän velvollisuutena on järjestää kohdassa 1 mainittuja
tutkintoja ja valmentavaa koulutusta vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille
opiskelijoille. Kuntayhtymän tehtäviin kuuluu myös urheilijoiden ammatillisen
koulutuksen järjestäminen.
Kuntayhtymällä 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. Kuntayhtymä saa em. ammattipätevyyslain 10 §:n nojalla antaa
myös jatkokoulutusta, jos koulutuksen järjestäjällä on voimassa oleva Liikenteen
turvallisuusviraston
(Trafi)
hyväksymä
jatkokoulutuksessa
käytettävä
koulutusohjelma. Em. tutkintoja ja koulutusta on oikeus järjestää myös
työvoimakoulutuksena.
Järjestämisluvassa on määritelty opetus- ja tutkintokieleksi suomi, toiminta-alueeksi
Pohjois-Savon maakunta ja Pieksämäki. Lisäksi tutkintoja ja koulutusta saa järjestää
Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta myös muualla Suomessa.
Opiskelijavuosien vähimmäismääräksi on määritelty 5755 opiskelijavuotta siten, että
vaativan erityisen tuen mukaista koulutusta saadaan järjestää enintään 27
opiskelijavuotta. Lisäksi olemme saaneet 416 tavoitteellista opiskelijavuotta (OKM
suoritepäätös 12/2017) sekä 200 tavoitteellista opiskelijavuotta (OKM ammatillisen
koulutuksen lisäsuoritepäätös 09/2018).
Savon koulutuskuntayhtymä voi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
(531/2017) 132 §:n nojalla toteuttaa loppuun välinehuoltoalan perustutkintoa
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koskevan kokeilun. Samoin voidaan toteuttaa loppuun sosiaali- ja terveysalan
perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisalaa koskeva kokeilu. Kokeilut
päättyvät 31.12.2019.
Seuraavassa kuviossa on esitetty tutkintojen (pt, at, eat) lukumäärän muutos.
Järjestämisluvassamme oleva tutkintojen määrä vähenee OKM:n hyväksymässä
tutkintojärjestelmässä tapahtuneista muutoksista johtuen. Muutokset eivät
kuitenkaan kavenna koulutustarjontaa, sillä uudistuksessa useita tutkintoja yhdistyy
isommiksi kokonaisuuksiksi.
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voimassa olevat tutkinnot 1.1.- 31.7.2018
voimassa olevat tutkinnot 1.8.2018
voimassa olevat tutkinnot 1.1.2019

Kuva 2. Tutkintojen (pt, at, eat) järjestämisluvat ja niiden lukumäärän muutos
vuodesta 2018 vuoteen 2019.
Savon
koulutuskuntayhtymällä
on
lukiokoulutuksen
järjestämislupa
(dnro 45/530/2008) lukiokoulutuksen järjestämiseen Varkauden kaupungissa.
1.1.4 Toimintaympäristön muutokset ja alueen taloudellinen kehitys
Kertomusvuotta leimasi ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon liittyvänä
voimakas yhteistyö työelämän kanssa. Vuoden alusta voimaan astuneen reformin
mukaisten toimintamallien viestimien ja käytännön toimiksi saattaminen on ollut
keskeistä sisältöä keskusteluissa eri foorumeilla. Ammatillisen koulutuksen reformi,
jonka kautta tavoitteena on vastata työelämän ja osaamisvaatimusten voimakkaaseen
muutokseen on kokonaisuutena otettu hyvin vastaan, mutta haasteena on edelleen
ollut muutoksesta viestiminen niin, että reformiin sisältyvät mahdollisuudet
juurtuisivat koulutuksen ja työelämän välisiksi kestäviksi käytännöiksi. Päällimmäisenä
on edelleen kysymys siitä, kuinka turvataan, että riittävästi osaavaa työvoimaa on
jatkossakin yritysten saatavissa ja kuinka koulutus ja oppiminen toteutetaan.
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Pohjois-Savon maakunnan, kuten koko Itä-Suomen, väestökehitys on ollut
toimintavuonna edelleen laskeva ja väestöennusteitakin heikompi. Eri tahoilla on
perustellusti esitetty huolta maakunnan väestön määrän ja rakenteen kehityksestä.
Väestöllisistä muutoksista erityisesti syntyvyyden voimakas pieneneminen vaikuttaa
väestön kehitysennusteeseen.
Maakunnassa tarjottavan koulutuksen määrällä,
sisällöllä ja laadulla on suuri merkitys maakunnan vetovoimalle ja nuorten
pysyvyydelle maakunnassa. Kouluttautumismahdollisuuksien tarjonnalla maakunnan
kasvukeskusten ulkopuolella on suuri merkitys kehitykseen.
Aiempien vuosien lailla maakuntamme taloudelliseen kehitykseen vaikuttaa, yleisen
suhdannekehityksen lisäksi, kaksi merkittävää ongelmaa – korkea työttömyys ja
työmarkkinoiden ”kohtaanto-ongelma”.
Hyvässä suhdannetilanteessa toimintavuoden 2018 aikana työttömien osuus
työvoimasta on laskenut 1,1 %-yksikköä, mutta se on maakunnassamme edelleen
korkealla tasolla (10,8%). Pitkäaikaistyöttömyys laski toimintavuoden aikana
merkittävästi, mutta nuorisotyöttömyys laski hitaammin kuin muualla maassa
keskimäärin. Kun samanaikaisesti uudet avoimet työpaikat lisääntyivät, paheni
työmarkkinoiden akuutti ”kohtaanto-ongelma” edelleen. Vuoden lopussa TEpalveluiden kautta oli yli 2000 avointa työpaikkaa. Ongelmaa on kahdella tasolla, sekä
määrällisellä, että laadullisella. Alueellisilla työmarkkinoilla työttömät ja työvoiman
tarpeet eivät määrällisesti kohtaa ja alakohtaisilla työmarkkinoilla eivät aina
osaamistarpeet ja osaaminen kohtaa. Vuoden 2018 positiivinen suhdannetilanne
helpotti työllisyyden määrällistä ongelmaa, mutta osaamiseen liittyvän ”kohtaantoongelman” 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 tai aikuisia 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 hyvä kehitys jatkui tasaisena 2018. Maakunnan taloudellinen kehitys
mukaili koko maan kehitystä ja kasvun kasvu nojautui maakunnassamme vahvasti
vientiyritysten parantuneeseen tilanteeseen. Kaikkien talouden toimialojen kasvu oli
alkuvuonna yli 5 % edellistä vuotta parempaa. Eniten liikevaihto kasvoi edelleen
metalliteollisuudessa sekä puuteollisuudessa. Myös kaupan ja matkailun liikevaihto
kehittyi positiivisesti. Liikevaihdon kasvua oli kaikilla seutukunnilla paitsi KoillisSavossa. Talouden kehityksen hyvä taso kärjisti työvoiman saatavuuteen ja kysynnän
/ tarjonnan kohtaantoon liittyvää ongelmaa. On nähtävissä, että jos maakunnan
väestökehitystä ei tulevina vuosina saada eri keinoin kääntymään positiiviseksi, on
osaavan työvoiman saatavuus nousemassa taloudellista hyvinvointia rajoittavaksi
tekijäksi.
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1.1.5 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa
1.1.5.1 Muutokset toiminnassa
Vuosi 2018 oli uudistusten toimeenpanon vuosi. Toisen asteen ammatillisen
koulutuksen lainsäädännön uudistuminen ja toimeenpano vaikutti merkittävästi
toimintaan. Toimintaamme kehitettiin uudistuksen vaatimusten mukaisesti ja
aikaisempina vuosina tehdyt oikeansuuntaiset ratkaisut loivat hyvän perustan
kehittämiselle.
Vuoden 2017 aikana laajapohjaisesti ja yhdessä henkilöstön kanssa uudistettu
organisaatio aloitti toimintansa 1.1.2018. Uudistus kytkeytyi toiminnanohjauksen
tehostumiseen prosessien määrittämisen ja tiedolla johtamisen välineiden
kehittämisen ohella. Merkittävä toimintaa uudistanut kokonaisuus oli uuteen virka- ja
työehtosopimukseen siirtyminen 1.8.2018 alkaen. Perustan siirtymiselle oli luonut
osallistuminen vuosityöaikakokeiluun. Uudistus vaati myös hallintosäännön
uudistamisen. Alkuvuoden kokemusten perusteella sitä tarkennettiin vuoden 2018
aikana.
Toiminnassa on näkynyt uusien kampusten suunnittelu ja rakentaminen Iisalmessa,
Varkaudessa ja Toivalassa sekä Savilahden laajan kokonaisuuden valmistelu.
Mölymäen asuinrakentamisen alkaminen ja toimintojen siirtymisen valmistelu sekä
väistötilaratkaisuiden toteuttaminen. Tehdyn päätöksen Muuruveden kampuksen
toimintojen päättymisestä kesällä 2019 mukaisesti toimintojen alasajoa toteutettiin
vuoden 2018 aikana. Kokonaisuudessaan tilaratkaisut ovat edenneet suunnitellun
mukaisesti.
Tapahtuneet muutokset on toteutettu hallitusti.
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1.1.5.2 Muutokset taloudessa
Uusi rahoituslaki tuli voimaan vuoden 2018 alusta, jolloin ammatilliseen koulutukseen
kohdennettava rahoitus muuttui talousarvioperusteiseksi. Rahoitus muodostui
valtionavustuksena myönnettävästä, erikseen haettavasta strategiarahoituksesta,
joka kokonaisrahoituksesta oli 2 %, sekä valtionosuusrahoituksesta, joka
kokonaisuudesta oli vähintään 98 %. Valtionosuusrahoitus (100 %) muodostui taas
perusrahoituksesta (95 %) ja suoritusrahoituksesta (5 %). Vuonna 2018
perusrahoitusta maksetaan opiskelijavuosien perusteella, suoritusrahoitusta
tutkintojen perusteella. Vaikuttavuusrahoitusta maksetaan ensimmäisen kerran
vuodesta 2020 lukien. Rahoituksen kokonaismäärään vaikutti suhteellinen osuus koko
maan opiskelijavuosista ja tutkintojen määräytymisvuodelta.
Vuoden 2018 perusrahoituksessa (95 %) otettiin huomioon vuoden 2016
opiskelijamäärä ja opiskelijatyöpäivät, ja suoritusrahoituksessa (5 %) otettiin
huomioon vuoden 2016 tutkintojen määrä. Kuntayhtymän saama rahoitus vuodelle
2018 perustui tavoitteellisten opiskelijavuosien määrään, joka oli järjestämisluvan
opiskelijavuosien vähimmäismäärän (5 755) ja erikseen haetulla suoritepäätöksellä
kohdennettavien opiskelijavuosien (416) yhteissumma (6 171). Opetus- ja
kulttuuriministeriö myönsi kuntayhtymälle perusrahoitusta 52,2 milj. euroa ja
suoritusrahoitusta 2,8 milj. euroa (2 441 tutkintoa). Lisäksi kuntayhtymä sai erikseen
haettua strategiarahoitusta 1,4 milj. euroa ja talousarvioon sekä lisätalousarvioon
perustuvaa lisäsuoritepäätöksellä myönnettyä rahoitusta 1,7 milj. euroa.
Käyttösuunnitelman mukaisesti näistä määrärahoista käyttämättä jääneet osuudet,
3,1 milj. euroa, siirtyivät käytettäviksi vuonna 2019. Varkauden lukio sai
valtionosuusrahoitusta 1,6 milj. euroa vuonna 2018.
Tilinpäätösvuoden aikana tehtiin talousarviomuutoksia, joiden vaikutukset
kohdistuivat tuloslaskelmaan, investointiosaan ja rahoituslaskelmaan. Muutokset
sisältyvät tilinpäätöslaskelmiin. Tilikauden aikana on sijoitettu osakkeisiin ja osuuksiin
1 435 238 euroa. Joukkovelkakirjalainasaamisiin on sijoitettu 502 000 ja muihin
yhteisösaamisiin 699 000 euroa. Sijoitukset on esitetty kuntayhtymän
investointiosassa sekä taseen pysyvissä vastaavissa ryhmässä sijoitukset. Vuoden
2018 aikana tehdyt sijoitukset eivät sisälly talousarvioon. Tilinpäätöksessä sijoitukset
on esitetty sekä investointiosassa että taseessa kirjanpitoarvostaan, yhteensä
2 494 574 euroa.
Vuoden 2015 tilinpäätöksessä tehty 250 000 euron pakollinen varaus on purettu ja
kulut tuloutettu tuloslaskelmaan niiden kuluerien vähennykseksi, joihin aikoinaan
kulut on kohdistettu varausta tehtäessä.
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1.1.6 Kuntayhtymän henkilöstö
Kuntayhtymän palveluksessa oli 718 päätoimista ja 11 sivutoimista henkilöä
31.12.2018.
Palvelussuhde
Vakituiset
- joista
kokoaikaisia
- joista osaaikaisia
Määräaikaiset
- joista
kokoaikaisia
- joista osaaikaisia
Päätoimiset
yhteensä
31.12.2018
Sivutoimisessa
palvelussuhteessa

Naiset
391
330

Miehet
283
245

Yhteensä
674
575

61

38

99

14
6

30
26

44
32

8

4

12

405

313

718

3

8

11

Taulukko 1. Kuntayhtymän henkilöstö 31.12.2018.
Kertomusvuoden aikana astuivat voimaan uudet virka- ja työehtosopimukset ajalle
1.2.2018 - 31.3.2019. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen
(OVTES) saatiin neuvottelutuloksena uusi sopimusliite, joka velvoittaa siirtymäajan
puitteissa soveltamaan kaikille ammatillisen koulutuksen opettajille ja kokoaikaisille
opinto-ohjaajille vuosityöaikaa. Yhtymähallitus päätti tämän perusteella ammatillisen
koulutuksen opettajien ja opinto-ohjaajien siirtymisestä uuteen OVTES 2018–2019
osio C liite 1 mukaiseen vuosityöaikaan 1.8.2018 alkaen. Vuosityöaikajärjestelmän
tarjoamia mahdollisuuksia voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla, kun
työaikasuunnittelun ja -seurannan prosessit ovat hallinnassa.
Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Lain
139 § sisältää koulutuksen järjestäjän henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen, joka
mahdollisti vuoden 2018 ajan poikkeamaan viranhaltijalain (304/2003) 4 §:n
mukaisesta viran julkisesta hakumenettelystä. Siirtymäsäännöksen mukaan
koulutuksen
järjestäjä
voi
ottaa
palveluksessaan
1.1.2018
olevan
työsopimussuhteisen opettajan vastaavaan virkasuhteeseen ilman julkista
hakumenettelyä, mikäli opettaja täyttää säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Tämän
säännöksen perusteella 55 työsopimussuhteista opettajaa siirrettiin heidän
henkilökohtaisella suostumuksellaan virkasuhteisiin 1.12.2018 alkaen.
Henkilöstökertomus vuodelta 2018 on tilinpäätöksen liitteenä (liite 2).
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1.1.7 Ympäristöasiat
Savon koulutuskuntayhtymä on asettanut tavoitteet kestävän kehityksen mukaiselle
toiminnalle. Kuntayhtymän toimintaa on kehitetty jo vuodesta 2006 lähtien
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin ja siihen liittyvien itsearviointien
avulla. Vuoden 2018 aikana tehtiin Varkauden lukiossa laaja itsearviointi sekä ulkoinen
auditointi ja yksikkö sai kolme vuotta voimassa olevan kestävän kehityksen
sertifikaatin.
Syksyllä 2018 osaamispooleihin nimettiin alakohtaiset ympäristöasiantuntijat, joiden
tehtävänä on toimia alan sisäisenä asiantuntijana sekä perehdyttää ja tukea opettajia
alakohtaisissa vastuullisuus- ja ympäristöasioissa. Kolmentoista asiantuntijan
tehtävänä on myös ympäristönäkökohtiin liittyvien toimintaympäristön muutosten ja
osaamistarpeiden ennakointi sekä alan yhteyshenkilönä toimiminen. Asiantuntijoille
on järjestetty koulutusta ja perehdytystä tehtäviinsä Opetushallituksen rahoittamassa
Vastuullisuusosaaminen ja kiertotalous koulutusreformissa -täydennyskoulutushankkeessa.
Kuluneen vuoden aikana jatkettiin Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän ja –
toimintamallin valmistelutyötä, jossa kuntayhtymällä on rooli Pohjois-Savon
alueellisena Ekokompassi-koordinaattorina. Ekokompassi on Suomessa kehitetty, pkyrityksille ja tapahtumille suunnattu kevennetty ympäristöjärjestelmä, jota hallinnoi
Suomen luonnonsuojeluliiton Kinos Oy.
Kestävän kehityksen mukaiselle toiminnalle asetetut tavoitteet ja niiden
toteutuminen on kuvattu kattavasti liitteessä Ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2018
(liite 7).
1.1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Kuntayhtymä on käynnistänyt merkittävän toimitilojen uudistamisohjelman
toteutuksen. Niitä on valmisteltu kuntayhtymän valtuuston tekemien linjausten
mukaisesti. Investoinnit tullaan toteuttamaan tavoitteena saada niille Joutsenlippukriteereiden mukainen standardi. Valmistelu on tehty osallistavalla toimitilojen
suunnittelulla yhteistyössä henkilöstön kanssa. Mölymäen alueelta myytiin
ensimmäiset rakennuspaikat vahvistetun kaavan mukaisesti. Alueesta saatavat
myyntitulot ovat merkittäväosarahoitus uusiin toimitiloihin siirtymisen
mahdollistamisessa. Vuoden 2018 aikana tehtyjen päätösten mukaisesti ensimmäiset
koulutukset siirtyvät Savilahteen syksyllä 2019.
Iisalmen kampuksen rakentaminen eteni vuoden 2018 aikana siten, että uusien tilojen
valmistuminen tulee tapahtumaan vuoden 2019 alkupuoliskon aikana. Varkauden
kampuksen valmistumisaikataulu on vuonna 2020. Näihin aikatauluihin ei tullut
toimintavuoden aikana muutoksia.
Toivalan kampuksen osalta selvitettiin tarvittavia tilaratkaisuita. Päätökset niistä
tehdään vuoden 2019 aikana.
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Henkilöstön eläköityminen jatkuu runsaana vielä muutaman vuoden ajan.
Kuntayhtymän toiminnan kannalta keskeisen tärkeää on hyvä henkilöstöpolitiikka ja
onnistuminen uuden henkilöstön rekrytoinnissa. Nykylaajuisen koulutuksen ja
työelämän kehittämisen toteuttaminen ei ole mahdollista henkilöstömäärää
pienentämällä.
Talouden osalta uudistunut rahoitusmalli tulee kokonaisuudessaan voimaan vuoteen
2022 mennessä. Tähänastiset tulokset antavat edellytykset taloudellisesti vahvalle
perustalle. Erityistä huomiota on kuitenkin kiinnitettävä opiskelijatyövuosikertymän
saavuttamiseen. Tämä edellyttää tehostuvaa toimintaa tutkintokoulutuksen lisäksi
tutkinnon osien suoritusmäärien kasvattamista muun kaupallisen koulutuksen ohella.
Rakenteelliset isot linjaukset on tehty. Toiminnan painopiste tulee olemaan
toimintakulttuurin, eri oppimisympäristöjen (oppilaitos, työelämä, digitaalinen)
pedagogiikan kehittämisessä sekä työelämäyhteyksien edelleen syventämisessä.
Henkilöstön työssäjaksamisesta tulee huolehtia ja uusien työntekijöiden
rekrytoineissa katsoa kokonaisuus ja monipuolistuvat toimintaympäristön haasteet.
Tämä edellyttää hyvää henkilöstösuunnittelua kaikilla toiminnan tasoilla.
1.1.9 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista
toiminnan kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä
Strategiset ja taloudelliset riskit
Strategisia riskejä arvioitaessa koko kuntayhtymän tasolla siihen vaikuttaa koko maan
yleiseen yhteiskunnalliseen ja taloustilanteeseen liittyvät tekijät, maan talouden
tuleva kehitys, yleinen turvallisuus, paikallisen elinkeinoelämän kehitys, työttömyys,
palvelutuotannon ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa sekä
kuntayhtymän toimintamenojen kehitys- ja investointitarpeet. Koska kaikkeen
tavoitteelliseen toimintaan sisältyy riskejä ei strategisia riskejä voida kokonaan välttää
vaan niiden tunnistamiseen ja hallintaan tulee kiinnittää huomiota. Organisaatio, joka
tuntee toimintaansa ja toimintaympäristöönsä liittyvät riskit voi hallita paremmin
tavoitteiden saavuttamiseen liittyvää epävarmuutta ja pystyy reagoimaan
ketterämmin toimintaympäristön muutoksiin.
Strategisina riskeinä tunnistetaan yhteiskunnan rakenteelliset muutokset, jotka
haastavat kuntayhtymän roolin ja merkityksen ja koulutuspalvelujen tuottajana ja
koulutuksen edistäjänä Pohjois-Savon alueella. Työvoiman saatavuuden turvaaminen,
julkisen talouden ja teknologian kehitys, maine sekä kilpailukykyisyys osaavan
henkilöstön rekrytoinneissa ovat tekijöitä, joihin tulee varautua kaikessa toiminnassa.
Ympäristö, ilmaston muutos ja kestävän kehityksen huomiointi on myös tunnistettava.
Valmistelussa oleva oppimisympäristöjen suunnittelu ja rakentaminen Savilahteen
ovat keskeisin lähivuosien kuntayhtymän toimintaan vaikuttava strateginen,
taloudellinen ja toiminnallinen riskitekijä sekä mahdollisuus. Kokonaisuuden merkitys
kuntayhtymän toimintaan on niin suuri, että sen valmistelun resursointi tulee turvata
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sekä uudistaa yhdessä toimitilojen kanssa uudenlaisen pedagogiikan tarpeet ja
mahdollisuudet.
Kuntayhtymän talous on viime vuosien tilinpäätösten perusteella pysynyt hyvänä.
Kuntayhtymän taloudellisena riskinä nähdään mahdollinen tuleva velkaantuminen
investointitarpeisiin liittyen sekä isoihin investointipäätöksiin liittyvät riskit. Yksi
merkittävä riskitekijä on kustannusten pitävyys hankkeen edetessä.
Investointiohjelman on arvioitu isojen hankkeiden osalta kestävän jopa viisi vuotta.
Taloudelliset riskit ovat yleensä parhaiten hallittuja riskejä kuntayhtymässä.
Kannattavuutta ja muita taloudellisia tunnuslukuja seuraamalla ja säännöllisesti
analysoimalla, kirjanpitoa ja raportointia tarkkailemalla mm. tilintarkastuksen
toimesta. Hyvästä hallinnosta huolimatta kaikkien taloudellisten riskien poistaminen
ei ole mahdollista. Taloudellinen liikkumavara on kuitenkin kapea. Jos koulutukseen
tuleva valtion rahoitus vähenee edelleen, on talouden ennakointiin kiinnitettävä
erityistä huomiota.
Opiskelijavuosikertymän pieneneminen voi myös vaikuttaa tulevien vuosien
rahoitukseen. Riskinä nähdäänkin opiskelijamäärän/opiskelijavuosikertymän vaihtelut
tulevina vuosina. Riskin toteutumiseen varaudutaan hyvällä ennakoinnilla ja
suunnittelutyöllä sekä opiskelijapohjaa laajentamalla. Kaikilla toimintaa tukevilla
toimenpiteillä sekä prosesseja jatkuvasti kehittämällä varmistetaan kuntayhtymän
toiminnan laadukas jatkuminen myös tulevina vuosina.
Toiminnalliset ja vahinkoriskit
Koulutuskuntayhtymän palvelutoimintaa uhkaavat toiminnalliset riskit liittyvät
henkilöstöön, tietojärjestelmiin ja sisäisiin palveluprosesseihin.
Toiminnallisia riskejä on tarkasteltu tulos- ja osaamisalueiden sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan suunnitelmissa, niistä esitetään tiivistetysti tärkeimmät huomiot.
Henkilöstö on kuntayhtymän suurin ja tärkein voimavara. Sen pysyvyys ja työssä
jaksaminen ovat merkittävimmät operatiiviset riskitekijät. Ennen työsuhteen alkua
riskinä on epäonnistuminen rekrytointipäätöksessä ja työsuhteen päättyessä riski
avainosaajan menettämisestä kilpailijalle.
Henkilöstön osaamisen kehittämisessä on ollut pääpaino ammatillisen koulutuksen

reformin mukanaan tuomien muutosten sisäistämisessä. Henkilöstölle järjestetään
vuosittain täydennyskoulutusta tarpeen ja resurssien mukaan. Koulutuksessa
huomioidaan myös henkilöstön työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyviä
koulutuksia sekä tietoturva- ja tietosuojakoulutukset. Turvallisuuden ylläpito vaatii
jatkuvaa työtä; kasvava väkivallan uhka, nuorten yleinen pahoinvointi sekä
syrjäytyminen vaativat lisää resursseja mahdollistamaan riittävän tuen opiskelijoille
sekä opiskeluhuolto- ja hyvinvointipalvelujen laadukkaan toiminnan.
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Tulosaluetasolla henkilöstöriskit liittyvät henkilöstön jaksamiseen ja tätä kautta
yleisesti työhyvinvointiin, resursointiin, ammatilliseen osaamiseen ja saatavuuteen.
Esimiestyön kuormittavuus nähdään myös edelleen haasteena. Henkilöstön
riittävyyteen vastataan kehittämällä henkilöstösuunnittelua ja johtamista, osaamista
kehitetään monipuolisesti koulutuksin ja rekrytointiprosesseja tehostetaan.
Rekrytointitarvetta on kasvattanut eläköityminen ja kehittämistoimintaan saadut
rahoitukset. Ammatillisesti osaavan henkilöstön rekrytointi on vaikeutunut vuoden
2018 aikana verrattuna edellisiin vuosiin. Lisäksi pysyvää varahenkilöjärjestelmää ei
kaikilta osin ole, vaan tilanteita ratkaistaan erikseen.
Toiminnallisena riskinä nähdään myös opiskelijamäärän ennustettavuus, johtuen
ikäluokkien pienenemisestä, joidenkin koulutusalojen vetovoimaisuuden laskusta.
Tilapalveluissa riskejä on tunnistettu toimitiloihin liittyen toimitilastrategian
mukaisten muutosten suunnittelun yhteydessä.
Huomioiden vuoden 2018 aikana tulleiden muutosten valtava määrä ja
valtakunnallisten ohjeiden puuttuminen niiden linjaamisesta, niin olemme
onnistuneet hyvin. Muutosten jalkauttaminen on ollut koko henkilöstölle raskas
prosessi, erityisesti opetushenkilöstölle ja koulutuspäälliköille. Siitä huolimatta
opiskelija- ja työelämäpalaute on yli 4,0 ja työllistyminen liki 80 %.
Koulutuspalvelujen sujuva tuottaminen on riippuvainen toimivista tietojärjestelmistä,
joiden toimintavarmuutta varmistetaan kiinnittämällä huomiota käyttäjien
koulutukseen uusien järjestelmien käyttöönottojen ja vanhojen järjestelmien
päivitysten yhteydessä (DigiSakky-kehitysohjelma). Tietojärjestelmien tuki- ja
ylläpitosopimusten sekä tietohallinnon sisäisten toimenpiteiden avulla varmistetaan
ICT-toiminnan jatkuvuus poikkeustilanteissa.
Kuntayhtymä on vakuuttanut vahinkoriskit kattavasti ja ne ovat pääsääntöisesti
kunnossa. Vuoden 2019 tavoitteena on edelleen lisätä henkilöstön ja esimiesten
osaamista vahinkoriskien hallinnassa.

1.2 Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä
Selonteossa esitetään, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on
koulutuskuntayhtymässä järjestetty, kerrotaan valvonnassa havaituista puutteista
kuluneella 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
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiselle.

19
Yhtymävaltuuston marraskuussa 2014 hyväksymien kuntayhtymän sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan perusteiden mukaan sisäinen valvonta on osa johtamisjärjestelmää
sekä johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan toimintaprosesseja sekä
arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista ja riskejä.
Hallintosääntöä päivitettiin vuoden 2018 aikana vastaamaan uuden organisaation
mukaista toimintaa ja se otettiin käyttöön 1.8.2018. Hallintosäännössä on määräykset
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivallasta, vastuista ja tehtävien jaosta.
Yhtymähallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
ohjeistamisesta, asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja
tuloksellisuudesta. Kuntayhtymän johtaja vastaa sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan toteuttamisesta kuntayhtymän operatiivisen toiminnantasolla, niin
että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta
ja riskienhallinta. Kaikilla tilivelvollisilla on vastuu johtamansa toiminnan sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toteuttamisesta sekä raportoinnista.
Sisäinen tarkastaja avustaa kuntayhtymän johtajaa hänen valvonta velvollisuutensa
täyttämisessä.
Sisäisen valvonnan tarkoituksena/tavoitteena on edistää organisaation tehokasta
johtamista, riskienhallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia. Sisäinen valvonta
käsittää luottamushenkilöille kuuluvan seurannan, esimiesten suorittaman,
toimivaltansa piiriin kuuluvan toiminnan tarkkailun ja korjaavat toimenpiteet (sisäisen
tarkkailun) sekä sisäisen tarkastuksen.
Tilinpäätöksessä yhtymähallitus antaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
selonteon riskeistä, epävarmuustekijöistä ja kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisestä. Selonteko perustuu sisäisestä valvonnasta ja
riskienhallinnasta vuodelta 2018 tulos- ja toimialueiden antamiin sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan selontekoihin ja raportteihin.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden arviointi
Tilivelvolliset viranhaltijat ovat arvioineet tulosalueensa sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan asianmukaisuutta, kehittymistä ja riittävyyttä, sekä ovat antaneet
oman arvionsa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan onnistumisesta. Tulosalueilla on
valvottu toiminnan lainmukaisuutta, tavoitteiden toteutumista, ohjeiden
noudattamista, omaisuuden ja sopimusten valvontaa sekä henkilöstön
työhyvinvointia ja jaksamista. Tehdyssä valvonnassa on havaittu pieniä puutteita.
Johto ja esimiehet ovat sisäistäneet sisäisen valvonnan periaatteet entistä paremmin.
Asioita ennakoidaan ja tapahtumat dokumentoidaan paremmin. Poikkeamiin
puututaan aikaisempaa systemaattisemmin ja rohkeammin. Toimintatavat ovat
yhtenäistyneet, mutta niiden ylläpito vaatii jatkuvaa kehittämistä ja seurantaa.
Tehtyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että sisäinen valvonta ja
riskienhallinta on pääsääntöisesti toimivaa.
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1. Säännösten, määräysten, päätösten ja ohjeiden noudattaminen
Lakisääteisiin tehtäviin liittyvien säännösten, määräysten, päätösten ja ohjeiden
noudattamiseen liittyvässä valvonnassa on havaittu pieniä puutteita, poikkeamiin on
puututtu heti.
Päätösten ja ohjeiden ajantasaisuutta on käyty läpi säännöllisesti prosessityön
yhteydessä. Prosessityön yhteydessä on toiminnassa havaittu myös pieniä puutteita,
joiden pohjalta on pystytty ohjaamaan henkilöstöä prosessien mukaiseen toimintaan.
Toimivallan ylityksiä on vuoden aikana tapahtunut, mutta niihin on puututtu ja tehty
korjaavat toimenpiteet.
Tietosuojaan ja sen lainmukaiseen toteutumiseen toiminnassamme on tilikaudella
kiinnitetty erityistä huomiota tietosuojavastaavan toimesta. Tietosuojapolitiikka tuli
voimaan 1.8.2018 ja sitä on täydennetty erillisillä ohjeilla.
Kuntayhtymän voimassa olevia sääntöjen ja ohjeiden noudattamista on valvottu
pistokokein, poikkeamiin on puututtu ja ne on pääsääntöisesti dokumentoitu.
Tehtävien laiminlyönteihin on puututtu aina kun niitä on tullut ilmi. Tehtävien
laiminlyönnistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta on annettu joitakin
huomautuksia, kirjallisia varoituksia ja yksi palvelussuhteen purkaminen.
Tilikauden aikana hallituksen ja sen alaisten viranhaltijoiden päätöksistä tehtiin yksi
oikaisuvaatimus. Yhtymähallitus hylkäsi tehdyn oikaisuvaatimuksen, eikä siitä valitettu
eteenpäin. Pohjois-Savon käräjäoikeus hylkäsi kanteen, joka koski työsopimuksen
purkamista. Asianosainen valitti käräjäoikeuden päätöksestä Itä-Suomen
hovioikeuteen, missä asia on ratkaistu kuntayhtymän eduksi. Itä-Suomen hallintooikeudessa oli yksi viranhaltijan irtisanomiseen liittyvä hallintovalitus, joka on
ratkaistu 11.3.2019 kuntayhtymän eduksi.
Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on antanut yhden (1) työsuojelutarkastuksen
tarkastuskertomuksen, missä on annettu muutamia toimintaohjeita työnantajalle
asioiden kuntoon saattamiseksi. Lisäksi Itä-Suomen aluehallintovirastoon on tehty
kolme (3) valitusta opiskelijoihin liittyvistä päätöksistä, jotka kaikki
aluehallintovirasto on käsitellyt kuntayhtymän eduksi.
2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta sekä tuloksellisuuden
arvioinnin pätevyys ja luotettavuus
Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden arviointi esitetään
toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumisvertailuissa. Keskeiset poikkeamat
talousarvion toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin sekä niiden johdosta
mahdollisesti suoritetut toimenpiteet on esitetty kunkin tulosalueen kohdalla.
Kuntayhtymän toiminalle asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
saavutettiin yleisellä tasolla hyvin. Merkittäviä tavoitteiden saavuttamiseen
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vaikuttavia riskejä ei toteutunut, kuitenkin kuntayhtymän tavoitteiden asettaminen
kaipaa edelleen kehittämistä.
Käteisvarojen valvontaa on suoritettu kassatarkastuksesta annettujen ohjeiden
mukaisesti. Tarkastuksissa on tullut esille pieniä puutteita ja osa kassoista on jäänyt
tarkastamatta toiminnassa tapahtuneiden muutosten takia.
3. Riskienhallinnan järjestäminen
Yhtymähallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä. Kuntayhtymän johtoryhmä toimii sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan ohjausryhmänä.
Riskienhallintaan liittyvät vastuut ovat selkeät, mutta edelleen tulee kiinnittää
huomiota vastuiden toteutumiseen käytännössä. Ohjeet riskienhallinnan käytännön
menettelyistä on sisällytetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeseen.
Riskienhallintamenettelyt on kytketty osaksi kuntayhtymän toiminta- ja
taloussuunnitelmaprosessia. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavien
riskien toteutumista arvioidaan käyttösuunnitelmien tavoitteiden ja toimenpiteiden
toteutumisen seurannan yhteydessä.
Vaarojen tunnistaminen tehdään kuntayhtymässä säännöllisesti ja sieltä esille
nousevat riskit ja kehittämistarpeet on tunnistettu.
4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
OKM:n leikkaustoimenpiteet ammatillisen koulutuksen rahoitukseen ja uudistunut
lainsäädäntö vaikuttivat kuntayhtymän toimintaan ja jo vuoden 2018 talousarvion
laadintaan.
Omaisuuden hankintaan, luovutuksiin ja hoitoon liittyvä seuranta ja valvonta on
osittain puutteellista ja tehdyssä valvonnassa on havaittu pieniä puutteita.
Turvallisuusmääräysten noudattamiseen on edelleen panostettu sisäisen valvonnan
painopisteen mukaisesti.
Tulosalueet eivät ole raportoineet hallitukselle merkittäviä omaisuusvahinkoja.
Irtaimistorekisterit eivät ole ajan tasalla kaikilta osin. Kuntayhtymän
kiinteistöomaisuuden osalta on laadittu toimipistekohtaiset kehittämisohjelmat.
Isoimpien kiinteistöjen osalta on laadittu kuntoarviot ja kuntotutkimukset, joiden
pohjalta on valmisteltu toteutettavia investointeja.
Sisäilma-asiat
nousevat
vuosi
vuodelta
yhdeksi
merkittävämmäksi
ennakoimattomaksi riskiksi, näihin ei etukäteen ole pystytty varautumaan.
Sisäilmaongelmat, niistä aiheutuvat taloudelliset rasitteet ja siihen liittyen myös
työhyvinvointi sekä vaikutukset opiskelijamääriin, opintojen keskeyttämisiin ja
läpäisyasteeseen.
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Koulutuskuntayhtymässä julkaistiin vuonna 2018 kansallisen kynnysarvon ylittäviä
kilpailutuksia 2 kpl ja EY-kynnysarvon (yli 221 000 euroa) ylittäviä kilpailutuksia 3 kpl.
Markkinaoikeuteen ei valitettu hankintaa koskevissa asioissa. Pienhankinnan rajan
ylittävät hankinnat on kilpailutettu HankintaSampo-palvelua ja sähköpostia käyttäen.
5. Sopimusten hallinta
Kuntayhtymällä ei ole kattavaa sopimuksenhallintajärjestelmää, minkä vuoksi
sopimusseuranta ei ole kaikilta osin asianmukaisesti järjestetty. Vuoden 2019-2020
aikana selvitetään sopimusseurannan kehittämistoimenpiteitä.
Kuntayhtymän sopimukset tallennetaan Dynasty-sopimuksenhallintajärjestelmään.
Osa sopimuksista kirjataan kuntayhtymän palvelimella olevaan tiedostoon eikä osaa
ole kirjattuna missään järjestelmässä vaan ovat kansioissa.
Kuitenkin sopimusten hallinta on pääsääntöisesti ajantasaista, asiantuntevaa ja niihin
liittyviä riskejä on tunnistettu. Sopimusten allekirjoitusvaltuuksien noudattamisessa ei
todettu isoja puutteita. Sopimusehtojen noudattamisessa ja vanhentumisaikojen
seurannassa on havaittu joitakin pieniä puutteita.
Hankintaosaamiseen on kiinnitetty huomiota ja hankintoihin sisältyvät
hankinatasopimuksia on pääsääntöisesti tehty ja riskit tunnistettu. Hankintojen
kilpailutuksessa
koulutuskuntayhtymä
tekee
yhteistyötä
muiden
yhteishankintayksiköiden kanssa. Hankintaohje päivitettiin vuoden 2018 aikana.
Savon koulutuskuntayhtymän ja CGI Suomi Oy:n välinen Rondo-ohjelmistosopimus ja
sen irtisanomiseen liittyvä erimielisyys
CGI Suomi Oy (CGI) on toimittanut Savon koulutuskuntayhtymälle (SAKKY) talous- ja
henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät kokonaistoimituksena 18.6.2010 allekirjoitetun
sopimuksen mukaisesti. CGI on 22.12.2017 toimittanut kuntayhtymän käsityksen
mukaan sopimuksenvastaisen osittaisen, SoftCo:n arkistokomponenttia koskeneen
irtisanomisen. Kuntayhtymän kannalta asiaan liittyy mahdollinen riski SoftCo:n
arkistokomponentissa säilytettävään aineistoon pääsystä. Tätä pääosin kirjanpidon ja
palkkahallinnon aineistoa voidaan tarvita eri yhteyksissä raportointiin ja tarkastuksiin
liittyen. Aineistoon pääsyn on oltava jatkuvaa ja esteetöntä. Suunnitteilla olevaan
aineisto migraatioprosessiin liittyy vielä mahdollinen riski aineiston säilymisestä
kuntayhtymän edellyttämässä laajuudessa.
Lisäksi riskinä on mahdolliset migraatioprosessin aiheuttamat ylimääräiset
kustannukset sekä mahdollisiin oikeustoimiin ja asian valmisteluun liittyviin
asianajokuluihin sisältyy riski ylimääräisistä kustannuksista.
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6. Vuoden 2017 selonteossa esitettyjen kehittämiskohteiden toteutuminen
Sisäistä valvontaa on kehitetty osana toiminnanohjausjärjestelmän kehitystyötä.
Hallintosäännön päivityksessä täsmennettiin tilivelvollisten ja viranhaltijoiden vastuita
sekä myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuita.
Riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvää koulutusta tilivelvollisille
viranhaltijoille ja muille vastuuhenkilöille ei järjestetty vuoden 2018 aikana.
Sisäinen tarkastus
Sisäinen tarkastus edistää sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa arvioimalla ja
tarvittaessa konsultoimalla. Kuntayhtymässä on sisäinen tarkastaja. Hänen tehtäviin
kuuluu avustaa ylintä johtoa tarkastamalla ja arvioimalla tulosalueiden sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja toteutumista. Lisäksi tehtäviin kuuluu
tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen 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.
Johtopäätökset
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kehittynyt kaikkien osa-alueiden osalta edelleen
vuoden 2018 aikana. Tulosaluejohtajat ja esimiehet ovat sisäistäneet sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet ja niistä on tullut osa päivittäistä toimintaa.
Asioiden dokumentointi on parantunut edelleen. Kuntalain ja muiden toimintaa
ohjaavien lakien muutoksia sekä opetustoimen määräyksiä ja ohjeita on huomioitu
kuntayhtymän sääntöjen ja ohjeiden päivityksessä.
Uusi toiminnanohjausjärjestelmä eli uusi Intra otettiin käyttöön vuoden 2018 aikana
ja sen myötä prosessien ja laadun kehittäminen yleensä sekä viestintämahdollisuudet
ovat parantuneet. Intran rakenne pohjautuu kuntayhtymän toimintamalliin sekä ydin
ja tukiprosesseihin. Se tuo myös uuden rakenteen tiedon tallentamiseen ja tiedon
avoimuuteen, kun palvelinlevyjen asemasta tietoa tallennetaan yleiseen Intraan
kaikille yhteisen tiedon osalta. Tietoa on käytettävissä paljon, mutta tiedolla
johtamisen kehittämistä on vietävä eteenpäin, jotta hyödynnettävissä olisi oleellisin
tieto mahdollisimman helpossa muodossa, mikä helpottaisi myös valvonnan
toteuttamista. Lisäksi kuntayhtymän toimintaan vaikuttavista ajankohtaisista asioista
ja muutoksista on viestitetty suullisesti eri info- ja muissa tilaisuuksissa henkilöstölle.
Ammatillisen koulutuksen reformi käynnisti muutosaallon ja pitkäjänteisen
kehittämistarpeen koko ammatillisen koulutuksen kentässä, mikä on näkynyt myös
Savon koulutuskuntayhtymässä nopeana muutosprosessina ja siitä johtuvana
henkilöstön osittaisena väsymisenä sekä uudistusten aiheuttaman uuden tiedon
omaksumisen viiveenä. Muutoksessa ei kaikkia toimintoja kattavaa
varahenkilöjärjestelmää ole pystytty järjestämään. Kuitenkin henkilöstön
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työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota.
Organisaatiouudistuksen tuomat muutokset vaikuttivat myös vastuunjakoon ja
valvontatoimenpiteiden toteuttamiseen.
Organisaatioon on havaintojen perusteella tehty toimintaa helpottavia ja selkiyttäviä
muutoksia 1.2.2019 alkaen.
Sisäisen valvonnan kehittäminen voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella
-

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistä jatketaan säännöllisellä
perehdytyksellä ja tarvittaessa koulutuksella
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta raportoidaan osana
kuntayhtymän raportointikäytäntöjä.

1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
Ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen,
tutkintotavoitteisen
työvoimakoulutuksen
ja
ammatillisten
erikoisoppilaitosten rahoitusjärjestelmät uudistettiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi
vuoden 2018 alusta. Ammatillista koulutusta säädellään yhdellä järjestämisluvalla.
Kuntayhtymän perusrahoituksessa (95 %) otettiin huomioon vuoden 2016
opiskelijamäärä ja opiskelijatyöpäivät, ja suoritusrahoituksessa (5 %) otettiin
huomioon vuoden 2016 tutkintojen määrä. Rahoitus vuodelle 2018 perustui
tavoitteellisten opiskelijavuosien määrään, joka oli järjestämisluvan opiskelijavuosien
vähimmäismäärän (5 755) ja erikseen haetulla suoritepäätöksellä kohdennettavien
opiskelijavuosien (416) yhteissumma (6 171).
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kuntayhtymälle perusrahoitusta 52,2 milj. euroa
ja suoritusrahoitusta 2,8 milj. euroa (2 441 tutkintoa). Lukiokoulutukseen saatiin
valtionosuusrahoitusta 1,6 milj. euroa. 286,5 opiskelijasta. Yhteensä
valtionosuusrahoitusta kuntayhtymä sai 56,5 milj. euroa. Lisäksi saatiin erikseen
haettua strategiarahoitusta 1,4 milj. euroa ja talousarvioon sekä lisätalousarvioon
perustuvaa lisäsuoritepäätöksellä myönnettyä rahoitusta 1,7 milj. euroa.
Käyttösuunnitelman mukaisesti näistä määrärahoista käyttämättä jääneet osuudet
siirtyivät käytettäviksi vuonna 2019.
Työvoimakoulutukseen myönnettyä aikaisempien vuosien rahoitusta käytettiin 0,4
milj. euroa. Samoin päättyviin Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) koulutuksiin
myönnettyä rahoitusta käytettiin 0,4 milj. euroa. Myyntituottoja on kertynyt 4,6 milj.
euroa, ja myynnistä Savon Koulutus Oy:lle kertyi tuottoja yhteensä 2,1 milj. euroa.
Lisäksi hankerahoitusta ja muita avustuksia on saatu 2,3 milj. euroa. Muut
toimintatuotot sisältävät Presidentinkatu 3:n myyntitulot, 1,2 milj. euroa.
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Ulkoiset toimintakulut olivat 59,5, milj. euroa, joista henkilöstökulut olivat 40,6 milj.
euroa. Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä 15,0 milj. euroa.
Tilikauden toimintakate oli 8,5 milj. euroa, ja vuosikate rahoitustuottojen ja -kulujen
jälkeen oli 8,1 milj. euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui poistojen, 4,5 milj. euroa,
jälkeen 3,6 milj. euroa. Poistoeron ja rahastojen muutoskirjausten jälkeen tilikauden
ylijäämä oli 4,0 milj. euroa.

1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen
Tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan
tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen
avulla.

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista (114,3 %)
=100*Toimintatuotot/(Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)
Toimintakate eli toimintatuottojen ja -kulujen erotus osoittaa varsinaisen toiminnan
taloudellisen tuloksen ennen rahoituseriä ja poistoja. Kun toimintakatteesta
vähennetään rahoitustuottojen ja -kulujen erotus, saadaan vuosikate.
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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 (181,1 %)
=100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset
Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kuntayhtymän tulorahoituksen olevan
riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot arvonalentumiset
vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa pitkällä aikavälillä. Investoinneilla
tarkoitetaan poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan
vähentämällä 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
vuosikate 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
syntyneet poistot sekä osittain myös investointeja, tulos oli 3,6 milj. euroa. Vuosikate
oli 8,106 milj. euroa, kun taas poistot olivat 4,477 milj. euroa. Nettoinvestoinnit olivat
12,935 milj. euroa.
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai
vähentää pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja
tuloksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin,
rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä
vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään. Ylijäämää lisääviä tai alijäämää vähentäviä
eriä ovat varausten ja rahastojen vähentäminen.
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1.3.2 Toiminnan rahoitus
Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä
laskettavien 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.
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INVESTOINNIT
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä oli 6,2 milj. euroa vuosilta 2014 - 2018
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä oli 16,5 milj. euroa vuosilta 2013 - 2017
Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta on tunnusluku, jonka
positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää lainojen
lyhennyksiin 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 vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen
toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä
viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen, kuntayhtymässä kertymä
tilinpäätöksessä 2018 oli 6,4 milj. euroa negatiivinen. Toiminnan ja investointien
rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Kuntayhtymässä
toiminnan ja investointien rahavirran kertymä tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen
vuoden ajalta on positiivinen, 6,2 milj. euroa.
Investointien tulorahoitus, % (55,8 %)
=100*Vuosikate / Investointien omahankintameno
Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien
omahankintamenosta (=rahoituslaskelman investointimenot, joista on vähennetty
rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet) on rahoitettu tulorahoituksella.
Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt
rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden
(käyttöomaisuuden) myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.
Edellisenä vuonna tunnusluku oli 115,7 %. Vuonna 2018 kuntayhtymässä on
nettoinvestoinnit saatu katettua kassavaroilla, vuosikate oli 8,1 milj. euroa ja
nettoinvestoinnit olivat 12,9 milj. euroa.
Vuoden 2018 investointeihin sisältyy Presidentinkatu 1-3:n maa-alueiden
hankintamenoja 1,354 milj. euroa sekä yhdyskuntarakentamisen menoja 5,543 milj.
euroa, jotka kasvattivat kuntayhtymän investointimenoja yhteensä 6,897 milj. euroa.
Nämä
sisältyvät
kiinteistöjen
määräalojen
luovuttamista
koskevaan
maankäyttösopimukseen Kuopion kaupungin kanssa, toimenpiteet eivät aiheuttaneet
rahakorvauksia (ei kassavaikutusta). Vastaavasti kiinteistöjen myyntitulot, yhteensä
1,5 milj. euroa, käsiteltiin investointien vähennyksenä. Näiden toimenpiteiden
nettovaikutus oli -5,397 milj. euroa, ja mm. tällä oli heikentävä vaikutus
rahoituslaskelman tunnuslukuihin.
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LAINANHOITO
Lainanhoitokate
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
Lainanhoitokate (6,0)
Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja
lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on
1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon
ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.
Kuntayhtymän lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun
tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Kuntayhtymässä
tunnusluku vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan on 6,0. Edellisenä vuonna
tunnusluvun arvo oli 3,7.
MAKSUVALMIUS
Kassan riittävyys, pv (100)
=365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
Rahavarat 31.12.
Kuntayhtymän rahavarat olivat tilinpäätöksessä 20,8 milj. euroa.
Kassasta maksut/vuosi
Kuntayhtymän kassasta maksut vuoden 2018 aikana olivat 75,7 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 rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Tunnusluku saadaan, kun
rahavarat kerrotaan vuoden päivillä (365) ja saatu tulo jaetaan menneen vuoden
kassasta maksuilla. Kuntayhtymän kassa-/likviditeettitilanne oli 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 lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta.
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TASEEN TUNNUSLUVUT
Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kuntayhtymän omavaraisuutta,
rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.
Omavaraisuusaste, % (73,03 %)
=100*(Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma –
Saadut ennakot)
Omavaraisuusaste mittaa kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen
kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä
tavoitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi
omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.
Kuntayhtymän vakavaraisuus on edelleen vahvistunut tilivuoden aikana. Tunnusluku
edellisenä vuonna oli 78,80 %.
Suhteellinen velkaantuneisuus, % (34,00 %)
=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
pysyvien 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.
Kuntayhtymän suhteellinen velkaantuneisuus on kasvanut edellisestä vuodesta,
jolloin se oli 21,83 %.
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % (39,97 %)
=100*(Vieras pääoma – Saadut ennakot + Vuokravastuut) / Käyttötulot
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kuntayhtymän käyttötuloista tarvittaisiin vieraan
pääoman takaisinmaksuun, silloin kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös
vuokravastuut. Kuntayhtymässä vuokravastuita ja leasingvastuita vuonna 2018 oli
yhteensä noin 4,1 milj. euroa. Tunnusluku ottaa paremmin huomioon esim.
rahoitusleasingsopimuksilla rahoitetut hankkeet, jotka eivät näy velkana
kuntayhtymän taseessa. Vuonna 2017 tunnuslukua oli 29,01 %.
Kertynyt ylijäämä (28,6 milj. euroa)
=Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Muodostuu edellisten tilikausien ylijäämästä ja tilikauden ylijäämästä.
Kuntayhtymässä kertynyttä ylijäämää on 28,6 milj. euroa. Luku osoittaa, paljonko
kuntayhtymällä on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana.
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Lainakanta 31.12. (5,3 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
veloilla. Kuntayhtymän lainakanta on 5,3 milj. euroa. Uutta lainaa kuntayhtymä ei
ottanut vuoden 2018 aikana.
1.3.4 Kokonaistulot ja -menot
Kokonaistulojen ja -menojen laskelma on laadittu tuloslaskelmasta ja
rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat.
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1.4 Kuntakonsernin toiminta ja talous
1.4.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä
Yhdistelty
konsernitilinpäätökseen
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 2018 toteutui suunnitellusti. Savon Koulutus Oy toteutti
suunnitellusti sille asetettua tehtäväänsä. Savon Koulutus Oy:n taloudellinen tulos
vastasi vuoden aikana annettuja tietoja ja yhtiön rahoitusasema säilyi hyvänä koko
tilikauden ajan. Savon Koulutus Oy:n kautta omistettava osuus OEP Oy:stä
koulutuksen viennin osalta vastasi strategiassa asetettuja tavoitteita. Toiminnassa on
tärkeä huomioida toiminnan pitkäjänteisyys ja omistajien yhteistyön merkitys
tuloksen saavuttamiseksi.
1.4.3 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Konserni on toiminut vuoden 2017 alusta alkaen. Toiminta on vuoden 2018 aikana
hakenut paikkaansa uudistuneessa koulutuksen myyntikentässä asetettujen
odotusten mukaisesti. Organisaatiouudistuksen yhteydessä yhtiön johtaminen
määriteltiin uudelleen. Arvio toiminnasta on sen varovainen kasvu, joka edellyttää
kuntayhtymän osaamispoolien toiminnan aktivoitumista ja työelämätarpeiden
kannalta hyvin tiivistä yhteydenpitoa laajaan toimintakenttään. Konsernin
kokonaisuuteen nähden kyse on suoria taloudellisia vaikutuksia merkittävämmästä
toiminnasta ammatillisen koulutuksen uudistamisen osana.
1.4.4 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
Kuntalain (410/2015) 48 §:n mukaan konsernijohto (kuntayhtymässä hallitus ja
kuntayhtymän johtaja) vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta
sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.
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Kuntalain (410/2015) 123 §:n mukaan tilintarkastajien on tarkastettava, onko kunnan
ja kuntakonsernin sisäinen valvontaa riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty
asianmukaisesti.
Konserniohjaus ja –valvonta on perustunut konsernivalvonnasta annettuun
konserniohjeeseen sekä läheiseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen tytäryhtiön
toimitusjohtajan ja hallituksen sekä kuntayhtymän johtajan ja hallituksen välillä.
Toimivallan ja -vastuunjako konserniohjauksessa, ohjeiden anto kuntayhtymän
edustajille tytäryhtiössä, konsernitavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva
arviointi sekä tytäryhtiön toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman
seuranta, analysointi ja raportointi konsernijohdolle on ollut riittävää.
Tytäryhtiö on käyttänyt kuntatyhmän keskitettyjä konsernipalveluita ja -toimintoja,
paitsi että yhtiön talous- ja palkkahallinto on ulkoistettu yksityiselle tilitoimistolle.
Yhtiön toimitusjohtaja on antanut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportin
konsernijohdolle. Valvonnassa ei ole havaittu merkittäviä puutteita.
1.4.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut
Kuntayhtymän tulos, rahoitus sekä rahoitusasema ja sen muutokset on esitelty
tilinpäätöksen sivuilla 24 – 32. Konserniin kuuluvan Savon Koulutus Oy:n toiminta ei
ole oleellisesti vaikuttanut Savon Koulutuskuntayhtymän toiminnan kokonaisuuteen.
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1.5 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot olivat
68 140 168,86 euroa ja toimintakulut 59 488 935,12 euroa. Valmistevaraston muutos
esitetään omana eränään, joka oli -110 051 euroa. Vuosikate nettorahoituskulujen
jälkeen oli 8 106 357,14 euroa. Tilikauden tulos poistojen jälkeen oli ylijäämäinen
3 629 047,99 euroa.
Tilinpäätöksessä esitetään, että vuoden 2014 tilinpäätöksessä tehtyä 3,5 milj. euron
investointivarausta Varkauden Osmajoentie 75:ssä sijaitsevan kiinteistön
rakennusinvestointiin jatketaan vuosille 2019 – 2020. Lisäksi esitetään, että vuoden
2015 tilinpäätöksessä tehtyä 0,7 milj. euron investointivarausta opetustoiminnassa
käytettävän raskaan kaluston hankkimiseen, jatketaan vuosille 2019 – 2020.
Käyttämättä olevaa varausta on jäljellä 385 483,87 euroa.
Poistoeroa tuloutetaan tilinpäätöksessä 333 041,67 euroa. Poistoeron tuloutukset
kohdistuvat poistojen määrän suhteessa koulutusaloille tehtyihin tilojen
kalustoinvestointeihin sekä peruskorjaus- ja rakennusten laajennusinvestointeihin.
Kuntayhtymän käyttämättä olleen tilin lopetuksen yhteydessä palautettiin tilillä olleet
varat, 6 114,20 euroa, kuntayhtymän stipendirahastoon. Omaan pääomaan sisältyvää
stipendirahastoa on käytetty 6 052 euroa.
Poistoeroon ja rahastoon kohdistuneiden muutoskirjausten jälkeen Savon
koulutuskuntayhtymän tilinpäätös 31.12.2018 osoittaa ylijäämää 3 962 027,46 euroa.
Tilikauden ylijäämä, 3 962 027,46 euroa, esitetään jätettäväksi 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
tulosalueiden tuloskorttien yhteydessä. Vuosikate ja nettoinvestoinnit ovat sitovia
valtuustoon nähden kuntayhtymätasolla ja hallitukseen nähden tulosaluetasolla.
Yhtymähallitus hyväksyi talousarviovuoden 2018 aikana toteutettavat yli 100 000
euron nettoinvestoinnit, mikäli ne jatkuivat vuosille 2019 ja 2020. Yhtymähallituksella
oli myöntövaltuus tilapalvelujen tulosalueen ennakoimattomista tilainvestoinneista
3,0 milj. euroon saakka talousarviovuoden aikana. Investointeihin kohdistuneet
talousarviomuutokset hyväksyi yhtymävaltuusto.
Vuoden 2018 aikana lainaa ei tarvinnut nostaa toiminnan ja investointien
rahoittamiseen. Yhtymähallituksella oli oikeus talousarviovuoden aikana ottaa
lyhytaikaista lainaa 2,0 milj. euroon saakka kuntayhtymän maksuvalmiuden
turvaamiseksi. Maksuvalmiuslimiittiä ei tarvinnut käyttää tilikauden 2018 aikana.
Kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteuma on esitetty
taulukossa 2.

Taulukko 2. Kuntayhtymän tuloskortti.
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Kuntayhtymän tuloskortin mittareiden toteumat muodostuvat tulosalueiden
(oppimispalvelut, kehityspalvelut, yhteiset palvelut ja tilapalvelut) mittareiden
toteumista. Sekä talousarvion kuntayhtymän sitovuustasot että tilinpäätöksen
kuntayhtymän toteumat muodostuvat myös tulosalueiden vastaavista.
Kuvaus mittareista ja mittareiden arvojen laskentaperusteista löytyvät liitteestä
Kuntayhtymän tuloskortin mittariseloste (liite 4). Toteumat on kuvattu
yksityiskohtaisemmin tulosalueiden tuloskorttien yhteydessä.
Kuntayhtymän tuloskortin mittareiden vuosittainen kehitys 2014–2018 on kuvattu
liitteessä 5.

2.1 Strategisten tavoitteiden toteutuminen
Kuntayhtymän perustehtävänä on lisätä nuorten ja aikuisten osaamista vastaamaan
alueen työelämän osaamistarpeisiin, kehittää alueen työelämää sekä edistää
työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää. Kaikkien strategisten toimenpiteiden
toteuttamisessa on otettu huomioon tämä asiakasnäkökulma.
Kuntayhtymän visio on olla huippukouluttaja vuonna 2020. Visio on saavutettu, kun
työelämäpalautteen ja opiskelijapalautteen yhteenlaskettu keskiarvo on vähintään
4,0 ja kuntayhtymälle on myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön laatupalkinto.
Sekä opiskelijapalautteen että työelämäpalautteen keskiarvo oli vuonna 2018 yli 4,0.
Ulkoisista auditoinneista saadun palautteen pohjalta on tehty määrätietoista
kehittämistyötä ja laatupalkintoa haetaan vuonna 2019. Vuonna 2018 käynnistetyssä
kuntayhtymän strategian uudistamisprosessissa tullaan määrittämään uusi visio sekä
palvelulupaukset ja niiden mittaamisessa käytettävä mittaristo.
Strategisten tavoitteiden ja vision saavuttaminen edellyttävät kuntayhtymän
onnistumista pedagogiikan, henkilöstön ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen (nykyisin
työelämässä oppimisen) kehittämisessä sekä kampusten toimitilaratkaisuissa. Vuoden
2018 aikana tehtyjä strategisia toimenpiteitä on kuvattu seuraavassa
painopistealueittain.
Pedagoginen kehittäminen
Pedagogisen osaamisen kehittäminen oli strategian keskeinen painopiste koko
toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella. Kaikessa toiminnassa otetiin huomioon
pedagogiikan muutostarpeet (erityisesti kampusten tilaratkaisujen suunnittelussa).
Painopistealueen tavoitteita konkretisoitiin vuoden 2018 aikana muun muassa
seuraavin toimenpitein:
DigiSakky-kehittämisohjelma on toteutettu vuoden 2018 aikana asetetun
tavoitteen mukaisesti. Ohjelmaa toteuttamaan nimetyt eTutorit ovat
toimineet suunnitelman mukaisesti, joiden tarkoituksena on edistää
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-

opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä ja tukea opettajia
opetusteknologian käyttöönotossa. DigiSakky-mediapajatoimintaa on
toteutettu kuntayhtymän eri toimipisteissä. Mediapajat mahdollistavat
monipuolisen, eri medioiden avulla tapahtuvan työskentelyn.
Strategisena toimenpiteenä valmisteltiin ja toteutus aloitettiin koskien
digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen.
Ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa opettajuutta ja siksi on ollut
välttämätöntä tarkastella uudelleen opettajan ammatti-identiteettiä
opetettavan alan substanssin, pedagogiikan ja kehittämisen näkökulmasta.
Opetushenkilöstölle on järjestetty koulutuksia, joissa on käyty läpi opiskelijan
yksilölliset opintopolut, 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 kautta saadaan elinkeinoelämältä arvokasta tietoa
ammatillisen koulutuksen kehittämisen tueksi.

-

Kehittämistyötä löytää pedagogisia ratkaisuja vastaamaan työpaikoilla
tapahtuvan oppimisen vaatimuksia on jatkettu
Keskeinen osa työelämässä oppimisen pedagogista kehittämistä on
työpaikoilla opiskelijoita ohjaavien ammattilaisten ohjausvalmiuksien
vahvistaminen.
Työpaikkaohjaajakoulutuksen
kehittämiseen
ja
toteuttamiseen on panostettu erityisen paljon: koulutuksen toteutusta on
tiivistetty käsittämään 8 tunnin lähikoulutus ja sen tarjonnassa markkinoidaan
oppilaitoksella toteuttavien koulutusten lisäksi erityisesti suoraan yrityksiin
vietävää koulutusta. Tämä paransi koulutuksen saavutettavuutta ja vuoden
2018 loppuun mennessä koulutetuista noin 1500 työpaikkaohjaajasta valtaosa
saikin koulutuksensa työpaikalla.

-

On edistetty toimia saavuttaa opetuksen ns. ”täyden lukujärjestyksen”
monimuotoinen toimintamalli
Suunnittelussa on pyritty tuomaan tutkinnoittain näkyväksi opiskelijoille
suunnitellut erilaiset osaamisen hankkimisen menetelmät kuten lähiopetus,
työssäoppiminen ja verkko-opetus. Osa opinnoista on viety verkkoon ja
lähitunneilla on keskitytty tekemiseen. Vastuuta opiskelusta on siirretty
opiskelijalle, kun se on ollut mahdollista. Rinnalla 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
hallintotapa, asioiden avoin valmistelu, rakentavan keskustelukulttuurin
ylläpitäminen sekä esimies- ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Tavoitteena on ollut
turvata henkilöstön kehittämismahdollisuudet tuloskortin tavoitteiden mukaisesti.
Painopistealueen tavoitteita konkretisoitiin vuoden 2018 aikana seuraavin
toimenpitein:
-

Uuden organisaatiorakenteen mukaisten osaamispoolien ja tiimien toiminnan
kehittäminen
Osaamispoolien työ alkoi suunnitelmien mukaisesti. Vuoden aikana on
jäsennetty osaamispoolien toimintaa, toimintatapoja sekä niiden sisäistä
henkilöstön roolitusta. Vuoden aikana arvioitiin tehdyn rakenteen toimivuutta
yhteisin keskusteluin oppimispalveluissa rehtoreiden, koulutuspäälliköiden ja
henkilöstön kanssa sekä muiden tulosalueiden kohdalla esimiesten ja
henkilöstön kanssa. Esille tulleita tarkennuksia on tehty ja ohjeita annettu
toiminnan sujuvoittamiseksi. Merkittävimmät muutokset on tehty
hallintosääntöön sen päivittämisen yhteydessä. Tiimitoiminnan kehittämistä
on jatkettu ja valmisteltu koulutus, jonka aloittaminen tapahtui vuoden 2019
puolella. Kehityskeskusteluissa tuloskortin tavoitteita linkitettiin osaamispooli, tiimi- ja yksilötasolle.

-

esimiestoiminnan kehittäminen
Toimenpiteitä on kohdistettu esimiestyön tukemiseen eri teemoihin liittyvien
koulutusten ja työyhteisövalmennusten avulla. Oppimispalveluissa
käynnistettiin
johtamiskulttuurin
kehittämistoimenpiteet
tukemaan
monipuolista ja vaativaa reformin mukaisen toiminnan edellyttämää
johtamistyötä.
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-

työhyvinvointiohjelman
vakiinnuttaminen

toteuttaminen

ja

sovittujen

toimintamallien

Vuoden 2015 lopussa käynnistetyn työhyvinvointiohjelman toteuttaminen
päättyi vuoden 2018 aikana. Ohjelman avulla on saatu työhyvinvointia
edistäviä palveluja muun muassa henkilökohtaiseen kunto-ohjaukseen,
ristiriitatilanteiden sovitteluun, esimieskoulutuksiin ja työyhteisöjen yhteisiin
kehityspäiviin. Ohjelman aikana löydettyjä hyviä käytänteitä jatketaan
ohjelman päättymisen jälkeenkin. Uusia käytäntöjä ovat mm. Välittämisen
malli ja hoitajan chat –palvelu. Kevan kanssa alkanutta työkykyjohtamisen
suunnittelua jatketaan.
-

Lisätään henkilöstön työelämävalmiuksia ja -osaamista
Opetushenkilöstön osalta toiminnan pääpaino on ollut opiskelijoiden
työelämässä oppimisen edellyttämän toiminnan edistämisessä. Se edellyttää
yhä tiivistyvää vuorovaikutusta opetushenkilökunnan ja työelämän välillä.
Koulutussopimusten ja oppisopimusten laadintaprosessit ja kytkeminen
opiskelijan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan on tiivistänyt työelämän
kanssa käytävää sopimista. Työelämävalmiuksien kehittäminen on jatkuva
tehtävä, jossa yhteiset projektit työelämässä oppimisen lisäksi ovat lisänneet
vuoropuhelua työelämän kanssa: pidemmällä aikavälillä tämän tyyppisellä
työskentelyllä on merkittävä vaikutus opetushenkilöstön työelämävalmiuksien
kehittämiseen. Koko henkilöstöä on kannustettu lisäämään työelämätuntemustaan mahdollistamalla henkilöstön työelämäjaksojen toteutuksia.

Työelämässä oppimisen kehittäminen (ml työ- ja elinkeinoelämäyhteistyö)
Tavoitteena oli tiivistää työelämäyhteyksiä kuntayhtymän kaikissa toiminnoissa koko
suunnittelukauden ajan. Painostealueen tavoitteita konkretisoitiin seuraavin
toimenpitein:
- ammatillisesta peruskoulutuksesta toteutetaan vähintään 50 % työelämässä
oppimisena. Työelämässä oppimista tukevat käytänteet vakiinnutetaan osaksi
normaalia toimintaa ja vastuutetaan osaamispoolien toiminnassa
Työelämässä oppimisen määrän strategisen tavoitteen toteutumista on
seurattu tiiviisti. Päivitettyjen opetussuunnitelmien mukaisesti on haettu
aktiivisesti erilaisia toimintatapoja, joilla voidaan mahdollistaa eri kokoisten
työyhteisöjen edellyttämät toimintamallit. Työpaikkaohjaajien koulutusta on
jatkettu ja ohjaajia on koulutettu kaikkiaan yli 1 500 henkilöä. Kehitetty
työelämässä oppimisen palautejärjestelmä antaa tietoa toiminnan
kehittämistarpeista. Saadut palautteet ja opintojen eteneminen viestivät
tavoitteiden pääsääntöisesti ja monilta osin hyvästä saavuttamisesta.
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Käynnistetään työelämän yhteistyöfoorumit poolirakenteen mukaisesti
Työelämän yhteistyöfoorumit ja pohja niiden toiminnalle määriteltiin
uudistuvan organisaation osaamispoolirakenteen mukaisesti. Foorumirakenteeseen kuuluu myös elinkeinoelämän kaikki toimialat käsittävä “TOP20foorumi”, jonka strategiatasoista työtä johtaa kuntayhtymän johtaja.
Työelämän yhteistyöfoorumeiden kautta tiivistämme työelämäyhteyksiä
kuntayhtymän kaikissa toiminnoissa koko suunnittelukauden ajan.
Foorumeiden kautta kuntayhtymällä on tiivis keskusteluyhteys työelämän
toimijoihin mm. koulutuksen ajankohtaisissa teemoissa kuten koulutuksen
työelämävastaavuus, työelämän tarpeet, muuttuva opettajuus, tutkintojen
uudistus, kumppanuustoiminnan laatu ja palaute toiminnastamme.
Työelämäfoorumit käynnistivät toimintansa vuoden 2018 aikana.

-

lisätään kumppanuustoiminnan laatua ja asiakasvastuutoimintaa kaikissa
henkilöstöryhmissä
Kumppanuustoiminta on organisoitu uudelleen yhteistyössä alojen ja myyntija markkinointipalvelujen kesken. Kumppanuuksien hoidon vastuuta on
siirretty lähemmäs asiakasrajapintaa oppimispalvelujen eri osaamispoolien
nimeämien kumppanuusyhteyshenkilöiden tehtäväksi.
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Kampusten toimitilaratkaisut
Taloussuunnitelmakaudella on käynnistetty ja toteutettu toimia, joissa on huomioitu
uudenlaisen opettajuuden, digitalisaation ja työelämässä oppimisen mahdollistavat
uudistukset. Painopistealueen tavoitteita konkretisoitiin vuoden 2018 aikana
seuraavin toimenpitein:
-

-

-

Savilahden hankesuunnitelma valmistui kevään 2018 aikana. Kuntayhtymän
hallitus hyväksyi hankesuunnitelman 14.6.2018 pidetyssä kokouksessa ja
samassa kokouksessa valittiin Savilahden kampuksen arkkitehtisuunnittelijaksi
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy:n ja Arkkitehtitoimisto ON Oy:n
työyhteenliittymä. Arkkitehtisuunnittelu käynnistyi elokuussa alkaneilla tilojen
käyttäjien kanssa järjestetyillä työpajoilla. Työpajatyöskentelyn pohjalta
valmistui alustavat tilankäyttösuunnitelmat vuoden 2018 loppuun mennessä.
Työpajatyöskentely jatkuu vuoden 2019 puolelle ja ensimmäiset
luonnossuunnitelmat valmistuvat keväällä 2019.
Hankesuunnitelmassa on esitetty, että tulevat toimitilat tulisivat jakautumaan
omaan omistukseen tuleviin, leasing-rahoitteisiin ja vuokratiloihin.
Vuokratilojen tarjoajat kilpailutettiin ja tarjouskilpailun voitti Technopolis Oy.
Hallitus päätti asiasta 14.6.2018 kokouksessa.
Syksyn 2018 aikana järjestettiin tarjouskilpailu, jossa valittiin tulevan
Savilahden rakennushankkeen toteuttaja. Palveluntuottajaksi valittiin
YIT Rakennus Oy 5.11.2018 pidetyssä hallituksen kokouksessa.
Savilahden kaavoitusta valmisteltiin koko vuoden 2018 ajan ja alueen
asemakaava valmistuu kesään 2019 mennessä.
Kampusalueen kunnallistekninen rakentaminen käynnistyy vuoden 2019
aikana.
Vuokratilojen suunnittelu käynnistyi vuoden 2018 lopulla ja Savon
koulutuskuntayhtymän pääsuunnittelija Arkkitehti Olli Nieminen osallistui
vuokratilojen suunnitteluun. Vuokratilojen rakentaminen käynnistyy
kesäkuussa 2019.

-

Iisalmessa Savon koulutuskuntayhtymän ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän
yhteisen kampuksen rakentaminen käynnistyi keväällä 2018 ja kohde
valmistuu huhtikuun 2019 loppuun mennessä. Uudet tilat otetaan käyttöön
elokuussa 2019.

-

Toivalan kampuksen kehitystyö jatkui edelleen vuonna 2018. Toivalaan
keskitetään lisää toimintoja Muuruvedeltä ja Kuopiosta ja tähän liittyen
käynnistettiin tarveselvitys yhdessä tilojen käyttäjien kanssa tulevista
toiminnallisista tarpeista. Varsinainen tilasuunnittelu käynnistyy 2019 aikana.
Tarvittava lisärakentaminen ajoittuu vuosille 2019-2020.

-

Varkauden kampuksen rakennusinvestointi käynnistyi kesäkuussa 2018.
Hankkeen kokonaiskustannus on n. 12 milj. euroa. Investoinnin myötä
nykyinen n. 23 000 m2 tilamäärä supistuu n. 11 000 m2. Rakennustekniset työt
valmistuvat vuoden 2019 loppuun mennessä, jonka jälkeen kevään 2019

45
aikana puretaan tarpeettomiksi jäävät rakennusosat pois. Kokonaisuudessaan
rakennushanke on valmis 2020 elokuun alkuun mennessä.
-

Muuruveden kampuksella tehtiin normaalia toimintojen ylläpitoa. Vuoden
2019 toiminta lakkaa ja kiinteistöjen osalta tehdään hallittu alasajo. Lisäksi
pyritään löytämään rakennuksille uusiokäyttöä.

2.2 Tulosalueiden tavoitteiden toteutuminen
2.2.1 Oppimispalvelut
Oppimispalvelujen tulosalue toteutti koulutuksen järjestäjän perustehtävää
järjestämällä ammatillista perus- ja lisäkoulutusta (perus-, ammatti- ja
erikoisammattitutkintoja), työvoimakoulutusta, henkilöstökoulutusta ja ei-tutkintoon
johtavaa Valma- ja Telma-koulutusta. Lisäksi oppimispalvelujen tulosalueella
järjestettiin lukiokoulutusta ja aikuisten perusopetusta Varkauden lukiossa.
Oppimispalvelujen
osaamispooleissa.

tulosalueella

koulutus

järjestettiin

Kuva 3. Oppimispalvelujen tulosalueen osaamispoolit.

kuvan

4

mukaisissa
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2.2.1.1 Savon ammattiopisto
Savon ammattiopistolla on toimipisteet seuraavilla paikkakunnilla:
• Iisalmi
• Kuopio
• Siilinjärvi (Toivala ja Rissala)
• Varkaus

Kuva 4. Toimipisteet Pohjois-Savon alueella.
Koulutuksen järjestäminen perustui Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään
ammatillisen tutkintojen ja koulutuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämislupaan.
Savon ammattiopiston ammatillisen peruskoulutuksen (ammatilliset perustutkinnot,
Valma ja Telma) tavoite ja toteutuminen painottamattomina opiskelijavuosina
oppilaitosmuotoisena, oppisopimuskoulutuksena ja työvoimakoulutuksena on eritelty
seuraavassa taulukossa 3.
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Taulukko 3. Ammatillisen peruskoulutuksen toteutuminen painottamattomina
opiskelijavuosina pooleittain oppilaitosmuotoisena, oppisopimuskoulutuksena ja
työvoimakoulutuksena sekä asetetut tavoitteet 2018.
Savon ammattiopiston muun ammatillisen koulutuksen (ammatti- ja
erikoisammattitutkinnot sekä tutkintoon johtamaton koulutus) toteutuminen
painottamattomina
opiskelijavuosina
pooleittain
oppilaitosmuotoisena,
oppisopimuskoulutuksena ja työvoimakoulutuksena on esitetty taulukossa 4.

Taulukko 4. Muun ammatillisen koulutuksen (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
sekä tutkintoon johtamaton koulutus) toteutuminen painottamattomina
opiskelijavuosina pooleittain oppilaitosmuotoisena, oppisopimuskoulutuksena ja
työvoimakoulutuksena v. 2018.
Savon oppisopimuskeskuksen toiminta integroitui reformin muutosten mukaisesti
osaksi Savon ammattiopiston oppimispalveluiden toimintaa. Oppisopimustoiminnan
kokonaisuudesta vastaa apulaisrehtori. Oppisopimuskoordinaattorit tekevät koko
tutkinnon suorittamisen kestoiset oppisopimukset ja opettajat tekevät
pääsääntöisesti lyhyitä oppisopimuksia. Lyhyiden oppisopimusten eli osan
opiskeluistaan oppisopimuksena suorittavien määrä on ammatillisen koulutuksen
reformin myötä lisääntynyt. Näitä yhden tai useamman tutkinnonosan mittaisia
oppisopimuksia solmittiin noin 500 kappaletta. Uudistuksen myötä oppisopimusten
volyymi on lisääntynyt ja näillä pystymme aiempaa paremmin palvelemaan
maakunnan työ- ja elinkeinoelämän tarpeita.
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Alla olevassa taulukossa 5 on kuvattu oppisopimuksena järjestetty perus-, ammattija erikoisammattitutkintojen sekä ei-tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen määrät ja
asetetut tavoitteet painottamattomina opiskelijavuosina.

Taulukko 5. Oppisopimuksena järjestettävä koulutus.
Edellä olevissa taulukoissa on kuvattu Savon koulutuskuntayhtymän ammatillisen
koulutuksen suoritepäätöksen mukaisesti järjestetyt valtionosuusrahoitteiset
koulutukset. Niiden lisäksi vuonna 2018 on toteutettu loppuun aiempien vuosien
sopimuksiin pohjautuvia työvoimakoulutuksia, aikuiskoulutuksia sekä Savon Koulutus
Oy:n tarjouskilpailussa voittamia sekä muita koulutuksia, jotka Savon ammattiopisto
on toteuttanut. Näitä ei lasketa tuloskortin opiskelijavuositoteumaan. Laskennallisesti
näistä kertyisi kaikkiaan noin 515 ”opiskelijavuotta” (n. 4 560 opiskelijaa). Lisäksi on
järjestetty hanketoiminnan koulutuksia.
Alla olevassa kuvassa 5 on kuvattu Savon koulutuskuntayhtymän opiskelijavirtauma
(eri opiskelijoita vuoden aikana) osaamispooleittain.

Kuva 5. Savon koulutuskuntayhtymän opiskelijavirtauma 2018.
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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 elokuussa 74 opiskelijaa.
Varkauden lukio vastasi myös Savon ammattiopiston Varkaudessa opiskelevien
ammatillisen koulutuksen kaksoistutkintolaisten lukio-opintojen järjestämisestä.
Varkauden lukion opiskelijamäärien tavoite ja toteuma vuonna 2018 on esitetty
kuvassa 6.

Kuva 6. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärien toteutuminen vuosina 2014-2018.

Varkauden lukiotoiminnan keskeisenä kehittämiskohteena ollut lukion uusi
opetussuunnitelma otettiin käyttöön, samoin kuin viimeinen vaihe sähköisistä
ylioppilaskirjoituksista. Kestävää kehitystä sisällytettiin kaikkiin oppiaineisiin ja
Varkauden lukiolle myönnettiin syksyllä 2018 OKKA-säätiön ympäristösertifikaatti.
Läpäisyä tehostettiin siten, että kaikki aloittaneet opiskelijat suorittavat
ylioppilastutkinnon ja saavat lukion päättötodistuksen kolmen vuoden kuluessa
opintojen aloittamisesta. Tähän liittyen henkilöstön kanssa yhdessä asetettiin
tavoitteiksi:
1. Opettajien

ja

opiskelijoiden

välisen

vuorovaikutuksen

kehittäminen

Vuorovaikutuksen kehittämisessä keskityttiin erityisesti palautteen
antamiseen ja vastaanottamiseen. Syksyllä aloitettiin suoran kurssikohtaisen
palautteen kerääminen opiskelijoilta. Laatuvastaava teki kyselyistä
yhteenvedon, jonka pohjalta jatkamme toiminnan kehittämistä. Syksyllä
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aloitettiin myös uusi käytäntö aloittavien lukiolaisten ryhmäytymisen suhteen.
2. Ryhmänohjaajatoiminnan uudistaminen
Opettajille järjestettiin ryhmänohjaajakoulutuksia. Työnjakoa ryhmänohjaajan
ja opisto-ohjaajan välillä tarkennettiin.
3.

Ilmiökeskeisen pedagogiikan kokeileminen
Kevätlukukaudella ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoiden
oppiminen toteutettiin ilmiökeskeisesti kolmen päivän kokeiluna. Saatuja
kokemuksia hyödynnetään tulevana keväänä pidempänä ilmiökeskeisenä
oppimisjaksona kaikkien vuosikurssien ja oppiaineiden osalta.

2.2.1.3 Tuloskortti
Oppimispalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteuma on
esitetty taulukossa 6.

Taulukko 6. Oppimispalvelujen tulosalueen tuloskortti.

Oppimispalveluiden tulosalueen sitovuustasot yhtymähallitukseen nähden
talousarviovuonna 2018 olivat:
- vuosikate 1 030 901 euroa
- investoinnit 332 851 euroa

51
-

tutkintojen määrä 2 420.

Oppimispalveluiden tulosalueen vuosikatetavoite ylitettiin noin 2,7 miljoonalla eurolla
vuosikatteen ollessa 3 687 059 euroa.
Tulosalueen talousarvion mukainen nettoinvestointimäärä oli 332 851 euroa.
Toteutunut nettoinvestointimäärä oli 224 373 euroa.
Lisäksi oppimispalvelujen tulosalueen sitovuustaso yhtymähallitukseen nähden
talousarviovuonna 2018 oli tutkintojen määrä 2 420. Tavoite ylittyi reilusti - tutkintoja
suoritettiin yhteensä 2 939.
Oppimispalvelujen tulosalueelle tuloskortissa asetetut tavoitteet toteutuivat
seuraavasti:
Toimintatuotot (M€, ulk.): Oppimispalvelujen toimintatuottojen tavoite oli 64,3 M€
ja toteuma 64,5 M€, joten toimintatuotot toteutuivat asetettujen tavoitteiden
mukaisesti. Oppimispalvelujen tulosalue saa ulkoiset toimintatuottonsa pääasiassa
järjestämislupansa mukaisella suoritepäätöksellä (noin 85%). Tämän lisäksi
toimintatuottojen suurimmat muut tuloerät ovat myyntituotot koulutuksista, muista
palveluista sekä hyödykkeistä yhteensä 3,8 M€, koulutusmyynti Savon Koulutus Oy:n
kautta 2,1 M€ ja muut tuet ja avustukset valtiota 1,3 M€.
Vuosikate (M€): Oppimispalvelujen vuosikatetavoite oli 1 M€ ja toteuma 3,7 M€.
Merkittävimmät syyt vuosikatetavoitteen ylittymiseen olivat henkilöstökulujen alitus
noin 1,7 M€ sekä hallintopalvelujen kulujen alitus noin 0,9 M€ suhteessa
talousarvioon.
Investoinnit (€): Oppimispalvelujen suunnitellut investoinnit olivat 332 851 euroa.
Toteutunut nettoinvestointimäärä oli 224 373 euroa. Kaikki talousarvion mukaiset
investoinnit toteutettiin, mutta ne tehtiin suunniteltua halvemmilla kustannuksilla.
Tutkintojen määrä: Tutkintojen tavoitemäärä oli 2 420. Tavoite ylittyi reilusti tutkintoja suoritettiin yhteensä 2 939.
Opiskelijapalaute: Opiskelijapalautteen tavoite oli 3,95 ja toteuma 4,03.
Vetovoimaisuus yhteishaussa: Vetovoimaisuus lasketaan yhteishausta ja
koulutuspalveluiden tavoitteena oli 1,01 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka. Saavutettu
vetovoimaisuus jäi kuitenkin 0,89 ensisijaiseen hakijaan/aloituspaikka.
Vetovoimaisuudessa on huomattavia koulutuskohtaisia eroja. Vetovoimaisimpia
olivat ensihoidon, kauneudenhoitoalan, turvallisuusalan sekä autoalan koulutukset.
Opiskelijavuodet: Tuloskortissa tavoitteeksi oli asetettu 5 755 opiskelijavuotta.
Koulutuksen järjestämislupamme suoritepäätöksen mukaisia opiskelijavuosia toteutui
5 757.
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Läpäisyaste (%): Läpäisyasteen tavoite oli 60% ja toteuma 64,1%. Läpäisyasteen
mittarin arvo muodostuu kolmen vuoden aikana ammatillisen perustutkinnon tai
kahden ja puolen vuoden aikana ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon
suorittaneiden opiskelijoiden määrän suhteesta aloittaneisiin opiskelijoihin.
Keskeyttäminen (%): Keskeyttäjien osuudeksi oli asetettu korkeintaan 6 %, mutta
keskeyttäjien osuus nousi 11 prosenttiin. Keskeyttämismittarin arvo muodostuu
niiden oppilaitoksesta eronneiden opiskelijoiden osuudesta koko opiskelijamäärästä,
joiden eron seuraus luokitellaan negatiiviseksi. Syitä keskeyttämisprosentin
voimakkaaseen kasvuun ovat muun muassa kasvanut ei-koulukuntoisten määrä,
mielenterveysongelmat (F-koodi), teknisille aloille tulleilla heikko matemaattisen
osaamisen taso, päihteiden käytön lisääntyminen, opiskelijoiden taloudelliset
ongelmat (aikuiset eivät saakaan tukea opiskeluun) sekä jatkuvan haun kautta helppo
ja joustava sisäänotto opiskelemaan ja yhtä helppo lopettaminen.
Työllistyminen valmistumisen jälkeen (%): Työllistymistavoite oli 60% ja arvio
toteumasta 79,8%.
Työolobarometri: Työolobarometrin tavoitteena oli 3,50 mutta toteutunut tulos 3,48
jäi alle tavoitteen. Ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut suuria muutoksia
ammatillisen koulutuksen reformin myötä erityisen paljon vuonna 2018. Suuret
muutokset ovat koetelleet niin henkilöstön kuin esimiesten jaksamista.
Henkilöstön kehittämismenot (%): Tavoitteena oli, että henkilöstön
kehittämismenoihin käytettäisiin 2,8 % kaikista henkilöstömenoista. Toteuma oli 3%.
Saavutetuista tavoitteista erityisen merkillepantavaa on opiskelijoidemme
erinomainen arvio työllistymisestään, peräti 79,8 %. Työllisyystilanne on edelleen
parantunut ja lisääntynyt työelämässä oppiminen lienee myös auttanut
työllistymisessä.
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2.2.2 Kehityspalvelut
Kehityspalvelujen tulosalueen keskeisinä tehtävinä vuonna 2018 ovat olleet
toiminnanohjauksen ja tiedolla johtamisen kehittäminen, kehittämistoiminnan
edistäminen ulkopuolisia strategiarahoituksia ja hankerahoituksia hakemalla ja
toiminnan arvioinnin kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformin toiminnalle
asettamien vaatimuksien mukaisesti. Strategisten tavoitteiden toteutumista on
edistetty tulosalueiden välisellä kehittämisyhteistyöllä ja kuntayhtymätasoisten
kehittämistiimien avulla.
Uusi Intra, keskeinen toiminnan ohjauksen väline otettiin käyttöön keväällä 2018.
Toiminnanohjausjärjestelmän rakenne valmisteltiin yhteistyössä tietohallintopalvelujen kanssa ja sisällön tuotantoa on tehty kaikilla tulosalueilla. Uudistuneen
Intran sisältämät prosessikuvaukset, tuloskortit ja tulosportaali kokonaisuudessaan
sekä reformin myötä uudistuneet ohjeet ohjaavat päivittäistä toimintaa. Intraan
yhdistyvien osaamispoolikohtaisten viestintäsivustojen avulla voidaan parantaa
viestinnän avoimuutta ja dokumentinhallintaa. Viestintäsivustojen käyttö ei ole vielä
niin aktiivista kuin sen tulisi olla ja tilanteen parantamiseen kiinnitetään erityistä
huomiota jatkossa.
Kehityspalveluissa toteutettiin eri tulosalueilla valmisteilla tai toteutuksessa olevien,
erityisesti ulkopuolisella rahoituksella tapahtuvien kehittämistoimintojen
koordinointi, rahoituksen hakeminen, kehittämiseen ja koulutustarpeiden
ennakointiin liittyvä sidosryhmäyhteistyö sekä kansainvälisyystoiminnan koordinointi.
Kansainvälistä toimintaa on toteutettu kv-strategian mukaisesti ja opiskelijoille sekä
henkilöstölle pystyttiin tarjoamaan mahdollisuuksia kansainvälistymiseen
(opiskelijoiden ja henkilöstön kv-liikkuvuudesta tarkemmin opiskelijatilastoissa,
liitteessä 6).
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettiin strategiarahoitusta ja kesäkuussa 2018
saatu, vuoden 2020 loppuun mennessä käytettävä n. 1,45 milj. euron rahoitus
mahdollistaa organisaation toimintakulttuurin laaja-alaisen uudistamisen.
Uudistamisella tähdätään erityisesti kolmen oppimisympäristön (oppilaitos, verkko ja
työelämä) ohjauksen ja oppimisen kehittämiseen kunkin ympäristön palvelutuotantoa
uudistamalla ja strategista suunnittelua selkeyttämällä.
Muut kehittämishankkeet ovat myös tukeneet strategisia tavoitteita pedagogiikan,
yritysten ja oman henkilöstön osaamisen sekä oppimisympäristöjen kehittämisessä.
Kehittämishankkeiden toteuttaminen on onnistunut hyvin ja siitä on saatu erityisen
hyvää palautetta rahoittajilta. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettavien
hankkeiden määrä on lisääntynyt ja useissa hankkeissa on myös työelämä vahvasti
mukana. Kehittämishankkeet ovat tärkeä osa vaikuttavasti toimivan oppilaitoksen
jokapäiväistä toimintaa. Kehittämishankkeitten kokonaisuus on esitetty liitteessä 1.
Koulutustarpeiden ennakointia on toteutettu ja kehitetty maakunnallisesti
yhteistyössä Pohjois-Savon liiton sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa. PohjoisSavon liiton toteuttamissa selvityksissä, joihin olemme osallistuneet, on luotu kuvaa

54
työvoimatarpeen ja sitä vastaavan koulutuksen kehittämisestä. Erityisesti vuonna
2018 käynnistetty yhteistyö eri alojen TKI-kotipesien määrittelemiseksi ja niiden
toiminnan konkretisoimiseksi avaa sitä kokonaisuutta, jossa ammatillisen koulutuksen
on oltava aktiivisesti mukana. Siinä kokonaisuudessa nostetaan esille yrityspalvelujen,
tutkimuksen ja opetuksen sopiva kytkentä. Myös työskentely Kauppakamarin
osaamisvaliokunnassa on tuonut näkemyksiä siitä, millä aloilla työvoimapulaa on ja
miten yhteistyötä työelämän kanssa toivotaan kehitettävän. Toimintavuonna
ennakointiin ei enää saatu valtakunnallista tukea ja jatkossakin työ tulee tapahtumaan
maakuntatasolla. Nopean muutoksen maailmassa maakunnallisella ennakoinnilla
tulee olemaan erityisen tärkeä merkitys toiminnan suunnittelun pohjana.
Kehityspalvelut jatkoi suojeluvastaavien koulutuksien sekä koko henkilöstöön
kohdistuneiden turvallisuuskoulutuksien ja sisälle suojautumisharjoituksien
organisointia syksyllä 2018. Turvallisuusviestinnän parantamiseksi kilpailutettiin
nykyaikaisia turvallisuusviestintää tukevia järjestelmäratkaisuja ja kilpailutuksen
perusteella valitun järjestelmän käyttäjäkoulutukset käynnistettiin loppuvuodesta.
Vuoden 2015 lopussa käynnistyneen kolmivuotisen TyhySIB-työhyvinvointiohjelman
toimenpiteet jatkuivat lokakuun 2018 loppuun asti. Jatkossa työkyky- ja
työhyvinvointijohtamisen tueksi tarvittavia ratkaisuja on selvitetty ohjelman aikana
yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa. Työhyvinvointiohjelman toimintaa vuonna
2018 ja sen vaikutuksia on kuvattu tarkemmin henkilöstökertomuksessa (liite 2).
Kehityspalvelujen koordinoiman kestävän kehityksen työn tavoitteena on, että
kestävä kehitys näkyy kuntayhtymän kaikessa toiminnassa; johtamisessa,
opetuksessa, oppimisympäristöissä, toimintakulttuurissa ja arkikäytänteissä.
Kuntayhtymän tekemä pitkäjänteinen työ kestävän kehityksen edistämiseksi on
saanut tunnustusta toimipisteiden ja tutkintojen sertifioinnilla, mutta sertifikaattien
ylläpito ja vastuullisen toiminnan edistäminen vaatii jatkuvaa kehittämistä.
Ympäristöraportti antaa kokonaiskuvan kestävän kehityksen työstä (liite 7).
Kehityspalveluihin kuuluva EkoCentria edistää kestävän ruokaketjun, lähi- ja
luomuruoan sekä suomalaisen ruoan käytön lisäämistä ammattikeittiöissä
(esimerkkinä Portaat luomuun -ohjelma). EkoCentrian kestäviin ruokapalveluihin ja
julkisiin elintarvike- ja ruokapalveluhankintoihin liittyvää osaamista on tuotteistettu ja
asiantuntijapalveluita on tarjottu ja toteutettu Savon Koulutus Oy:n kautta.
Kuntayhtymä toimii Pohjois-Savon alueen Ekokompassin (ympäristöjärjestelmä ja
toimintamalli pk-yritysten ympäristöasioiden tunnistamiseen ja hallintaan)
koordinaattorina sekä yritysten neuvojana ja auditoijana kehityspalvelujen
asiantuntijoiden toimesta. Tiivis yhteistyö organisaatioiden kanssa Ekokompassin ja
Portaat Luomuun -ohjelman toteuttamisessa on antanut kuntayhtymälle tietoa
työelämän kestävän kehityksen haasteista ja tavoitteista. Tätä tietoa on hyödynnetty
sekä ammatillisen opetuksen että työelämässä oppimisen tukena.
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Kehityspalveluissa on koordinoitu kaikille tutkinnon tai tutkinnon osan suorittajille
tarkoitetun Amispalautteen (sisältää sekä aloitus- että päättökyselyn) käyttöönotto.
Amispalautteen tulokset tulevat vaikuttamaan koulutuksen järjestäjän rahoitukseen
vuodesta 2020 lähtien. Vuosina 2015-2016 Savon ammattiopistosta valmistuneille
perustutkinto-opiskelijoille tehtiin tutkimus opiskelukokemusten kartoittamiseksi ja
Savon ammattiopiston toiminnan arvioimiseksi. Tutkimuksessa selvitettiin myös,
miten hyvin opiskelijat kokivat koulutuksen vastanneen työelämän tarpeisiin.
Palautteen mukaan opinnot ovat tukeneet hyvin työelämään siirtymistä (ka. 4,2),
edistäneet yksilön työllistymistä (ka. 4,2) ja antaneet hyvät valmiudet jatko-opintoihin
(ka. 4,0).
Yritysyhteistyön kehittämistutkimuksella kartoitettiin työelämän
näkemyksiä kuntayhtymän tunnettuudesta koulutuksen järjestäjänä ja
onnistumisesta koulutusten toteuttajana. Tulosalueella on toteutettu myös omaan
henkilöstöön liittyvät henkilöstökyselyt, kuten työolobarometri ja vaarojen kartoitus
sekä kestävän kehityksen mukaista toimintaa kartoittava kysely. Lisäksi
kehityspalvelut koordinoi kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI)
teettämien arviointien toteutuksen. Tutkintokohtaisia pedagogisia katselmuksia
jatkettiin vuoden 2017 toimintamallilla ja lisäksi tehtiin suunnitelma keskeisten
toimintaprosessien auditoimiseksi vuonna 2019.
2.2.2.1 Tuloskortti
Kehityspalvelujen tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden
toteuma vuonna 2018 on esitetty taulukossa 4.

Taulukko 7. Kehityspalvelujen tulosalueen tuloskortti.
Kehityspalvelujen tulosalueen sitovuustasot yhtymähallitukseen nähden
talousarviovuonna 2018 olivat
- vuosikate - 14 638 euroa ja talousarviomuutoksen jälkeen - 21 073 euroa
- opiskelijapalautteen vastausprosentti 75,
joista tilivelvollinen on tulosaluejohtaja.
Vuosikatteen toteuma oli 31 955 euroa ja opiskelijapalautteen vastausprosentin
toteuma 47,8.
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Kehityspalvelujen tulosalueeseen sisältyvän luottamushenkilöhallinnon ja
kuntayhtymän johdon toiminnan sitovuustasona oli +/- 0 euroa, josta tilivelvollinen on
kuntayhtymän johtaja.
Vuosikatteen toteuma oli 211 314 euroa.
Yhteensä Kehityspalvelujen tulosalueen talousarvion vuosikate oli - 21 073 euroa ja
toteuma oli 243 269 euroa.
Kehityspalvelujen tulosalueen talousmittareiden tavoitteet saavutettiin ja vuosikate
ylittyi budjetoitua pienempien palveluostojen eli kulujen vähentämisen ansiosta.
Myös henkilöstömittareiden osalta tavoitteet saavutettiin. Työolosuhteisiin oltiin
tyytyväisiä ja vaikka työn kuormitus oli lisääntynyt, työkyky säilyi hyvänä. Henkilöstön
kehittämismenojen osalta tavoite ylittyi huomattavasti, mikä johtui pääosin
tulosalueella järjestetyistä kaikille yhteisistä koulutuksista (mm. turvallisuuskoulutukset), joiden kustannuksia kohdistui tulosalueen henkilöstön kehittämiskuluihin. Kehityskeskustelut käytiin koko henkilöstön kanssa.
Asiakas- ja prosessimittareissa työelämäpalautteen tavoitteen saavuttaminen kertoo
työelämän tyytyväisyydestä kuntayhtymän toimintaan. Työolobarometrin
vastausprosentti ylitti asetetun tavoitteen. Se kertoo hyvästä vastausaktiivisuudesta
ja halusta antaa palautetta työyhteisön kehittämiseksi. Tavoitetta ei saavutettu
opiskelijapalautteen vastausprosentin ja sisäisen asiakastyytyväisyyden osalta.
Opiskelijapalautteen vastaus%: Opiskelijapalautteen avulla mitataan opiskelijoiden
tyytyväisyyttä järjestämäämme koulutukseen. Palautteen antaminen on osa opiskelua
ja sen kerääminen kuuluu tutoropettajien tehtäviin. Mittarin toteuma oli 47, 8 % eli
tavoitetta 75 % ei saavutettu. Kehityspalvelujen tehtävänä on huolehtia
palautejärjestelmien toimivuudesta, vastausaktiivisuudesta tiedottamisesta,
ongelmatilanteissa auttamisesta ja sen asennemuutoksen vahvistamisesta, että
ymmärretään, miten tärkeää palautteen saaminen on opetuksen ja toiminnan
kehittämisen tueksi. Vastausprosentille asetetun tavoitteen selkeään alittumiseen
vaikutti palautejärjestelmän vaihtuminen Opetushallituksen toteuttamaan
Amispalautteeseen. Vaikka tehtyjä toimenpiteitä oli paljon (erillinen selvitys annettu
sisäisen valvonnan raportin liitteenä) ei toivottua tulosta saavutettu. Valvontaan
kiinnitetään erityistä huomiota vuoden 2019 aikana.
Asiakastyytyväisyys: Sisäistä asiakastyytyväisyyttä mitataan koko henkilöstölle
kohdennetulla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Mittarin toteuma oli 3,27 eli tavoitetta
3,50 ei saavutettu. Oppilaitosturvallisuuden kehittymistä edistävään toimintaan oltiin
tyytyväisiä (ka. 3,75), mutta muilla osa-alueilla toiminnan arviointiin, uuden Intran
sisältöön ja toiminnallisuuteen, vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien
toimintojen sekä kehittämishankkeiden rahoituksen kohdentamiseen liittyen on
asiakastyytyväisyydessä parannettavaa. Toimenpiteitä tehdään vuoden 2019 aikana ja
tehdyistä toimenpiteistä tiedotetaan kehityspalvelujen tulosalueen viestintäsivustolla. Jo vuoden lopussa jatkettiin skype-infoja Intran toiminnallisuuden tutuksi
tekemiseksi ja osaamispoolikohtaisten viestintäsivustojen käytön tukemiseksi.
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2.2.3 Yhteiset palvelut
Yhteisten palvelujen tulosalue toteutti kuntayhtymän perustehtävää ja strategiaa
tuottamalla oppilaitoksen päivittäisen toiminnan kannalta keskeiset tukipalvelut
seitsemän osaamispoolin toimintana. Vuoden 2018 aikana tulosalueen
osaamispooleina toimivat: Hallintopalvelut, Henkilöstöpalvelut, Myynti- ja
markkinointipalvelut, Opiskelija- ja toimistopalvelut, Ravintolapalvelut, Talouspalvelut
ja Tietohallintopalvelut.
Tulosalueen palvelut tuotettiin vuoden 2018 talousarvion ja -suunnitelman
mukaisesti. Tilikauden aikaiset toimintatuotot olivat yhteensä n. 9,8 milj. euroa.
Toteuma oli n. 0,5 milj. euroa alle talousarvion. Toimintatuottojen talousarviota
pienempi toteuma oli seurausta tilikauden aikaisten toimintakulujen toteutumisesta
yhteensä 0,8 milj. euroa alle talousarvion. Tulosalueen toimintakulut olivat yhteensä
9,4 milj. euroa. Merkittävimmät säästöt toimintakuluissa syntyivät henkilöstökuluista,
palvelujen ostoista sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoista. Toteutuneiden
kulusäästöjen seurauksena tulosalueen sisäinen laskutus Oppimispalvelujen
tulosalueelta oli vuoden 2018 aikana n. 0,8 milj. euroa alle talousarvion.
Vuoden 2018 aikana tulosalueen osaamispoolit ovat osallistuneet mm. seuraavien
kuntayhtymätasoisten kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen.
Hallintopalvelujen osaamispoolin toiminta käynnistettiin vuoden 2018 alusta, ja
hallintosihteeripalveluja sekä asiakirjahallinto-, kirjaamo ja arkistopalveluja kehitettiin
siten, että ne vastaavat aikaisempaa paremmin kuntayhtymän nykyisen organisaation
tarpeisiin.
Opetushenkilöstön vuosityöaikajärjestelmään siirtymistä on valmisteltu ensin
vuosityöaikakokeilun käynnistämisellä vuonna 2017, ja 1.8.2018 alkaen Savon
ammattiopiston kaikki opettajat siirtyivät toistaiseksi vuosityöaikajärjestelmään.
Opiskelija- ja toimistopalveluissa kehittämisen painopisteenä on ollut uuden
lainsäädännön mukaisen opiskelijavuosilaskennan käyttöönotto sekä tietojen siirto
OPH:n valtakunnalliseen Koski-järjestelmään.
Myynti- ja markkinointipalvelujen valmistelemana Savon ammattiopisto – nimi
otettiin käyttöön 1.1.2018. Uusi brändi-ilme näkyy koko kuntayhtymässä
markkinointi- ja viestintämateriaaleissa, sisäisissä materiaaleissa, kylteissä ja
ajoneuvojen teippauksissa,
sähköisissä materiaaleissa
sekä sisällöissä.
Brändiuudistuksen toteuttamista on jatkettu vuoden 2018 aikana. Kuntayhtymä on
ollut mukana valtakunnallisessa Amke ry:n Väylät auki -kampanjassa, kaupunkien
yhteismarkkinointitoimenpiteissä ja sidosryhmien kampanjoissa. Markkinointitapahtumia ja sisällöntuotantoa on toteutettu runsaasti läpi vuoden yhteistyössä
henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on ollut osallistaa kuntayhtymän
opiskelijoita ja henkilökuntaa sekä parantaa tietoisuutta ja ammatillisen koulutuksen
vetovoimaa eri kohderyhmissä.
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Taloushallinnon järjestelmien kehittämistä on jatkettu vuoden 2018 aikana mm.
ottamalla käyttöön verkkokauppa sovellus. Lisäksi sähköisen laskutuksen ja työajan
seurannan järjestelmiä on uudistettu.
DigiSakky-kehittämisohjelmaa on jatkettu toteuttamalla henkilöstön koulutusta
vuoden 2018 aikana.
Syyslukukauden 2018 alusta alkaen on Savon ammattiopiston ja Varkauden lukion
opiskelijoille ollut lounaan lisäksi aamuisin tarjolla maksuton luomupuuro
ravintolapalvelujen ylläpitämissä opiskelijaravintoloissa. Aamupuuro on ollut tarjolla
myös henkilökunnalle omakustannushintaan.
2.2.3.1 Tuloskortti
Yhteisten palvelujen tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden
toteuma vuonna 2018 on esitetty taulukossa 8.

Taulukko 8. Yhteisten palvelujen tulosalueen tuloskortti.
Yhteisten palveluiden tulosalueen sitovuustasot yhtymähallitukseen nähden
talousarviovuonna 2018 olivat
- vuosikate 118 585 euroa ja talousarviomuutoksen jälkeen 83 663 euroa
- investoinnit 0 euroa.
Vuosikatteen toteuma oli 164 526 euroa. Investointien toteuma oli 2 494 574 euroa
(ylitys esitetään yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi tilinpäätöskokouksessa).
Tuloskortissa esitetyt tavoitteet saavutettiin vuosikatteen, työelämäpalautteen,
asiakastyytyväisyyden, työolobarometrin ja henkilöstön kehittämismenojen osalta.
Toimintatuotot ja dokumentoidut kehityskeskustelut jäivät alle asetettujen
tavoitteiden.
Toimintatuotot (M€, ulk. ja sis.): Tilikauden aikaiset toimintatuotot olivat yhteensä
9,8 milj. euroa ja talousarvio oli 10,3 milj. euroa. Toteuma oli 0,5 milj. euroa alle
talousarvion. Toimintatuottojen talousarviota pienempi toteuma oli seurausta
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tilikauden aikaisten toimintakulujen toteutumisesta yhteensä 0,8 milj. euroa
pienempinä talousarvioon verrattuna. Tämä mahdollisti Oppimispalvelujen
tulosalueelta tehtävän sisäisen laskutuksen toteuttamisen 0,8 milj. euroa
talousarviota pienempänä, minkä seurauksena tulosalueen toimintatuotot jäivät alle
talousarvion. Tuloskortissa tämä toteuma on mittarin tilaa esittävässä kohdassa
vihreänä, koska tulos on kuntayhtymän toiminnan kannalta positiivinen.
Dokumentoidut kehityskeskustelut (%): Tavoitteeksi oli asetettu, että vähintään 95
% koko tulosalueen henkilöstöstä käy kehityskeskustelun vuoden 2018 aikana.
Toteuma (84,5 %) jäi alle tavoitteen.
Vuoden 2018 aikana tulosalueen
henkilöstömäärään sisältyi useita pitkillä työ- tai virkavapailla olleita henkilöitä ja
heidän sijaisia, joiden kanssa kehityskeskustelua ei käyty. Lisäksi tulosalueen
henkilöstöstä eläköityi vuoden 2018 useita työntekijöitä, ja heidän kanssa ei käyty
kehityskeskustelua. Keskustelut käytiin tavoitteen mukaisesti kuitenkin kaikkien
niiden henkilöiden kanssa, jotka olivat työssä koko vuoden.

2.2.4 Tilapalvelut
Tilapalvelujen tulosalueen toiminnassa vuonna 2018 keskeisiä asioita ovat olleet:
Iisalmen uuden kampuksen rakentaminen alkoi keväällä 2018 ja uudisrakennus
valmistuu keväällä 2019. Rakennuksen käyttöönotto tapahtuu elokuussa 2019.
Toivalassa käynnistettiin tarveselvitys rakennusalan, pintakäsittelyalan, Valman ja
Telman sekä asuntolatoiminnan tulevaisuuden toimitilatarpeista. Varsinainen
tilasuunnittelu käynnistyy vuoden 2019 aikana.
Kuopion Presidentinkadun muutto ja rakennusten purkutyöt on vaiheistettu neljään
eri
osa-alueeseen.
Ensimmäisen
vaiheen
purkutyöt,
johon
kuului
asuntolarakennuksen purku, saatiin valmiiksi alkuvuodesta 2018.
Ensimmäisen vaiheen purkutöiden jälkeen Kuopion kaupunki käynnisti alueen
kunnallisteknisen rakentamisen siltä osin kesällä 2018. Savon koulutuskuntayhtymän
valtuusto hyväksyi 10.10.2017 alueen maankäyttösopimuksen ja Savon
koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi kortteleiden myyntisopimukset
15.12.2017 pidetyssä kokouksessa. Kuopion kaupungin kanssa laadittiin ensimmäisen
vaiheen osalta maanvaihtosopimukset toukokuussa 2018 ja vaihdetuille maa-alueille
haettiin lainhuudot samanaikaisesti. Ensimmäisen vaiheen osalta YIT Oy:n ja PEAB
Oy:n kanssa laadittiin kortteleiden esi- ja myyntisopimukset. YIT:lle luovutettiin yksi
kerrostalotontti, josta myyntituloa saatiin 1 333 700 euroa ja PEAB Oy:ltä tontin
varausmaksuna 460 000 euroa. Seuraavien ensimmäisen vaiheen kortteleiden myynti
kytkeytyy Savilahden rakentamisaikatauluun, mikä tarkentuu vuoden 2019 aikana.
Toisen vaiheen kortteleiden myynti ajoittuu vuosille 2021-2023.

60
Syksyn 2018 aikana käynnistettiin toisen vaiheen purkusuunnittelu, joka toteutetaan
vuoden 2020 aikana.
Presidentinkatu 1:ssä on useita vuosia haitannut liiketalouden opiskelua ja työntekoa
rakennuksen sisäilman laatu. Useista toistuvista korjaustoimenpiteistä huolimatta
ongelmaa ei ole saatu poistettua. Vuoden 2018 lopulla käynnistettiin korvaavien
tilojen kartoitus ja Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi 14.12.2018
pidetyssä kokouksessa väistötilojen vuokraamisen Kauppakeskus Hermannista.
Vuokrasopimus kestää siihen saakka, kunnes toiminnat on mahdollista siirtää
Savilahteen valmistuviin tiloihin.
Kuopiossa Savilahteen rakennettavien toimitilojen osalta vuosi 2018 sisälsi monia eri
päätöksiä ja toimenpiteitä. Savilahden hankesuunnittelu käynnistyi vuoden 2017
puolella ja Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi hankesuunnitelman
14.6.2018 pidetyssä kokouksessa. Savilahteen rakennettavien tilojen omistuspohjasta
ja toteutusmuodoista tehtiin hankkeen laajuus huomioiden aiemmin erinäisiä
tutkimus ja selvitystöitä. Tehdyissä tarkasteluissa nousi vahvasti esille hybridimalli
omistajuuden osalta. Tässä vaihtoehdossa tilat jakautuvat suoraomisteisiin ja
vuokratiloihin. Omaan omistukseen tulevien tilojen katsotaan olevan toiminnaltaan
tai teknisiltä ratkaisuiltaan sellaisia, ettei niiden sijoittuminen vuokratiloihin ole
perusteltua. Vuokratiloihin vastaavasti sijoittuvat sellaiset toiminnot, joilla ei
vastaavaa vaatimusta ole, lisäksi vuokratilat toimivat puskurina mahdollisissa tulevissa
muutoksissa. Näihin tarkasteluihin perustuen keväällä 2018 kilpailutettiin
vuokratilojen tarjoaja ja yhteistyökumppaniksi valikoitui Technopolis Oy. Savon
koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus teki päätöksen asiasta 14.6.2018 pidetyssä
kokouksessa. Tulevien vuokratilojen suunnittelu käynnistyi syksyllä 2018 ja vuokratilat
on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä.
Savilahden pääsuunnittelijaksi oli valittu vuonna 2017 joulukuussa Arkkitehtitoimisto
ON Oy. Keväällä 2018 järjestettiin hanketta koskeva arkkitehtikilpailutus. Savon
koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus valitsi 14.6.2018 pidetyssä kokouksessa
Lukkaroinen Oy:n ja Arkkitehtitoimisto ON Oy:n yhdessä kohteen
arkkitehtisuunnittelijoiksi. Alkusyksystä käynnistettiin tilojen käyttäjien kanssa
työpajatyöskentely, jossa haettiin yhdessä arkkitehtien, tilojen käyttäjien ja
tilapalveluiden kanssa niitä toiminnallisia tarpeita joita on syytä ottaa tulevassa
suunnitteluvaiheessa huomioon. Työpajavaihetta kesti koko loppuvuosi 2018 ja se
jatkuu vuoden 2019 puolelle. Varsinainen luonnossuunnittelu kerättyjen tietojen
pohjalta käynnistyy keväällä 2019.
Kuopion kaupungin kanssa on samanaikaisesti yhteistyössä valmisteltu Savilahden
alueen asemakaavaa. Kaavatyössä on ollut mukana laajasti koko Kuopion kaupungin
teknisen toimialan edustus ja Savon koulutuskuntayhtymän tilapalveluiden edustus
sekä Savilahden hankkeen pääsuunnittelija. Asemakaava valmistuu kevään 2019
aikana ja Kuopion kaupungin valtuustossa asiasta päätetään kesäkuussa 2019.
Savon koulutuskuntayhtymä on ollut mukana yhdessä Kuopion kaupungin sekä
Savilahden alueen muiden toimijoiden kanssa laatimassa Savilahden liikunta- ja
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tapahtumakeskuksen hankesuunnitelmaa. Savon koulutuskuntayhtymälle ei ole
Savilahden tuleviin uudisrakennuksiin tarkoitus tehdä liikuntatiloja eikä se näin ollen
myöskään mahdollista suurien yksittäisten tapahtumien järjestämistä. Tämän
tyyppiset tilat sijoittuvat Kuopion kaupungin toteuttamaan liikunta- ja
tapahtumakeskukseen, joita Savon koulutuskuntayhtymä vuokraa tarpeen mukaan.
Tulevaan
liikunta- ja
tapahtumakeskukseen
sijoittuvat
myös
Savon
koulutuskuntayhtymän
väestönsuojatilat.
Savon
koulutuskuntayhtymän
yhtymähallitus hyväksyi hanketta koskevan yhteistyösopimuksen Kuopion kaupungin
kanssa31.8.2018 pidetyssä kokouksessa.
Tuleva rakennushanke toteutetaan yhteistyömuotoisena projektinjohtourakkana,
missä palveluntuottajan vastuulla on hankkeen toteuttaminen sekä kaikki paitsi pääja arkkitehtisuunnittelu, jotka kuuluvat Savon koulutuskuntayhtymälle. Hanke
jakautuu kehitys- ja toteutusvaiheeseen. Kehitysvaiheessa laaditaan yhdessä
palveluntuottajan kanssa hankeen suunnitelmat sille tasolle, että hankkeen
kokonaiskustannukset voidaan laskea. Toteutusvaiheeseen edetään vasta sen jälkeen,
kun yhteinen näkemys suunnitelmista ja kustannuksista on muodostunut. Tuleva
rakennushanke jakautuu kahteen vaiheeseen ja varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät
syksyllä 2019 ja kokonaan Savilahden rakennushankkeen on määrä olla valmis kesällä
2023. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus valitsi palveluntuottajaksi YIT
Rakennus Oy:n 5.11.2018 pidetyssä kokouksessa.
Tulevien uusien oppimisympäristöjen osalta vuonna 2017 käynnistettiin kaksi EUrahoitteista hanketta. S6- hanke, jonka tarkoituksena on kehittää nykyaikaisia
oppimisympäristöjä eri toimijoiden kesken. Hankkeessa on mukana Savonia AMK.
TKIO-hanke, joka on lyhenne tuotekehitystyöstä, innovaatiosta ja oppimisesta sekä
niiden vaikutuksesta laite ja toimitilaratkaisuihin. Hankkeet jatkuivat vuoden 2018
aikana ja niihin kohdistettiin myös lisäresursseja.
Muuruvedellä ei rakennuksiin kohdistuvia investointeja ollut. Oman käytön
vähentyessä rakennuksille on pyritty löytämään ulkopuolista käyttöä ja tyhjilleen
jäävät rakennukset on tarkoitus laittaa myyntiin keväällä 2019.
Varkaudessa käynnistyi kesällä vuonna 2018 laajempi peruskorjaus- ja uudishanke,
jonka avulla tarkoitus korvata osa nykyisistä heikkokuntoisista rakennuksista.
Uudisrakennusosa valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä, jonka jälkeen
käynnistyy vahojen rakennusten purkutyöt. Kokonaisuudessaan hankkeen on määrä
olla valmis kesällä 2020. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä n. 12 milj.
euroa.
2.2.4.1 Tuloskortti
Tilapalvelujen tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden
toteuma vuonna 2018 on esitetty taulukossa 9.
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Taulukko 9. Tilapalvelujen tulosalueen tuloskortti.
Tilapalvelujen tulosalueen sitovuustasot yhtymähallitukseen nähden talousarviossa
vuonna 2018 olivat
- vuosikate 2 655 296 euroa ja talousarviomuutoksen jälkeen 3 988 248 euroa
- investoinnit 2 800 000 euroa ja talousarviomuutoksen jälkeen 10 746 807
euroa.
Vuosikatteen toteuma oli 4 011 504 euroa. Investointien toteuma oli 10 216 067
euroa.
Vuoden 2018 aikana rakennusinvestointeihin varattua määrärahaa korotettiin
valtuuston päätöksellä 5 350 000 euroon johtuen Varkauden rakennusinvestoinnin
painottumisesta arvioitua enemmän vuodelle 2018 ja Savilahden investointien
määrän jäätyä arvioitua pienemmäksi. Rakennusinvestointeihin käytettiin yhteensä
4,819 000 milj. euroa.
Tilapalvelujen tulosalueelle tuloskortissa asetetut tavoitteet toteutuivat seuraavasti:
Toimintatuotot (M€, ulk. ja sis.): Toimintatuottojen tavoite oli 11,345 milj. euroa,
toteuma oli 11,604 milj. euroa. Tilapalveluiden toimintatuotot koostuvat lähes
kokonaisuudessaan sisäisistä vuokrista. Ulkoisia vuokratuloja oli 183 500 euroa.
Ylläpitokustannukset: Kiinteistöjen ylläpitokuluissa €/m2/kk kustannukset alittivat
2% talousarvion.
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Asiakastyytyväisyys: Asiakastyytyväisyydessä ei päästy tavoitteeseen. Suurimpana
yksittäisenä poikkeamana on noussut esille tiedottaminen tulevien muutosten osalta.
Asian johdosta on ryhdytty toimenpiteisiin, niin että Tilapalveluiden edustaja on
nimetty 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 meneillään olevien muutostöistä
johtuen on tyhjien tilojen määrä vähän kasvanut. Varkaudessa tyhjät tilat poistuvat
vuoden 2020 aikana. Kuntayhtymän eri toimipiteissä sijaitsevien tyhjientilojen määrä
poistuu kun investointiohjelman mukaiset tilamuutokset saadaan toteutettua.
Energiankulutus: Savon koulutuskuntayhtymä on viimevuosina panostanut
merkittävästi energian säästöön liittyviin toimenpiteisiin ja kokonaissähkönkulutus on
viimeisinä vuosina laskenut koko ajan. Savon koulutuskuntayhtymän sähkön kulutus
on ollut suurimmillaan n. 10 milj. kWh. Vuoden 2018 sähkönkulutus oli 8,5 milj. kWh.
Kokonaisuudessaan sähkönkulutus on laskenut n. 1,5 milj. kWh. Savon
koulutuskuntayhtymän sähkön osto on kilpailutettu hankintayhtiö Sansian kautta.
Savon koulutuskuntayhtymän kiinteistöissä uusiutuvaa sähköenergiaa tuotetaan
Toivalan yksikössä oman aurinkovoimalan avulla. Vuosittainen sähköntuotanto omalla
laitoksella on n. 20 000 kWh. Sansian kautta ostettavasta sähköenergiasta uusiutuvan
energian osuus on sovittu olevan vähintään 50 %, mikä tarkoittaa nykyisen
sähkönkulutuksen tasolla n. 4,3 milj. kWh.
Lämmönkulutuksen osalta Savon koulutuskuntayhtymän kiinteistöt on liitetty
alueellisiin kaukolämpölaitoksiin, joiden energiantuotanto on pääosin tuotettu
uusiutuvilla polttoaineilla. Lisäksi Varkaudessa Varkauden Aluelämpö ostaa
tarvitsemansa kaukolämpöenergian Riikinvoiman ekovoimalaitokselta, joka tuottaa
lämpöenergiaa polttamalla yhdyskuntajätettä. Savon koulutuskuntayhtymä ostaa
kaiken tarvitsemansa kaukolämpöenergian Varkauden Aluelämmöltä. Toivalassa
Savon koulutuskuntayhtymän lämmönkulutuksesta kaikki tuotetaan uusiutuvilla
energiamuodoilla. Alueella on oma maalämpölaitos sekä hakkeenpolttolaitos.
Muuruvedellä on Vapo Oy:n ylläpitämä lämpölaitos ja kaikki alueen tarvitsema lämpö
tuotetaan kyseisen pelletillä toimivan lämpölaitoksen avulla.
Työolobarometri: Työolobarometrin tavoitteen alittaneissa tuloksissa näkyi
työmäärän kasvu meneillään olevissa investointihankkeissa sekä huoltohenkilöstön
määrän väheneminen. Kuormitusta on pyritty helpottamaan ostopalveluiden avulla.
Henkilöstön kehittämismenot (%): Henkilöstön kehittämismenot ovat jääneet alle
tavoitetason. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstön kehittämismenot ovat
kasvaneet n. 1 % verran. Henkilöstöä on vuoden aikana käynyt erilaisissa koulutuksissa
hankkimassa ammatillista osaamista edellisvuotta enemmän.
Dokumentoidut kehityskeskustelut (%): Kehityskehityskeskusteluissa oli tavoitteena
käydä ne kaikkien Tilapalveluiden henkilöiden kanssa ja asetettu tavoite saavutettiin.
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2.3 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen
Kuntayhtymän käyttötalousosa perustuu tuloslaskelmakaavaan. Tilinpäätöksessä
kuntayhtymän käyttötalousosa muodostuu neljän eri tulosalueen käyttötalousosasta,
jotka noudattavat talousarviota ja taloussuunnitelmaa. Seuraavassa tarkastellaan
sekä kuntayhtymän että tulosalueiden käyttötalousosia. Käyttötalousosat ovat
liitteinä tämän tekstiosion jälkeen.
Tulosalueet ovat:
Oppimispalvelut
Kehityspalvelut
Yhteiset palvelut
Tilapalvelut (muu taseyksikkö)
2.3.1 Käyttötalouden toteutuminen
Savon koulutuskuntayhtymä
Toteutuneet toimintatuotot olivat 88,0 milj. euroa, jotka sisälsivät sisäistä
hallintopalvelun laskutusta 9,7 milj. euroa sekä sisäisiä vuokratuottoja 9,7 milj. euroa.
Ulkoiset toimintatuotot olivat 68,1 milj. euroa, jotka olivat 0,7 milj. euroa
talousarviota suuremmat.
Vuonna 2018 valtionosuustuloja lukioon ja ammatilliseen peruskoulutukseen saatiin
56,6 milj. euroa, talousarvio oli 55,9 milj. euroa. Kuntayhtymän kehittämiseen
varattiin n. 2 milj. euroa, jota käytettiin mm. kuntayhtymän strategia- ja
kehittämistyöhön, Digisakky-kehittämiseen, myynti- ja markkinointipalvelujen
kehittämiseen, henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen ja ennakoimattomiin
tilajärjestelyihin liittyviin kustannuksiin. Tukia ja avustuksia kuntayhtymä sai 2,3 milj.
euroa, jotka olivat 0,7 milj. euroa arviota suuremmat. Valtionavustuksia saatiin 1,7
milj. euroa ja EU-tukea hankkeisiin 0,2 milj. euroa ja työterveyshuollon korvauksia 0,2
milj. euroa. Myyntituotot ylittivät talousarvion n. 1,3 milj. euroa. Myyntituotot olivat
yhteensä 4,6 milj. euroa, joka sisältää mm. tutkintotavoitteista työvoimakoulutuksen
myyntiä, ravintolapalvelujen myyntiä, opiskelijoiden työtoimintaa. Savon Koulutus
Oy:lle myyntiä oli 2,1 milj. euroa. Muut toimintatuotot olivat 1,8 milj. euroa, ylittivät
talousarvion 0,3 milj. eurolla. Tuottoihin sisältyy kiinteistön myyntituloja 1,4 milj.
euroa.
Toteutuneet toimintakulut olivat 79,4 milj. euroa, jotka sisälsivät vastaavasti sisäistä
hallintopalvelujen laskutusta ja sisäisiä vuokrakuluja yhteensä 19,4 milj. euroa, sekä
muita sisäisiä palvelujen ostoja 0,4 milj. euroa. Toteutuneet sisäiset hallintopalvelut
toteutuivat 0,9 milj. euroa arvioitua pienempänä. Ulkoiset toimintakulut olivat 59,5
milj. euroa, jotka 2,7 milj. euroa arviota pienemmät. Kaikkiaan toimintakulut (sisäiset
ja ulkoiset) alittivat talousarvion 3,3 milj. eurolla. Toimintakuluihin sisältyvät
henkilöstökulut olivat n, 2,0 milj. euroa arviota pienemmät. Toteutuneet
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henkilöstökulut olivat 40,6 milj. euroa. Palvelujen ostot olivat 0,9 milj. euroa arvioitua
pienemmät, toteuma oli 9,6 milj. euroa. Näissä kululajeissa oli poikkeamat suurimmat.
Toimintatuottojen ja toimintakulujen jälkeen muodostuva toimintakate
kuntayhtymätasolla oli 8,5 milj. euroa, ja se oli 3,2 milj. euroa talousarviota parempi.
Rahoituskulut ylittivät tuotot 434 826 euroalla. Rahoituserien jälkeen vuosikate oli 8,1
milj. euroa, joka oli 3,0 milj. euroa arviota parempi. Vuosikatteesta vähennetyt poistot
sisälsivät tehtyä lisäpoistoa 366 000 euroa, joka ei sisältynyt talousarvioon. Poistot
olivat tilinpäätöksessä 4,5 milj. euroa. Tilikauden tulos oli 3,629 milj. euroa, arvioitu
tulos oli 1,098 milj. euroa.
Kuntayhtymän sitovuustasona talousarviossa oli vuosikate + 3 022 206 euroa.
Yhtymävaltuuston 4.12.2018 hyväksymän talousarviomuutoksen jälkeen
kuntayhtymän sitova vuosikate oli + 5 081 740 euroa.
Vuosikatteen toteuma oli + 8 106 357 euroa.
Oppimispalvelut
Toteutuneet toimintatuotot tulosalueella olivat 64,8 milj. euroa, tuotot olivat 0,4 milj.
euroa arvioitua suuremmat. Toimintatuottoihin sisältyvä ammatillisen koulutuksen
rahoitus toteutui lähes arvioidun mukaisesti, jäi 0,3 milj. euroa alle budjetin.
Rahoitusta saatiin 54,1 milj. euroa. Lukiokoulutuksen saama rahoitus oli 1,6 milj.
euroa, oli arvioidun mukainen. Osakeyhtiölle myyntiä oli 2,1 milj. eurolla ja muita
myyntituottoja oli 3,8 milj. euroa. Tukia ja avustuksia saatiin 1,8 milj. euroa, joka 0,6
milj. euroa arvioitua suurempi. Valtiolta saatiin suurimmat tuet ja avustukset, 1,3 milj.
euroa. Koulutuskorvauksia ym. tuloutettiin 0,3 milj. euroa ja muita toimintatuottoja
0,3 milj. euroa.
Toteutuneet toimintakulut olivat 61,0 milj. euroa, toimintakulut alittivat budjetin 2,5
milj. euroa. Henkilöstökulut olivat 32,4 milj. euroa, ja olivat 1,7 milj. euroa alle
arvioidun. Palvelujen ostot olivat 5,1 milj. euroa, ja alittivat 0,7 milj. eurolla budjetin.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat lähes budjetin mukaiset 2,7 milj. euroa. Vuokrakulut
olivat 10,7 milj. euroa, josta sisäisten vuokrien osuus oli 9,4 milj. euroa.
Oppimispalveluihin kohdistuneet yhteisten palvelujen ja kehityspalvelujen
kustannukset alittivat budjetin 0,9 milj. euroa, toteutuneita kustannuksia oli 9,7 milj.
euroa.
Toimintatuottojen ja toimintakulujen jälkeen toimintakatteeksi muodostui 3 692 795
euroa. Poistoja tulosalueelle kohdistui 0,8 milj. euroa. Tilikauden tulos oli 2,923 milj.
euroa, arvioitu tulos oli 282 554 euroa.
Oppimispalvelujen tulosalueen sitovuustasona talousarviossa oli vuosikate + 262
963 euroa. Yhtymävaltuuston 4.12.2018 hyväksymän talousarviomuutoksen jälkeen
Oppimispalvelujen tulosalueen sitova vuosikate oli + 1 030 902 euroa.
Vuosikatteen toteuma oli + 3 687 059 euroa.
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Kehityspalvelut
Kehityspalvelujen tulosalue sisältää myös erillisenä seurantakohteena
luottamushenkilöhallinto ja kuntayhtymän johto -osion. Yhteensä tulosalueen
tilikauden tulos oli 243 269 euroa positiivinen, arvioitu tulos oli – 21 073 euroa.
Tilinpäätöksestä voidaan todeta, että luottamushenkilöhallinnon ja kuntayhtymän
johdon arvioitu tulos oli +/-0 euroa ja toteuma oli 211 314 euroa. Vastaavasti
varsinainen Kehityspalvelujen, ilman em. osiota, tilikauden tulos ylitti arvion ja oli 31
955 euroa, arvion mukainen tulos oli 21 073 euroa negatiivinen.
Toimintatuottoja kertyi yhteensä 1,8 milj. euroa, joka oli lähes budjetoidun mukainen.
Myyntituottoja, saatuja tukia ja avustuksia toteutui 0,4 milj. euroa, 0,15 milj. euroa
arvioitua enemmän. Myyntuotot sisälsivät kehittämiseen kohdennettua rahoitusta ja
ulkopuolisille myyntiä. Oppimispalvelujen tulosalueelta sisäisesti veloitettavat
kehityspalvelujen toiminnan kustannukset tuloutettiin tulosalueelle. Sisäisesti
laskutettavat kustannukset olivat 0,1 milj. euroa arvioitua pienemmät, toteuma oli 1,4
milj. euroa.
Toteutuneet toimintakulut tulosalueella yhteensä olivat 1,6 milj. euroa. Toteuma oli
0,2 milj. pienempi kuin oli budjetoitu. Toimintatuottojen ja toimintakulujen jälkeen
muodostuva toimintakate oli 244 026 euroa. Poistoja tulosalueelle ei kohdistunut.
Kehityspalvelujen tulosalueen sitovuustasona talousarviossa oli vuosikate - 14 638
euroa. Yhtymävaltuuston 4.12.2018 hyväksymän talousarviomuutoksen jälkeen
Kehityspalvelujen tulosalueen sitova vuosikate oli – 21 073 euroa, josta
tilivelvollinen on tulosaluejohtaja.
Vuosikatteen toteuma oli + 31 955 euroa.
Kehityspalvelujen tulosalueeseen sisältyvän luottamushenkilöhallinnon ja
kuntayhtymän johdon toiminnan sitovuustasona talousarviossa sekä
yhtymävaltuuston 4.12.2018 hyväksymän talousarviomuutoksen jälkeen oli
vuosikate +/- 0 euroa, josta tilivelvollinen on kuntayhtymän johtaja.
Vuosikatteen toteuma oli + 211 314 euroa.
Yhteensä Kehityspalvelujen tulosalueen talousarviossa oli vuosikate – 21 073 euroa
ja toteuma oli + 243 269 euroa.
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Yhteiset palvelut
Yhteisten palvelujen tulosalueen tulos tilikaudelta 2018 oli 143 670 euroa, budjetoitu
tulos oli 61 617 euroa. Toimintatuottoja tulosalueelle on kertynyt yhteensä 9,8 milj.
euroa, toimintatuottoja oli budjetoitu 10,3 milj. euroa. Tulosalueelle tuloutettiin
kehittämistoimintaan rahoitusta 0,4 milj. euroa mm. digitalisaation ja markkinoinnin
kehittämiseen. Tulosalueen myyntituottoihin 1,2 milj. euroa, sisältyy
ravintolapalvelujen myyntiä 0,8 milj. euron edestä. Myyntituotot ylittivät talousarvion
0,2 milj. eurolla. Oppimispalvelujen tulosalueelta veloitettavat yhteisten palvelujen
toiminnan kustannukset tuloutettiin tulosalueelle sisäisinä laskutuksina. Sisäiset
laskutukset olivat 0,8 milj. euroa arvioitua pienemmät, toteuma oli 8,3 milj. euroa.
Toteutuneita toimintakuluja oli 9,4 milj. euroa, kulut alittivat talousarvion 0,8 milj.
euroa. Kulujen alitus vaikuttaa suoraan sisäisesti laskutettaviin kustannuksiin.
Henkilöstökulut alittuivat arvioidusta 0,3 milj. euroa. Palvelujen ostot ovat 0,2 milj.
euroa arvioitua pienemmät, toteuma oli 2,1 milj. euroa. Palvelujen ostoissa suurin
kulujen vähennys kohdistuu ICT-palveluihin ja vakuutusmaksuihin. Myös aine-,
tarvike- ja tavaraostoissa ovat kulut jääneet alle talousarvion, 0,3 milj. euroa, josta
suurin vähennys kohdistuu elintarvikehankintoihin, 0,2 milj. euroa. Toteuma oli 1,1
milj. euroa. Vuokrakuluja tulosalueelle kohdistui 0,5 milj. euroa, josta sisäisiä oli 0,3
milj. euroa.
Toimintatuottojen ja toimintakulujen jälkeen muodostuva toimintakate oli 335 653
euroa. Nettorahoituskulut olivat -171 127 euroa. Poistoja tulosalueelle kohdistui 20
856 euroa.
Yhteisten palvelujen tulosalueen sitovuustasona talousarviossa oli vuosikate + 118
585 euroa. Yhtymävaltuuston 4.12.2018 hyväksymän talousarviomuutoksen jälkeen
Yhteistenpalvelujen tulosalueen sitova vuosikate oli + 83 663 euroa.
Vuosikatteen toteuma oli + 164 526 euroa.
Tilapalvelut (muu taseyksikkö)
Tilapalvelujen tulosalueen tulos tilinpäätöksessä oli 0,318 milj. euroa, tulos oli 0,5 milj.
euroa alle budjetin. Tilikauden arvioitu tulos oli 775 052 euroa. Toteutuneita
toimintatuottoja oli 11,6 milj. euroa, jotka olivat 0,3 milj. euroa yli talousarvion.
Tulosalueelle kohdistuvia vuokratuottoja kertyi yhteensä 9,9 milj. euroa, josta sisäisiä
vuokratuottoja 9,7 milj. euroa, sisäisten vuokrien toteuma oli lähes arvion mukainen.
Toimintakulut olivat 7,3 milj. euroa, kulut olivat 0,3 milj. euroa talousarviota
suuremmat. Toimintakuluihin sisältyvät henkilöstökulut olivat lähes talousarvion
mukaiset. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion 0,2 milj. euroa. Suurimmat ylitykset
olivat rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen ostoissa. Toivalan päärakennuksen
peruskorjauksen keskeneräinen investointi purettiin, koska tehtyjen selvitysten
jälkeen rakennus oli todettu tulevassa käytössä riskialttiiksi terveydelle ja
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turvallisuudelle. Investointiin kohdennetut kulut purettiin tilapalvelujen
käyttötalouden kuluiksi, yhteensä 83 114 euroa. Toimintatuottojen ja toimintakulujen
jälkeen toimintakatteeksi muodostui 4,3 milj. euroa.
Tulosalueelle kuuluvia rahoituskuluja oli 0,3 milj. euroa. Tilapalveluilta on peritty
opetustoimen pääomasijoitukselle sisäistä korkoa. Korko on sama, jonka kuntayhtymä
maksaa jäsenkunnille. Jäsenkunnille perussopimuksen mukaan maksettava korko on
1 % peruspääomasta eli vuodelta 2018 se oli 114 407,11 euroa. Peruspääoman määrä
31.12.2018 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 3,7 milj. euroa. Poistot
ylittyivät talousarviosta 0,5 milj. euroa. Kaikkiaan tulosalueella tehtiin lisäpoistoja
0,765 milj. Poistoihin sisältyi käyttökiellossa olevien tilojen jäljellä olevien tasearvojen
kirjaaminen lisäpoistoina.
Tilapalvelujen tulosalueen sitovuustasona talousarviossa oli vuosikate + 2 655 296
euroa. Yhtymävaltuuston 4.12.2018 hyväksymän talousarviomuutoksen jälkeen
Tilapalvelujen tulosalueen sitova vuosikate oli + 3 988 248 euroa.
Vuosikatteen toteuma oli + 4 011 504 euroa.
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2.3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen
Kuntayhtymän toteutuneet toimintatuotot olivat 88,0 milj. euroa, toteutuneet
toimintakulut olivat 79,4 milj. Euroa. Tilikauden toimintakate oli 8,5 milj. euroa, ja
vuosikate rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen oli 8,1 milj. Euroa, joka oli 3,0 milj.
euroa arviota parempi. Vuosikatteesta on vähennetty poistosuunnitelman mukaisesti
tehtyjä poistoja sekä lisäpoistoja yhteensä 4,5 milj. euroa. Satunnaisia eriä ei
tilikauden aikana ollut. Tilikauden tulokseksi muodostui 3 629 047,99 euroa, arvioitu
tulos oli 1 098 150 euroa. Poistoeron ja rahastojen muutoskirjausten jälkeen
tilikauden ylijäämä oli 3 962 27,46 euroa.
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2.3.3 Investointien toteutuminen
Kuntayhtymän investointiosa koostui tulosaluekohtaisista investointiosista. Kalustoja laiteinvestointeja talousarvioon verrattuna tehtiin 0,148 milj. euroa vähemmän.
Kalusto- ja laiteinvestointien nettosumma oli 0,693 milj. euroa. Rahoitusosuuksia ja
kaluston myyntituloja saatiin 0,920 milj. euroa.
Oppimispalvelujen tulosalueella bruttoinvestoinnit olivat 0,339 milj. euroa,
rahoitusosuuksia ja myyntituloja saatiin yhteensä 0,115 milj. euroa. Nettoinvestoinnit
olivat 0,224 milj. euroa, toteutuneet nettoinvestoinnit olivat 108 478 euroa
pienemmät kuin oli arvioitu.
Yhteisten palvelujen tulosalueella tilikauden aikana on sijoitettu osakkeisiin ja
osuuksiin, joukkovelkakirjalainasaamisiin ja muihin yhteisösaamisiin. Sijoitukset
sisältyvät kuntayhtymän investointiosaan. Vuoden 2018 aikana tehdyt sijoitukset
eivät sisälly talousarvioon. Tilinpäätöksessä sijoitukset on esitetty investointiosassa
kirjanpitoarvostaan, yhteensä 2 494 574 000 euroa. Muita investointeja tulosalueella
ei ollut.
Tilapalvelujen tulosalueelle vuodelle 2018 rakennusinvestointeihin oli varattu
yhteensä 5,350 milj. euroa. Investointien nettomeno oli 4,819 milj. euroa.
Toteutuneet nettoinvestoinnit olivat 0,531 milj. euroa pienemmät kuin arvioitiin.
Toteutuneista investoinneista korvausinvestointeja oli 4,486 milj. euroa ja
uusinvestointeja 0,333 milj. euroa.
Tulosalueen investointiosaan sisältyy maa-alueiden hankintamenoa 1,354 milj. euroa
ja yhdyskuntarakentamisen osuutta 5,543 milj. euroa, yhteensä 6,897 milj. euroa.
Investointiosaan sisältyy myös kiinteistöistä saatua myyntituloja yhteensä 1,5 milj.
euroa. Maa-alueiden nettoinvestoinnit olivat 5,397 milj. euroa, ja olivat myös
talousarvion mukaisia. Tulosalueen nettoinvestoinnit olivat yhteensä 10,216 milj.
euroa.
Yhteensä kuntayhtymän kalusto- ja laiteinvestoinnit ja rakennusinvestoinnit ilman
rahoitusosuuksia (bruttoinvestoinnit) olivat 5,159 milj. euroa, rahoitusosuuksia saatiin
24 618 euroa, investointiosaan sisältyvät sijoitukset olivat 2,495 milj. euroa. Maaalueisiin kohdistuvia investointeja oli 6,897 milj. euroa ja myyntituloja oli 1,590 milj.
euroa. Kaikkiaan nettoinvestoinnit olivat vuonna 2018 yhteensä 12,935 milj. euroa.
Nettoinvestoinnit olivat 1,855 milj. euroa suuremmat kuin talousarviossa.
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Investointien sitovuustasot ja toteumat vuodelle 2018:
Oppimispalvelujen tulosalueen
talousarvion mukaiset nettoinvestoinnit yhteensä 332 851 euroa.
Nettoinvestoinnit toteuma yhteensä 224 373 euroa.
Kehityspalvelujen tulosalueen
talousarvion mukaisesti ei investointeja.
Toteuma, ei investointeja.
Yhteisten palvelujen tulosalueen
talousarvion mukaisesti ei investointeja.
Nettoinvestoinnit toteuma 2 494 574 euroa (ylitys
yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi tilinpäätöskokouksessa).

esitetään

Tilapalvelujen tulosalueen
talousarvion mukaiset nettoinvestoinnit olivat 2 800 000 euroa.
Yhtymävaltuuston 4.12.2018 hyväksymän talousarviomuutoksen jälkeen
Tilapalvelujen tulosalueen nettoinvestoinnit olivat 10 746 807 euroa.
Nettoinvestoinnit toteuma 10 216 067 euroa
Kuntayhtymän
Talousarvion mukaiset nettoinvestoinnit olivat 3 132 851 euroa.
Yhtymävaltuuston 4.12.2018 hyväksymän talousarviomuutoksen jälkeen
kuntayhtymän nettoinvestoinnit olivat 11 079 658 euroa.
Nettoinvestoinnit toteuma 12 935 013 euroa.

2.3.4 Rahoitusosan toteutuminen
Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten kuntayhtymän menot on rahoitettu.
Sen avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu
rahoitustoiminta yhteen laskelmaan. Rahoitusosa sisältää eriä, joiden toteutumista
seurataan rahoitusosassa. Näitä eriä ovat mm. lainojen lisäykset ja vähennykset sekä
oman pääoman muutokset.
Vuonna 2018 ei ole otettu uutta pitkäaikaista lainaa, pitkäaikainen laina on vähentynyt
vuoden aikana 1 190 356 euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutoksissa ei ole lisäystä
eikä vähennystä. Omaan pääomaan sisältyvään stipendirahastoon kohdistuva muutos oli –
62 euroa. Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vapauttaneet pääomaa 9 683 856.
Rahavarat ovat lisääntyneet 2 070 302 euroa.
Toiminnan ja investointien rahavirta

- 6 423 136

Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

- 1 190 356
62
+ 9 683 856
+ 8 493 438
+ 2 070 302 euroa
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7 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA SEKÄ NIIDEN
SÄILYTYSTAVAT
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja niiden säilytystavoista
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Luettelo käytetyistä tositelajeista
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610 200

1 559 252

112 550

179 180

Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä
(ESR)

Yhteensä

444 200

104 852

Sakkyn budjetti

400 000

66 630

Omarahoitus,
Sakky koko
hankeajalle

Teknologia-alan koulutuksen valtakunnallinen
kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa
(OKM,strategiarahoitus)

VALTEK – valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn ja
kasvun varmistaminen (ESR)

Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen
vahvaksi MAHVA (Hämeen Ely-keskus)

Nimi (rahoituslähde)

TYÖELÄMÄSSÄ OPPIMINEN JA YRITYSYHTEISTYÖ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

2 458 800

610 200 vahvistaa Pohjois-Savon alueellista kilpailukykyä
sekä vähähiilistä ja kestävää taloutta.

400 000 luoda verkosto teknologia-alan koulutuksen
kehittämiselle, jossa on mukana ammatillisen
koulutuksen järjestäjiä ja alan työpaikkoja tarjoavat
tahot.

978 600 varmistaa valmistavan teollisuuden kilpailukykyä ja
kasvua laajentamalla ja syventämällä henkilöstön
osaamista, parantamalla yritysten kilpailukykyä ja
kasvun edellytyksiä sekä nostamalla
koulutusorganisaatioiden osaamista.

1.9.2018

1.6.2018

1.1.2018

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2019

Hankkeen Hankkeen tavoitteena on
Alkamispäivä Päättymispäivä
kokonaisbudjetti
470 000 lisätä pk-yrityksissä ja hankintayksiköissä tietoa ja
30.6.2020
1.1.2018
osaamista julkisista hankinnoista maaseudun
yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi, luoda ja
vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuuksia pk-yrittäjien
kesken sekä edistää markkinavuoropuhelun
syntymistä pk-yritysten ja hankintayksiköiden välillä.

Hankeluettelo
Liite 1

97 147

24 570

17 012

S6 - Avoin kampus (EAKR)
Kuntayhtymä osatoteuttajana

Sosiaali- ja terveydenhuollon virtuaaliset
oppimisympäristöt - SoTeVi, Savoniaamk (ESR)
Kuntayhtymä osatoteuttajana

Hyvinvointi- ja terveyspalvelurobotiikan
osaamisen ja hyödyntämisen
kehittäminen - Hyvin Robo, Savonia-amk
(EAKR, Pohjois-Savon liitto)
Kuntayhtymä osatoteuttajana

Uudet oppimisympäristöt (OKM,
strategiarahoitus)

10 125

Savilahden avoimen TKIOinfrastruktuurin suunnittelu (PohjoisSavon liitto)

200 000

56 706

81 900

323 826

45 000

Omarahoitus, Sakkyn budjetti
Sakky koko
hankeajalle

UUDET KAMPUKSET JA OPPIMISYMPÄRISTÖT

Nimi (rahoituslähde)

200 000 luoda oppimisympäristöjä, jotka
mahdollistavat opiskelijoiden yksilöllisten
opintopolkujen toteuttamista ja tukevat työpaikalla
järjestettävää koulutusta.

401 358 pilotoida vuorovaikutteisen tekoälyä hyödyntävien
teknologioiden sovelluksia sairaala- ja
palvelukotiympäristöissä sekä kotona asumisen
tukena ja lisätä koulutuskokonaisuuksilla ja
työelämän täydennyskoulutuksilla tekoälyä
hyödyntävien teknologioiden osaamista
oppilaitoksissa ja yrityksissä.

559 616 kehittää ja pilotoida sosiaali- ja terveydenhuollon
virtuaalisia oppimisympäristöjä työntekijöiden ja
opiskelijoiden perehtymisen, työhönopastuksen ja
oppimisen sekä rekrytoinnin tueksi sekä parantaa
opiskelijoiden ja työntekijöiden tietotaitoa.

1 130 476 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, ItäSuomen yliopiston ja tutkimuslaitosten tiloihin ja
yhteistyöhön.

214 924 laatia kehittämissuunnitelma Savilahden avoimesta,
monialaisesta ja yhteiskäyttöisestä TKIO eli tutkimus, kehitys-, innovaatio- ja oppimisympäristöstä.

Hankkeen Hankkeen tavoitteena on
kokonaisbudjetti

1.6.2018

1.1.2018

1.1.2018

17.5.2017

1.1.2017

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.7.2018

Alkamispäivä Päättymispäivä

Yhteensä

3D-tulostusympäristön kehittäminen
(EAKR)
Kuntayhtymä osatoteuttajana

Yhdessä voimaa Ylä-Savoon (ESR)
Kuntayhtymä osatoteuttajana

Business Center - BC. Pohjois-Savon
kasvun ja elinvoimaisuuden
varmistaminen yrittäjyys- ja
innovaatioympäristöä kehittämällä (ESR)
Kuntayhtymä osatoteuttajana

37 200

1 347 371

331 272

154 044

448 695

9 300

38 511

134 607

Omarahoitus, Sakkyn budjetti
Sakky koko
hankeajalle

UUDET KAMPUKSET JA OPPIMISYMPÄRISTÖT

Nimi (rahoituslähde)

5 563 557

624 663 hankkia ja käyttöönottaa Savonian 3D-tulostuksen
toimintaympäristöön uusia 3D tulostuslaitteita, jotka
mahdollistavat monipuolisesti eri materiaalien
lisäävän valmistuksen. Sakkyn tavoitteena on tiedon
ja mahdollisuuksien levittäminen organisaation
sisällä.

366 172 luoda laadukas, ainutlaatuinen ja
yhteistoiminnallinen ammatillisen koulutuksen
Sankariniemen kampus Ylä-Savoon, Ylä-savon
ammattiopiston ja Savon amattiopiston tiiviinä
yhteistyönä.

2 066 348 luoda Savilahden alueen oppilaitosympäristön
käyttöön merkittävä, yhteinen yrittäjyyden
oppimisympäristö, joka yhdistetään kiihdyttämöön
ja maakunnan innovaatioiden
kaupallistamisprosessiin. Hankkeen
tavoitteet tähtäävät vuoteen 2020 ja sen jälkeiseen
aikaan.

Hankkeen Hankkeen tavoitteena on
kokonaisbudjetti

1.10.2018

1.9.2018

1.9.2018

31.12.2020

31.5.2020

31.3.2021

Alkamispäivä Päättymispäivä

34 720

Kiertotaloutta ammatilliseen koulutukseen ja
yrittäjyyskasvatukseen (Sitra)

6 944

22 200

Naturi WAB2 -students and staff abroad (OPH)

201 850

Sotenet 2018 Mobility with Eurocom Smart
(Erasmus+)

67 469

166 307

20 240

503 815

Sakkyn budjetti

Sotenet 2017 (Erasmus+)

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

Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan osaamisen
kehittäminen (ESR)

Omarahoitus
Sakky koko
hankeajalle
125 953

PEDAGOGIIKAN KEHITTÄMINEN JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

Nimi (rahoituslähde)

169 958 kehittää kiertotalouden oppimiskokonaisuus
kolmeen ammatilliseen oppilaitokseen, Omnian
ammattiopistoon, Savon ammatti- ja aikuisopisto
Sakkyyn ja Suomen ympäristöopisto Sykliin, sekä
Nuori Yrittäjyys ry:n yrittäjyyskasvatuksen ohjelmiin.

107 399 mahdollistaa ammatillisessa peruskoulutuksessa tai
ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa
oleville osallistumisen koulutus- ja
työssäoppimisjaksoihin ulkomailla.

201 850 kehittää sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon,
lähihoitajaopiskelijoiden
työssäoppimismahdollisuuksia kansallisessa
verkostossa.

166 307 kehittää sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon,
lähihoitajaopiskelijoiden
työssäoppimismahdollisuuksia kansallisessa
verkostossa.

245 136 kehittää älykkään erikoistumisen toimintatapa
itäsuomalaiseen ammatillisen koulutuksen
järjsestämiseen ja tarjontaan kysyntälähtöisellä,
asiakastarpeisiin vastaavalla ja samalla
kustannustehokkaalla tavalla.

Hankkeen Hankkeen tavoitteena on
kokonaisbudjetti
585 450 kehittää ja tehostaa kuljettajakoulutusta luomalla
nykyaikainen simulaattorioppimisympäristö ja
lisäämällä mahdollisuuksia työssä oppimiseen
aidossa tuotantoympäristössä.

1.11.2017

1.8.2017

1.8.2018

1.6.2017

1.11.2016

1.9.2016

Alkamispäivä

30.4.2019

31.7.2019

31.5.2020

31.5.2019

28.2.2019

31.5.2019

Päättymispäivä

212 940

AOK-Ammattiosaamisen kartoitus (ESR)

21 294

10 000

5 100

87 000

77 500

278 000

Sakkyn budjetti

Kestävän kehityksen kriteerien ja webjärjestelmän uudistaminen (OKM)

290

21 750

Yhessä (OPH)

Reformilähettiläät (OPH)
Kuntayhtymä osatoteuttajana

19 375

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

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

Omarahoitus
Sakky koko
hankeajalle

PEDAGOGIIKAN KEHITTÄMINEN JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

Nimi (rahoituslähde)

212 940 kartoittaa, tunnistaa ja laatia lausunto kuopiolaisten
pitkäaikaistyöttömien ja rinnasteisien
pitkäaikaistyöttömien ammattiosaamisesta sekä
ohjata heitä puuttuvan osaamisen hankkimiseen.

80 000 uudistaa oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit
vastaamaan yhtenäistä, reformin mukaista
ammatillista koulutusta, muokata kestävän
kehityksen web-arviointijärjestelmän työkalut
koulutusreformin mukaiseen rakenteeseen ja
parantaa web-järjestelmän käytettävyyttä käyttäjiltä
saadun palautteen perusteella.

115 790 tiedottaa ja vaikuttaa alueellisesti, valtakunnallisesti
ja monikanavaisesti reformin mukaisen toiminnan
jalkauttamiseksi ja juurruttamiseksi arkeen.

403 500 testata erilaisia hankeverkoston oppilaitoksissa
hyviksi koettuja opiskelijoita osallistavia
toimintatapoja sekä parastella niitä omaan
toimintaan sopiviksi.

1 000 000 kehittää hakeutumis- ja henkilökohtaistamisvaiheen
ohjausta ja tukea sekä henkilökohtaistamiseen ja
joustaviin opintopolkuihin liittyvää opettajien
osaamista.

Hankkeen Hankkeen tavoitteena on
kokonaisbudjetti
765 630 tukea työpaikalla järjestettävän koulutuksen
suunnittelua, luoda oppisopimuskoulutukseen ja
koulutussopimukseen työelämän ja opiskelijan
kannalta selkeät ja tehokkaat toimintatavat sekä
yhdenmukaistaa palveluprosessia yhteistyössä ItäSuomen verkoston kanssa.

1.1.2018

27.12.2017

13.12.2017

13.12.2017

13.12.2017

1.11.2017

Alkamispäivä

31.12.2018

31.12.2019

28.2.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Päättymispäivä

30 336

50 304

Vastuullisuusosaaminen ja kiertotalous
koulutusreformissa (OPH)

Luonnonvara-alan koulutus Pohjois-Savossa
(ESR)
Kuntayhtymä osatoteuttajana

178 772

PROFF2 (Erasmus+)

58 000

141 708

790 000

12 576

42 511

167 420

Sakkyn budjetti

Organisaation toimintakulttuurin laaja-alainen
uudistaminen (OKM, strategiarahoitus)

Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen
kehittäminen (OKM, strategiarahoitus)

Uraohjaus 2020 (ESR)
Kuntayhtymä osatoteuttajana

Hyvinvointiteknologian koulutustuote:
käyttöönoton ja käytön koulutus - Weltech,
Savonia-amk (ESR)
Kuntayhtymä osatoteuttajana

Omarahoitus
Sakky koko
hankeajalle
50 220

PEDAGOGIIKAN KEHITTÄMINEN JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

Nimi (rahoituslähde)

157 588 selvittää luonnonvara-alan (erityisesti
maatalousalan) koulutuksen tarpeet ja
järjestämismahdollisuudet Pohjois-Savossa.

125 301 kehittää ja varmistaa koulutuksen laatua
koulutusreformissa ja parantaa tutkintoon
valmistuvien edellytyksiä menestyä työelämässä.

178 772 kasvattaa liikkuvuutta määrällisesti ja varmentaa
laatua ECVET periaatteilla sekä lisätä työpaikalla
tapahtuvaa oppimista.

790 000 kehittää ja ottaa käyttöön yhtenäiset toimintatavat
ja -mallit koko organisaatioon.

58 000 kohdentaa urheilijoiden ammatillista koulutusta
tavoitteellisesti harjoitteleville urheilijoille ja
kehittää urheilijoiden opiskelun, tavoitteellisen
harjoittelun ja ammattiin valmistumisen
tukiprosesseja.

1.9.2018

1.8.2018

28.6.2018

1.6.2018

1.6.2018

31.5.2019

31.12.2019

31.5.2020

31.12.2020

31.12.2019

Hankkeen Hankkeen tavoitteena on
Alkamispäivä Päättymispäivä
kokonaisbudjetti
31.12.2019
489 632 kehittää ja järjestää koulutuskokonaisuuksia
1.1.2018
hoitohenkilökunnalle, alan opiskelijoille ja opettajille
uusinta teknologiaa hyödyntäen, tukea itsenäistä
asumista ja helpottaa hoitohenkilökunnan
työskentelyä, madaltaa uuden teknologian
käyttöönottoon liittyvää kynnystä sekä kertoa
käyttöön liittyvistä haasteista ja käyttöönoton
ongelmista.
438 500 luoda Pohjois-Savon alueen ammatillisen
1.3.2018
29.2.2020
koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen yhteisen
koulutusprosessiin linkittyvän, opiskelijoiden
koulutuksellista tasa-arvoa ja työllistyvyyttä sekä
jatkokoulutukseen siirtymistä edistävä uraohjaus- ja
palvelumalli.

3 635 880
6 542 503

977 258

Kaikki hankkeet yhteensä

10 000

466 806

2 500

Loiste VI (OPH)

18 889

77 050

302 800

143 700

Sakkyn budjetti

Yhteensä

4 722

19 621

Tuumasta töihin - sujuvat koulutuspolut
toisella asteella (ESR)

Laatuvertaiset (OPH)

75 700

Duuni edellä - Imuohjattu koulutus
maakunnissa (ESR)

Kotokaruselli (ESR)
Kuntayhtymä osatoteuttajana

Omarahoitus
Sakky koko
hankeajalle
43 110

PEDAGOGIIKAN KEHITTÄMINEN JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

Nimi (rahoituslähde)

16 232 715

8 210 358

73 000
parantaa palautetiedon analysointia, tiedon
jakamista ja hyödyntämistä osana jatkuvaa
parantamista osallisuuden ja laatukulttuurin
vahvistamiseksi sekä vahvistaa vertaisoppimista
verkostossa ja eri verkostojen toimijoiden välillä.

99 800 vahvistaa laatukulttuuria vertaisarvioinneilla, jakaa
hyviä käytäntöjä ja vahvistaa muilta oppimista sekä
lisätä opiskelijoiden ja työelämän mahdollisuuksia
osallistua oppilaitoksen laatutyöhön.

583 575 pilotoida ja kehittää edelleen toisen asteen
ammatillisen koulutuksen opintopolkuja ja -malleja,
rakentaa työelämäyhteistyön malleja ja kehittää
oppimisen tukea koulutuksen alkuvaiheessa.

453 200 laatia "imuohjattu" eli työpaikkavetoinen
koulutusmalli, jossa tarjotaan mahdollisuus
koulutukseen henkilön kotiseudulla ja sitä kautta
työllistymään paikkakunnan yrityksiin.

Hankkeen Hankkeen tavoitteena on
kokonaisbudjetti
709 030 kehittää opiskelijoiden, oppilaitosten ja työelämän
tarpeista lähtevää maahanmuuttajien koulutusta.

14.12.2018

14.12.2018

1.11.2018

1.10.2018

1.9.2018

Alkamispäivä

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Päättymispäivä
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1. JOHDANTO
Henkilöstökertomuksessa 2018 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 toimintavuoden
henkilöstökertomuksessa. 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.
Kertomusvuoden aikana astuivat voimaan uudet virka- ja työehtosopimukset ajalle 1.2.2018 31.3.2019. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES) saatiin
neuvottelutuloksena uusi sopimusliite, joka velvoittaa siirtymäajan puitteissa soveltamaan kaikille
ammatillisen koulutuksen opettajille ja kokoaikaisille opinto-ohjaajille vuosityöaikaa. Yhtymähallitus
päätti tämän perusteella ammatillisen koulutuksen opettajien ja opinto-ohjaajien siirtymisestä
uuteen OVTES 2018 - 2019 osio C liite 1 mukaiseen vuosityöaikaan 1.8.2018 alkaen.
Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Lain 139 § sisältää
koulutuksen järjestäjän henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen, joka mahdollisti vuoden 2018
ajan poikkeamaan viranhaltijalain (304/2003) 4 §:n mukaisesta viran julkisesta hakumenettelystä.
Siirtymäsäännöksen mukaan koulutuksen järjestäjä voi ottaa palveluksessaan 1.1.2018 olevan
työsopimussuhteisen opettajan vastaavaan virkasuhteeseen ilman julkista hakumenettelyä, mikäli
opettaja täyttää säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Tämän säännöksen perusteella 55
työsopimussuhteista opettajaa siirrettiin heidän henkilökohtaisella suostumuksellaan
virkasuhteisiin 1.12.2018 alkaen.
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2. HENKILÖSTÖ
2.1.

Henkilöstön määrä ja rakenne

Savon koulutuskuntayhtymän päätoimisen henkilöstön määrä 31.12.2018 oli 718. Vuonna 2017
vastaava luku oli 785. Päätoimisen henkilöstön määrä pieneni 67 henkilöllä. Vertailu vuosilta 2014–
2018 on kuvattu kaaviossa 1.
Henkilöstömäärä 31.12.
1000
800
600
400
200
0

v. 2014

v. 2015

v. 2016

v. 2017

v. 2018

920

867

827

785

718

hlöä

Kaavio 1. Päätoimisen henkilöstön määrä 31.12. vuosina 2014 – 2018.
Vakituisen henkilöstön määrä väheni vuoden 2018 aikana 48 henkilöllä, määräaikaista henkilöstöä
oli 19 enemmän kuin 31.12.2017. Sivutoimisten palvelussuhteiden lukumäärä väheni kahdella (2)
henkilöllä. Osa-aikaisia palvelussuhteita oli 32 kpl enemmän kuin vuonna 2017.
Taulukossa 1 on kuvattu päätoimisen vakituisen/määräaikaisen henkilöstön määrä jakautuen kokoja osa-aikaisiin palvelussuhteisiin sekä sivutoimisten määrä.
Palvelussuhde

Naiset

Miehet

Yhteensä

Vakituiset

391

283

674

- joista kokoaikaisia

330

245

575

- joista osa-aikaisia

61

38

99

Määräaikaiset

14

30

44

- joista kokoaikaisia

6

26

32

- joista osa-aikaisia

8

4

12

Päätoimiset yhteensä 31.12.2018

405

313

718

Sivutoimisessa palvelussuhteessa

3

8

11

Taulukko 1. Henkilöstön määrä 31.12.2018.
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Vuonna 2018 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 2014–2018.
Palvelussuhteen luonne 2014 - 2018
100,0 %
90,0 %
80,0 %
70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %

Vakituiset

Määräaikaiset

2014

89,8 %

10,2 %

2015

91,9 %

8,1 %

2016

92,9 %

7,1 %

2017

93,9 %

6,1 %

2018

93,9 %

6,1 %

Kaavio 2. Palvelussuhteen luonne 31.12. vuosina 2014–2018.
Taulukossa 2 ja kaaviossa 3 on esitetty lukumäärät päätoimisen henkilöstön jakautumisesta eri
tulosalueille. Suurin tulosalue on oppimispalvelut (544 hlöä). Suuruusjärjestyksessä seuraavat ovat
yhteiset palvelut (136 hlöä), tilapalvelut (22 hlöä) ja kehityspalvelut (16 hlöä).

Tulosalue

Vakituiset

Yhteensä

Määräaikaiset

Naiset

Miehet

Naiset

Miehet

Oppimispalvelut

272

236

10

26

544

Yhteiset
palvelut

104

29

2

1

136

Tilapalvelut

3

16

0

3

22

Kehityspalvelut

12

2

2

0

16

Yhteensä 31.12.

391

283

14

30

718

Taulukko 2. Päätoimisen henkilöstön määrä tulosalueittain 31.12.2018.
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Henkilöstö tulosalueittain 31.12.2018
22 16

136

544

Oppimispalvelut

Yhteiset palvelut

Tilapalvelut

Kehityspalvelut

Kaavio 3. Päätoimisen henkilöstön määrä tulosalueittain 31.12.2018.
Lisäksi taulukossa 3 ja kaaviossa 4 on kuvattu päätoimisen henkilöstön jakautumista toiminnoittain.
Suurin osa kuuluu opetushenkilöstöön (62 %) opetuksen tuki -henkilöstöön (13,5 %).
Opetushenkilöstöön kuuluvat pääasiassa lehtorit ja tuntiopettajat, tukihenkilöstöön
ammatinohjaajat ja muu kiinteästi opetustoiminnassa työskentelevä henkilöstö kuin
opetushenkilöstö.
Toiminto

Hlöä

%-osuus

Opetushenkilöstö

449

62,5 %

Opetuksen tuki

97

13,5 %

Opiskelija- ja toimistopalvelut

43

6,0 %

Opiskelijaruokailu

25

3,5 %

Kiinteistöt

22

3,1 %

Talous- ja materiaalihallinto

19

2,6 %

Tietohallinto

14

1,9 %

Kehittämistoiminta

14

1,9 %

Ravintolatoiminta

13

1,8 %

Henkilöstöpalvelut

6

0,8 %

Johto

6

0,8 %

Hallintopalvelut

5

0,7 %

Myynti- ja markkinointipalvelut

5

0,7 %

Taulukko 3. Päätoimisen henkilöstön määrä toiminnoittain 31.12.2018.
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Henkilöstö toiminnoittain 31.12.2018

6,0 %
13,5 %

62,5 %

Opetushenkilöstö

Opetuksen tuki

Opiskelija- ja toimistopalvelut

Opiskelijaruokailu

Kiinteistöt

Talous- ja materiaalihallinto

Tietohallinto

Kehittämistoiminta

Ravintolatoiminta

Henkilöstöpalvelut

Johto

Hallintopalvelut

Myynti- ja markkinointipalvelut

Kaavio 4. Päätoimisen henkilöstön määrä toiminnoittain 31.12.2018.
Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n piiriin kuuluu 31,3 % kuntayhtymän
päätoimisesta henkilöstöstä. Opetushenkilöstön OVTES:n eri liitteitä ja osioita sovelletaan yhteensä
449 viranhaltijan/työntekijän kohdalla (62,5 % koko henkilöstön määrästä). Kunnallista teknisen
henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) piiriin kuuluu 6,1 %:ia kuntayhtymän päätoimisista
palvelussuhteista. Taulukossa 4 on esitetty päätoimisen henkilöstön jakautuminen eri
sopimusaloille.
Lukuvuoden alusta 1.8.2018 ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstö kokonaisuudessaan siirtyi
uuteen OVTES:n osio C:n vuosityöaikaliitteeseen 1. Vuotta aiemmin Savon koulutuskuntayhtymässä
jo aloitettiin vuosityöajan soveltamien kokeilusopimuksella. Kokeilussa olivat OVTES:n osio C:n
liitteiden 4, 5, 7 ja 8 opetushenkilöstö. Nyt uuteen OVTES:n mukaiseen vuosityöaikasopimukseen
siirtyivät myös aikuiskoulutuksen kouluttajat ja ammatillisen koulutuksen kokoaikaiset opintoohjaajat. 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

OVTES Osio C Liite 1 Ammatillisen
oppilaitoksen opetushenkilöstö

218

195

413

KVTES

170

55

225

TS

2

42

44

OVTES Osio C yhteiset

8

12

20

OVTES Lukio

6

8

14

OVTES Osio B yhteiset

0

1

1

OVTES Osio C Liite 4
Ammattioppilaitos

1

0

1

Yhteensä 31.12.2018

405

313

718

Taulukko 4. Päätoimisen henkilöstön määrä sopimusaloittain 31.12.2018.
Vuonna 2018 keski-ikä oli 51,5 vuotta (naiset 50,7 vuotta, miehet 52,5 vuotta). Vuonna 2017
vastaava luku oli 51,3 vuotta (naiset 50,7 vuotta, miehet 52,1 vuotta). Suurin osa henkilöstöstä
sijoittuu ikäryhmään 55 - 59 -vuotiaat. Kaaviossa 5 on esitetty ikäjakauma kokonaisuudessaan.
Ikäjakauma sukupuolittain ja ikäryhmittäin 2018
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

Miehet

45-49

Naiset

50-54

55-59

60-64

yli 65

Kaikki

Kaavio 5. Henkilöstön ikäjakauma 31.12.2018.
Taulukossa 5 kuntayhtymän päätoiminen henkilöstö on jaettu toiminta-alueen eri paikkakunnille
sen mukaisesti, missä ensisijainen toimipaikka sijaitsee. Suurimmat henkilöstömäärät ovat
Kuopiossa (68,4 %) ja Varkaudessa (14,3 %).
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Toimipaikka

Yhteensä

%

Kuopio

491

68,4 %

Varkaus

103

14,3 %

Siilinjärvi

73

10,2 %

Iisalmi

27

3,8 %

Juankoski

24

3,3 %

Yhteensä

718

100,0 %

Taulukko 5. Henkilöstö toimipaikoittain 31.12.2018.
2.2.

Henkilöstön eläköityminen

Vuonna 2018 kuntayhtymän henkilöstöstä eläköityi 38 henkilöä, heistä 36 siirtyi vanhuuseläkkeelle
ja kaksi (2) työkyvyttömyyseläkkeelle. Määrä on hieman alhaisempi kuin Kevan ennuste
(vanhuuseläke 44 hlöä) on ollut. Kevan ennusteen mukaan vuosina 2018 – 2022 keskimääräinen
vanhuuseläkeiän täyttämisvuosi on 63,7 – 64,1 vuotta. Eläkeikä ei välttämättä ole sama kuin
eläkkeelle siirtymisikä.
Osa-aika- tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä 31.12.2018 oli 32 henkilöä. Vuoden 2017
eläkeuudistuksen yhteydessä mahdollisuus jäädä osa-aikaeläkkeelle poistui.
Taulukossa 6 on kuvattu eläköitymisen kehitystä vuosina 2016–2018.
Eläköityminen

2016

2017

2018

Eläkkeelle siirtyneet

41

36

38

Osa-aikaeläkkeellä olevat

38

27

14

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat

21

21

18

Taulukko 6. Henkilöstön eläköityminen vuosina 2016–2018.
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
työkyvyttömyyseläke). Savon koulutuskuntayhtymässä vuoden 2018 maksu on noin 590 000 euroa
(v. 2017, 425 537 euroa). Lopullisen laskennan sen suuruudesta Keva tekee syksyllä 2019.
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2.3.

Henkilöstön vaihtuvuus

Vuoden 2018 aikana vakituisessa palvelussuhteessa aloitti 13 uutta henkilöä. Vakituisia työ/virkasuhteita päättyi 61 kpl (v. 2017 56 kpl), kun 38 henkilöä jäi eläkkeelle (v. 2017 36 hlöä) ja 23
henkilöä irtisanoutui/irtisanottiin (v. 2017 20 hlöä) palvelussuhteesta. Taulukossa 7 on esitetty
vaihtuvuusprosentit, jossa vertailulukuna on vuoden 31.12.2017 vakituisen henkilöstön määrä
(722).
Vakituisen henkilöstön
vaihtuvuus v. 2018

Henkilöiden Vaihtuvuus Vaihtuvuus
lukumäärä % 2018
% 2017

Alkaneet palvelussuhteet

13

1,80 %

1,30 %

Päättyneet palvelussuhteet

61

8,45 %

7,30 %

MUUTOS yhteensä

-48

6,65 %

6,00 %

Taulukko 7. Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2018.
2.4.

Henkilötyövuodet

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.
Tulosalue

2018

2017

2016

Oppimispalvelut

532

588

620

Yhteiset palvelut

131

134

146

Tilapalvelut

22

20

21

Kehityspalvelut

13

13

13

Yhteensä

698

755

800

Taulukko 8: Henkilötyövuodet tulosalueittain vuosina 2016–2018.
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2.5.

Työajan keskeytykset

Taulukossa 9 on esitetty työajankeskeytykset määrä työpäivinä (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
2018

9,7

10,1

9,9

10,4

Perhevapaat

8,9

1,5

5,7

4,6

Koulutus

3,3

2,8

3,1

4,8

Muut poissaolot

11,7

9,5

10,7

12,6

Poissaolopv:t /htv
Terveysperusteiset
poissaolot

Taulukko 9. Henkilöstön poissaolot/htv.

Yhteensä
2017
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3. HENKILÖSTÖN TYÖKYVYN TUKEMINEN
Työhyvinvointia ja työkykyä ylläpidetään yhteistyössä henkilöstön ja esimiesten kanssa. Työkyvyssä
on kysymys ihmisen voimavarojen ja työn välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta.
Välittämisen mallin mukaisissa keskusteluissa halutaan reagoida nopeasti ja ennaltaehkäisevästi
tilanteisiin, joiden seurauksena työntekijän työkyky voi heikentyä. Työkyvyn alentuessa ja pitkän
poissaolon jälkeen on tärkeää miettiä keinoja työkyvyn tukemiseen. Tässä asiantuntijoina voidaan
käyttää työsuojelun tai työterveyshuollon henkilöstöä. Työntekijän työkykyä voidaan ennakoida
kehityskeskusteluissa, työterveyshuollon neuvotteluissa ja välittämisen mallin mukaisissa
keskusteluissa.
Työyhteisössä työolobarometrin ja riskien arvioinnin tulosten perusteella tehtävät
kehittämissuunnitelmat tukevat työkykyä. Häirinnän estämisen toimintamalli ja päihdeohjelma
tuovat välineitä työyhteisölle päihdeongelmien ja mahdollisten häirintätapausten käsittelyyn.
Korvaavan työn malli tuo puolestaan mahdollisuuden jäljellä olevan työkyvyn käyttämiseen
työtehtävissä.

3.1.

Työhyvinvointi

Kuntayhtymä toteutti vuosina 2016–2018 TyHy-SIB -ohjelman, jonka tavoitteena oli työhyvinvoinnin
kehittäminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen. Hankkeen ohjausryhmänä toimi Savon
koulutuskuntayhtymän osaava, hyvinvoiva ja osallistuva henkilöstö strateginen kehittämistiimi.
Työhyvinvointiohjelman toimintoja käsiteltiin myös johtoryhmässä ja kuukausittain
verkkokokouksia pitäneessä TyHy-tiimissä, jossa jäseniä olivat henkilöstöpäällikkö,
työhyvinvointiasiantuntija ja työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies ja
palveluntuottajien edustajat.
Vuonna 2018 TyHy-SIB ohjelmassa toteutettiin valmennuksia henkilöstölle, työyhteisöille,
esimiehille ja johtoryhmälle Coronarian palveluiden kautta. Aktivointi- ja kuntoutusryhmissä tehtiin
osallistujille kuntotestejä ja heille laadittiin ohjelman lopussa henkilökohtaisia suunnitelmia
työkyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Ohjelman yhtenä tärkeimpänä tuloksena todettiin
olevan esimiesten valmiuksien lisääntyminen henkilöstön työkyvyn tukemisessa ja ylläpitämisessä.
Erityisesti Välittämisen mallin mukaiset keskustelut ovat lisääntyneet ja niiden toteutumista tukee
sähköinen terveysjohtamisen järjestelmä. Ohjelman aikana esimiehet ovat saaneet monipuolista
koulutusta ja valmennusta työkyvyn tukemiseen. Myös yhteistyö esimiesten ja työterveyshuollon
välillä on lisääntynyt.
Työterveyslaitos tutkii ohjelman vaikuttavuutta esimiehille toimitetusta kyselystä,
työsuojeluhenkilöstön haastatteluista ja työpajatyöskentelystä saadun aineiston avulla.
Tutkimuksen loppuraportti valmistuu vuoden 2019 syksyllä.
Yhtenä työhyvinvoinnin mittarina on käytetty työolobarometrin (TOB) tulosta. TOB-kysely
toteutettiin helmikuussa 2018. Kyselyyn vastasi 578 henkilöä ja vastausprosentti oli 75,7 %.
Kuntayhtymän tuloskortissa 2018 työolobarometrin tavoiteluku oli 3,59 ja tulos vuodelle 2018 on
3,43. Työolobarometrin tulosten ja osaamispoolin riskienarvioinnin perusteella on laadittu
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osaamispoolikohtaiset kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmia ja niiden tavoitteiden
toteutumista seurataan työterveyshuollon työpaikkakäyntien yhteydessä. Suunnitelmissa nousi
esiin esimerkiksi tiimityön kehittämiseen, työtilojen siisteyteen, työn kuormitukseen, tiedon
kulkuun, ergonomiaa ja esimiestyön kehittämiseen liittyviä tavoitteita.

Kaaviossa 6 on esitetty työolobarometrin tulokset timantin ulottuvuuksien keskiarvoina.

Työn kehittävyys
5

SAKKY 2018
SAKKY 2017

Tiedonkulku ja
vuorovaikutus

4
3,46 3,43
3
3,33
3,33

2

3,54

Esimiestyö

3,64

1
3,70
4,02
Työkyky 4,01

3,72
3,33 3,36

Ergonomia

Optimaalinen
kuormitus
Kaavio 6. Työolobarometrin tulokset, vastausten keskiarvot timantin ulottuvuuksittain, vertailu
vuosilta 2017 ja 2018.
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3.2.

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä laski vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna. Kaaviossa 7 on
kuvattu sairauspoissaolojen määrä (kalenteripäivät/henkilötyövuosi) vuosina 2016–2018.
Sairauspoissaolot 2016 - 2018 pv/htv
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

2016

2017

2018

Miehet

11,1

14,3

13,7

Naiset

12,5

13,2

12,4

Kaikki

11,8

13,7

13,0

Kaavio 7. Sairauspoissaolot kalenteripäivät/htv 2016–2018.
Määrän lasku johtuu pitkien sairauslomien (61 – 90 pv. ja yli 90 pv.) vähenemisestä. Näitä
lyhemmät sairauslomat ovat lisääntyneet vuoden 2018 aikana verrattuna edelliseen vuoteen.
Sairauspoissaolot keston mukaan vuosina 2016–2018 on esitetty kaaviossa 8.
Sairauspoissaolojen kestot (%) 2016-2018
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

2016

19,17%

20,30%

57,89%

0,97%

1,67%

2017

16,02%

17,85%

52,26%

12,11%

1,77%

2018

16,29%

19,22%

58,06%

6,43%

0,00%

Kaavio 8: Sairauspoissaolojen kestot kalenteripäivää/htv 2016–2018.
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3.3.

Työterveyshuolto

Kuntayhtymän
työterveyshuoltopalveluihin
kuuluvat
lakisääteinen
ennaltaehkäisevä
työterveyshuolto ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Palveluiden tuottajana toimii Terveystalo.
Työterveyshuollon
sairaanhoito
on
yleislääkäritasoinen,
jossa
tehdään
hyvän
työterveyshuoltokäytännön mukaisesti yhteistyötä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja
kuntoutuksen kanssa.
Kaavioissa 9 sekä taulukossa 10 on työterveyshuollon palveluita ja niiden kustannuksia vuonna 2018
kuvattu eri näkökulmista. Kustannukset ovat bruttomääräisiä, eli niistä ei ole vähennetty
työnantajan saamaa kelakorvausta. Työterveyshuollon kokonaiskustannukset laskivat 54 793 euroa
vuoden 2018 aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2018 aikana ennaltaehkäisevän
työterveyshuollon kustannukset nousivat 37 174 euroa, puolestaan sairaanhoidon kustannukset
laskivat 91 967 euroa.
Kustannusrakenteessa näkyy sopimuksen painotus palveluiden
kohdistamisesta työkyvyn parantamiseen ja ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon.

Kaavio 9. Työterveyshuollon kustannukset € v. 2017–2018.
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Työterveyshuollon kustannukset/htv

2017

2018

Muutos

Ennaltaehkäisevä

328,29

399,60

71,31

Lääkärit

126,44

155,29

28,85

Hoitajat

54,98

60,61

5,63

Fysioterapeutit

42,71

43,45

0,75

Psykologit

29,51

44,90

15,39

Erikoislääkärit

18,77

22,94

4,17

Ravitsemus

0,00

5,17

5,17

Sosiaaliala

0,00

1,35

1,35

Laboratorio

36,08

45,17

9,10

Radiologia

17,11

19,85

2,74

Muu

2,69

0,85

-1,84

Sairaanhoito

308,32

206,45

-101,86

Lääkärit

178,95

144,72

-34,23

Hoitajat

6,08

4,90

-1,18

Erikoislääkärit

23,83

7,95

-15,88

Laboratorio

66,00

36,78

-29,23

Radiologia

33,45

12,10

-21,34

Taulukko 10. Työterveyshuollon kustannukset €/keskimääräinen henkilöstömäärä 2017–2018.

3.4.

Työsuojelu ja työturvallisuus

Työsuojelun tavoitteena on turvallisen ja häiriöttömän toiminnan, asioinnin ja työskentely- ja
oppimisympäristön takaaminen. Työsuojelun toiminnassa painotetaan erityisesti ennalta
ehkäisevää työsuojelua, vaarojen ja riskien arviointia, organisaation muutostilanteiden hallintaa
sekä sisäilmaongelmien ratkaisuja. Työsuojeluntoimintaohjelma löytyy henkilöstösuunnitelmasta ja
intran työsuojelusivustolta.
Lakisääteisiä työpaikkaselvityksiä tehtiin työterveyshuollon kanssa kahdeksan kappaletta, jotka
kohdistuivat lentokone-, metsä-, muovi-, auto-, ja prosessi- ja laboratorioalalle sekä opintoohjaajiin, tietohallinto- ja tilapalveluihin eri paikkakunnilla. Lisäksi selvitettiin erillisillä
työpaikkakäynneillä henkiseen kuormitukseen, meluun ja sisäilmaan liittyviä asioita.
Viranomaistarkastuksia työpaikoille ei tehty vuonna 2018.

15

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan selvittämään riittävän järjestelmällisesti ja tunnistamaan
työstä ja työympäristöstä työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvat haitta- ja
vaaratekijät. Kuntayhtymässä tehdään sähköisesti vaarojen tunnistamista ja arviointia. Näiden
arviointien
pohjalta
laaditaan
kehittämissuunnitelma
jokaiseen
työyksikköön.
Kehittämissuunnitelmiin lisättiin vuonna 2018 myös työolobarometrin tuloksista nousevat
kehittämisasiat.
Työtapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden sattuessa käytetään tapaturman tutkintamallia. Tämän
mallin avulla selvitetään yhteistyössä esimiesten, henkilöstön ja työsuojeluhenkilöstön kanssa,
miten vaaratilanne tai tapaturma voidaan jatkossa estää. Vuonna 2018 oli tavoitteena vähentää
työstä johtuvia ja ennalta ehkäistä työmatkatapaturmia sekä hyödyntää tutkintamallin kautta
saatuja tietoja tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi ja tehostaa työtapaturmien käsittelyä
osaamisalueittain. Vakuutusyhtiöksi vaihtui Protector Forsikring ASA. Vaihdoksen vuoksi
työtapaturmien tilastoinnissa sekä meille tulevissa ilmoituksissa oli haasteita vuoden aikana.
Tapaturmailmoitukset ohjattiin tehtäväksi meidän oman kyselyohjelman kautta, jolloin myös
työsuojelu on saanut tiedot tapaturmista. Tapaturmat lisääntyivät jonkin verran vuonna 2018.
Tapaturmat työpaikalla

Tapaturmat työmatkalla

Työtapaturmat yhteensä

2014

8

1

9

2015

3

3

6

2016

1

2

3

2017

4

3

7

2018

7

10
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Taulukko 11. Työtapaturmat ja työmatkatapaturmat vuosina 2014–2018.
Vuoden 2018 aikana kuntayhtymän sisäympäristön laatuun liittyviä asioita käsiteltiin viidessätoista
(15) sisäilmastotyöryhmän kokouksessa. Sisäilmastotyöryhmien käsiteltäväksi saatettuja
ongelmatapauksia saatiin kaikista kuntayhtymän opetusyksiköistä ja suuresta osasta varsinkin
vanhempia rakennuksia. Osa käsiteltävistä asioista koski myös uusia ja vasta käyttöön otettuja tiloja.
Useimmissa kohteissa apua huonoksi koettuun sisäilmanlaatuun on saatu ns. ilmanpuhdistimilla,
joita kuntayhtymän käytössä oli vuoden 2018 lopussa n. 100 kpl.
Suurin yksittäinen sisäilmaongelmista johtuva toimenpide vuonna 2018 oli Presidentinkatu 1
liiketalousalan (H- osa) väistötilaratkaisu. Ratkaisu tarkoittaa n. 900 opiskelijan ja 50 henkilöstön
edustajan siirtymistä uusiin tiloihin alkuvuoden 2019 aikana.
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4. HENKILÖSTÖN AMMATILLINEN OSAAMINEN
Osaava henkilöstö on koulutusorganisaation keskeinen voimavara. Ammatillisen koulutuksen
reformin ohella toimintaympäristössä tapahtuneet muut rakenneuudistukset, teknologiakehitys ja
väestökehitys edellyttävät uuden osaamistarpeen ennakointia ja analysointia mutta myös
tarpeettomaksi käyvän osaamisen tunnistamista ja siitä luopumista. Henkilöstön riittävä ja oikea
osaaminen antaa kyvyn reagoida nopeasti uusiin tilanteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä ja
varmistaa opiskelijoiden hyvät oppimistulokset. Osaamisen ennakoinnilla varmistetaan, että
henkilöstövoimavarojen kehittäminen perustuu tulevaisuuden tarpeisiin ja tukee organisaation
strategian toteuttamista.
4.1.

Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtaminen on tärkeä osa strategista henkilöstöjohtamista. Kuntayhtymän osaamisen
johtamisessa ja kehittämisessä on vuonna 2018 huomioitu keskeisenä asiana ammatillisen
koulutuksen reformin osaamisen uudistamiselle asettamat vaatimukset. Työelämässä oppimisen
lisääntyminen, henkilökohtaistamisen vahvistuminen ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset
haastavat opettajan osaamisidentiteettiä. Pedagogisia valmiuksia vastata uuden opettajuuden
haasteisiin on parannettu ja kolmessa oppimisympäristössä (oppilaitos, verkko, työelämä)
toimimiseen valmentamista jatketaan erikoistuvan osaamisen näkökulmasta vuonna 2019.
Valmistuneille syksyllä 2018 toteutetun uuden Amispalautteen perusteella (mm. väittämät Saamani
opetus ja ohjaus oli laadukasta, ka. 4, 03 ja Sain riittävästi opetusta ja ohjausta, jotta opintoni
etenivät suunnitellusti, ka. 4,20) opiskelijat ovat tyytyväisiä opetushenkilöstön osaamiseen ja
ammattitaitoon ja koulutukseen yleensä (Olen tyytyväinen saamaani koulutukseen, ka. 4,29)
kaikkien väittämien keskiarvon ollessa 4,11. Työelämälle suunnatun yritysyhteistyön
kehittämistutkimuksen (500 vastaajan aineisto) mukaan työelämä on tyytyväinen kuntayhtymän
henkilöstön osaamiseen ja asiantuntijuuteen (ka. 4,0). Tutkimuksen mukaan 93 % (tulos 93 % myös
vuonna 2017) vastaajista oli erittäin tai melko tyytyväisiä Savon ammattiopiston toimintaan.
Koulutusten laatuun (ka. 4,0) ja rooliimme alueen työelämän kehittäjänä (ka. 3,8) ollaan myös
tyytyväisiä.
4.2.

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista osaamisen ylläpitämistä ja päivittämistä
tulevaisuuden tarpeita varten. Kattavasti toteutetuissa (dokumentoidut kehityskeskustelut on
käynyt 90 % henkilöstöstä) kehityskeskusteluissa on käyty läpi yksilöiden, tiimien ja työyhteisöjen
nykyinen osaaminen ja erityisesti osaamisen kehittämistarpeet. Esimiehet ovat
kehityskeskustelujen pohjalta linjanneet koulutussuunnitelmaan kirjattavat osaamisen
kehittämistarpeet ja tavoitteellisten toteutussuunnitelmien mukaisesti osaamista on kehitetty mm.
perehdytyksellä ja työhönopastuksella, lisä- ja täydennyskoulutuksissa sekä erilaisissa verkostoissa
ja kehittämishankkeissa osaamista jakamalla.
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Osaamisen kehittäminen on vuonna 2018 keskittynyt ammatillisen koulutuksen reformin
edellyttämien erilaisten pedagogisten valmiuksien parantamiseen. Kaikissa osaamispooleissa ja
yksiköissä toteutettiin kevään 2018 aikana koko henkilöstölle ns. ”Askelmerkit”-tilaisuuksia, joiden
aiheina olivat reformin keskeiset muutokset. Tilaisuuksia jatkettiin 45 minuutin mittaisina skypeinfoina, joissa jokaisessa oli n. 50 osallistujaa. Aiheina on ollut mm. työelämässä oppiminen,
tutoropettajien tehtävät, yhteiset tutkinnon osat ja niiden erilaiset toteutukset sekä uraohjaus ja
ennakoiva pedagogiikka. Tilaisuudet myös nauhoitettiin ja tallenne löytyy Intrasta. Henkilöstöä
ohjeistettiin kuuntelemaan tallenteita oman työn kannalta tärkeistä aiheista itselleen sopivana
ajankohtana.
Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintovastaavat ovat kokoontuneet säännöllisesti.
Kokoontumisissa on käyty läpi valtakunnalliselta taholta tulleen ohjauksen ajankohtaisia muutoksia
eli konkreettisia muuttuneita toimintoja ja ohjeistuksia. Tutkintovastaavat ovat tiedottaneet oman
vastuututkintonsa opettajia.
Jatkuvan haun työpareja ja toimijoita koulutettiin kahdessa eri tilaisuudessa, joissa molemmissa oli
n. 60 osallistujaa. Saman verran oli osallistujia koulutus- ja oppisopimukseen liittyvien
avaintoimijoiden koulutuksessa, joita pidettiin neljä kolmen tunnin mittaista kokonaisuutta.
Syksyllä 2018 pidettiin osaamispoolikohtaisissa koko henkilöstölle suunnatuissa aloitustilaisuuksissa
kertauksia reformista, opiskelijahuollosta ja erityisestä tuesta. Yksittäisiä koulutustilaisuuksia
järjestettiin osaamispooli- ja alakohtaisesti tarpeen mukaan kaikista reformin aiheista, mm.
opiskelijahallintojärjestelmä Wilman toiminnoista, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman
toteuttamisesta sekä osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Myös henkilökohtaista
ohjausta on järjestetty käytännön tilanteissa merkittävässä määrin.
Osaamisen kehittämistä on tukenut vahvasti myös uudistettu Intra, joka on rakennettu toiminnan
ohjauksen välineeksi sisältäen reformin vaatimusten mukaisesti toteutetut prosessikuvaukset ja
toimintaohjeet. Intraan perehdyttäminen, sen läpikäynti ja käyttöön kouluttaminen on vienyt
eteenpäin osaamista ja ymmärrystä reformin mukaisista käsitteistä ja toiminnasta.
Turvallisuuskoulutuksia ja niihin liittyviä harjoituksia jatkettiin edellisen vuoden hyvien kokemusten
pohjalta kaikissa yksiköissä ja koko henkilöstöä koskien. Esimiehiä koulutettiin myös uuden
turvallisuusviestintäjärjestelmän käyttöön ja henkilöstön koulutukset jatkuvat keväällä 2019. Myös
digiosaamisen kehittymiseen tähtäävää koulutusta on järjestetty koko henkilöstölle DigiSakkyohjelman puitteissa.
Osaamisen kehittäminen ja henkilöstön hyvinvointi nähdään jatkuvina prosesseina. Pedagoginen
johtaminen määrittelee entistä vahvemmin ne osaamistarpeet, joihin eri tehtävissä toimivaa
henkilöstöä on tarpeen kouluttaa. Henkilöstön osaaminen toimii sekä laadunhallinnan että
työhyvinvoinnin perustana ja toisaalta motivaatio ja hyvinvointi ovat oleellisia tekijöitä henkilöstön
jatkuvalle oppimiselle ja osaamisen kehittymiselle.
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5. 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.
5.1.

Edustuksellinen yhteistoiminta

Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmä kokoontui vuoden 2018 aikana viisi (5) kertaa.
Kuntayhtymän yt-ryhmän kokoonpano 31.12.2018:
Hassinen-Laffitte Sirkka,
Kammonen Tiina,
Kankaanpää Birgitta,
Karppinen Harri,
Keinänen Kimmo,
Kolari Anne,
Lampinen Timo,
Nissinen Ari,
Nissinen Pia,
Nyman Mauri,
Nyyssönen Mia,
Peltola Pirjo,
Petäsnoro Mervi,
Tengvall Tiina,
Savolainen Jukka,
5.2.

JUKO, luottamusmies
työsuojeluvaltuutettu
rehtori
JUKO, luottamusmies
JUKO, luottamusmies
JYTY, pääluottamusmies
tulosaluejohtaja/yhteiset palvelut
JYTY, luottamusmies
työhyvinvointiasiantuntija/työsuojelupäällikkö
JUKO, pääluottamusmies
JHL, pääluottamusmies
apulaisrehtori
henkilöstöpäällikkö
JHL, varapääluottamusmies
JUKO, luottamusmies

Aloitetoiminta

Henkilöstöllä on jatkuvasti mahdollisuus tehdä aloitteita toiminnan kehittämiseksi. Käytössä on
Intrasta löytyvä ”Oivallusloota” aloitelaatikko, johon aloitteet voi kirjata. Aloitteet käsitellään
johtoryhmän päättämässä työryhmässä, joka arvioi aloitteet.
Henkilöstöllä on ollut myös mahdollisuus tehdä ehdotuksia tunnustuksen ansaitsevista hyvistä ja
myönteisistä teoista, joista parhaiten perustellut esitykset palkittiin kuntayhtymän vuosijuhlassa
14.9.2018. Ehdotuksia palkittavista teoista/henkilöistä voi tehdä kymmenessä eri sarjassa:
hengennostattaja, ilmiö, kansainvälistäjä, kehittäjä, ratkaisija, Sakky-lähettiläs, sisäisen yhteistyön
edistäjä, turvallisuusteko, työkaveri ja vastuullisuusteko. Ehdotuksia tuli yhteensä 185 kpl. Kanava
ehdotusten tekemiseksi on vuoden 2019 alusta lähtien avoinna Intran etusivulla otsikolla ”Hyvä me
-ehdotuksia”.
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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

Liite 4

Kuntayhtymän tuloskortin mittareiden trendit, toteuma vuosina 2014−2018
Talous
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Kuntayhtymän ja tulosalueiden tuloskorttien mittariseloste 2018
Jos mittari koskee vain osaa tulosalueista, on tulosalueet lueteltu erikseen mittarin yhteydessä.
TALOUSNÄKÖKULMAN MITTARIT
Toimintatuotot ulkoiset (M€)
Oppimispalvelut
•
•

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 (M€)
•
•

mittari kertoo toiminnan kannattavuudesta ja sen kehittymisestä
mittariin lasketaan tuloslaskelman vuosikate

Investoinnit (M€)
Oppimispalvelut, Tilapalvelut
•
•

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

ASIAKASNÄKÖKULMAN MITTARIT
Tutkintojen määrä
Oppimispalvelut
•
•
•
•

mittari kertoo kyvystämme tuottaa opiskelijoillemme ammatillista osaamista sekä
yleissivistävää osaamista
mittariin lasketaan suoritetut ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja
erikoisammattitutkinnot
mittariin lasketaan suoritetut ylioppilastutkinnot
mittariin lasketaan oppisopimuksena kuntayhtymän ulkopuolella järjestämät tutkinnot

Opiskelijapalaute
Oppimispalvelut
• mittari kertoo opiskelijoiden tyytyväisyydestä järjestämäämme koulutukseen
• mittari lasketaan ammatillisen perustutkintokoulutuksen päättökyselyn tuloksista,
lukiokoulutuksen päättökyselyn tuloksista ja OPH:n valtakunnallisen Amispalautteen
(perus/ammatti/erikoisammattitutkinnot, valmistuvien kysely) 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)
• Amispalautteen indeksejä ovat HOKS (5), osaamisen hankkiminen (11), näytöt (4),
opiskelijan hyvinvointi (4), vaikuttavuus (3) ja yleisarvio koulutuksesta (1)
• suluissa on mittarin laskennassa käytettyjen väittämien lukumäärä kussakin
indeksissä
• arviointiasteikko 1 (heikoin) – 5 (paras)
• Palautteen laskentaperusteet muuttuivat kesken vuoden, kun Opetushallituksen
kaikille koulutuksen järjestäjille suunniteltu yhteinen koulutuspalaute otettiin
käyttöön. Tuloskortin opiskelijapalaute lasketaan vanhan palautekyselyn ja uuden
palautekyselyn vastaajamäärällä painotettuna keskiarvona
Työelämäpalaute
Kehityspalvelut ja Yhteiset palvelut
•
•

•

mittari kertoo työ- ja elinkeinoelämän tyytyväisyydestä toimintaamme
mittari lasketaan työ- ja elinkeinoelämälle suunnattujen palautekyselyjen tuloksista
• Ulkopuolisen puhelinhaastatteluna 500 alueen yritykselle tekemä kysely
• mittarin arvo muodostuu palautekyselyssä kysyttyjen väittämien (14)
keskiarvosta, joissa vastaaja on arvioinut kokemusten tai mielikuvien
perusteella kuntayhtymää koskevia väittämiä
• Työssäoppimisen työpaikkaohjaajille toteutettavan palautekyselyn tuloksista
arviointiasteikko 1 (heikoin) – 5 (paras)

Vetovoimaisuus yhteishaussa
Oppimispalvelut
•

mittari kertoo opiskelijoiden halukkuudesta hakeutua alueen työelämän tarpeiden
perusteella suunnattuihin ammatillisten perustutkintojen aloituspaikkoihin tai
lukiokoulutuksen aloituspaikkoihin
• mittarin arvo muodostuu ensisijaisten hakijoiden määrästä suhteessa koulutuksen
järjestäjän vahvistamaan aloituspaikkamäärään

•

hakijamäärät perustuvat yhteishaun ilmoittamiin tietoihin

Opiskelijavuodet
Oppimispalvelut
•
•
•
•

mittari kertoo opiskelijoiden halukkuudesta hakeutua alueen työelämätarpeiden
perusteella suunniteltuihin koulutuksiin
mittari sisältää oppisopimuskoulutuksen tietopuoliset opinnot
mittari ei sisällä hanketoiminnassa järjestettävää koulutusta
mittarin arvo muodostuu ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen,
työvoimakoulutuksen, oppisopimuksen tietopuolisen koulutuksen, henkilöstökoulutuksen
ja muun täydennyskoulutuksen määrästä painottamattomina opiskelijavuosina

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 määrällä (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 (%)
Oppimispalvelut
•
•

mittari kertoo kyvystämme tuottaa tutkinnon perusteiden mukainen ammattitaito
säännönmukaisessa ajassa
mittarin arvo muodostuu kolmen vuoden aikana ammatillisen perustutkinnon tai kahden ja
puolen vuoden aikana ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneiden
opiskelijoiden määrän suhteesta aloittaneisiin opiskelijoihin

Keskeyttäminen (%)
Oppimispalvelut
•
•

mittari kertoo 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 niitä eronneita, jotka eroavat 30 päivän sisällä opintojen aloittamisestaan)

Työllistyminen valmistumisen jälkeen (%)
Oppimispalvelut
•
•

•

•

mittari kertoo kyvystämme tuottaa ammattitaitoa alueen työelämän tarpeisiin
mittari lasketaan ammatillisen perustutkintokoulutuksen päättökyselyn väittämästä
”Todennäköinen tilanteeni valmistumisen jälkeen”
• mittarin arvo muodostuu väittämän vaihtoehdoista ”koulutusta vastaavassa
työssä”, ”muussa työssä” ja ”yrittäjänä”
mittari lasketaan Amispalautteen (valmistuvien kysely) väittämästä ” Oma arviosi tulevasta
tilanteestasi koulutuksen jälkeen”
• mittarin arvo muodostuu väittämän vaihtoehdoista ”työssä toisen palveluksessa” ja
”yrittäjä tai itsenäinen ammatinharjoittaja”
Mittarin laskentaperusteet muuttuivat kesken vuoden, kun Opetushallituksen kaikille
koulutuksen järjestäjille suunniteltu yhteinen koulutuspalaute otettiin käyttöön.
Tuloskortin mittarin arvo lasketaan vanhan palautekyselyn ja uuden palautekyselyn
vastaajamäärällä painotettuna keskiarvona.

Opiskelijapalautteen vastaus %
Kehityspalvelut
•

mittari lasketaan ammatillista perustutkintoa suorittaville suunnattuun päättökyselyyn ja
OPH:n valtakunnalliseen Amispalautteeseen (perus/ammatti/erikoisammattitutkinnot)
vastanneiden määrän suhteesta kyselyyn vastaajiksi kuuluvien määrään

•
•

päättökyselyyn ja Amispalautteeseen vastaavat valmistuvat opiskelijat mahdollisimman
lähellä valmistumistaan.
Palautteen laskentaperusteet muuttuivat kesken vuoden, kun Opetushallituksen kaikille
koulutuksen järjestäjille suunniteltu yhteinen koulutuspalaute otettiin käyttöön.
Tuloskortin opiskelijapalautteen vastaus % lasketaan vanhan palautekyselyn ja uuden
palautekyselyn vastaajamäärällä painotettuna keskiarvona.

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 alkuvuodesta toteutettavan työolobarometrin indekseihin
kuuluvien väittämien keskiarvosta sekä kahdesta ennen kesää ja syksyllä toteuttavan vain
työolobarometrin indeksiä kokonaisuutena mittaavan kyselyn tuloksista (6
väittämää/kysely)
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)

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, arvioivat osaamisen tasoa ja koulutustarpeita
sekä kirjaavat sovitut asiat HRM/Osaaminen –järjestelmään

Opiskelijatilastoja
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Järjestämislupa ja toteutuneet painottamattomat opiskelijavuodet 2018
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1. YMPÄRISTÖRAPORTTI
Savon koulutuskuntayhtymä julkaisee ympäristöraportin ja – tilinpäätöksen osana
toimintakertomusta.
Ensimmäisessä
osassa,
eli
ympäristöraportissa
esitellään
koulutuskuntayhtymän keskeisiä tuloksia ja raportoidaan kestävän kehityksen edistämiseen
liittyvistä toimenpiteistä. Toisessa osassa, eli ympäristötilinpäätöksessä kerrotaan
talousnäkökulmasta vuoden 2018 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 ja vastuullisuus näkyvät 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 2018 aikana toteutettiin Varkauden
lukiossa kestävän kehityksen sertifioinnin edellyttämät itsearvioinnit ja ulkoinen auditointi. Lukiolle
myönnettiin OKKA-säätiön (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) kestävän kehityksen
sertifikaatti, joka on voimassa vuoteen 2021 saakka.
Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen sertifiointijärjestelmää sekä –kriteerejä uudistettiin
OKKA-säätiön hankkeessa vuoden 2018 aikana. Savon koulutuskuntayhtymä oli mukana hankkeessa
pilotoimassa uusia kestävän tulevaisuuden indikaattoreita sekä kehittämässä ja tukemassa kestävän
kehityksen kriteerien ja web-järjestelmän uudistamista. Valtakunnallinen kriteerien uudistamistyö
on vaikuttanut kuntayhtymän eri yksiköiden kestävän kehityksen sertifiointien uusimisaikatauluihin.
Kuntayhtymässä tarkasteltiin em. hankkeeseen liittyen kuntayhtymän keskeisiä prosesseja kestävän
kehityksen näkökulmasta ja arvioitiin prosessien kohtia, joissa tulee varmistaa kestävän kehityksen
huomioiminen. Lisäksi selvitettiin, miten kestävän kehityksen kriteerien kehittämisessä tulisi ottaa
huomioon reformin tuomat muutokset. Sakkyn kehityspalveluiden asiantuntijat pilotoivat uusia
indikaattoreita pedagogisen johtamisen näkökulmasta ja antoivat palautetta sähköisen järjestelmän
käyttäjänäkökulmasta. Loppuvuoden aikana tehtiin myös uusinta-auditointien pilotointia
Presidentinkatu 3:n ja Toivalan yksiköiden johdon ja opetuksen edustajien kanssa.

1.2

Poolikohtaiset ympäristöasiantuntijat

Savon koulutuskuntayhtymässä on tehty tavoitteellista kestävän kehityksen työtä jo vuodesta 2005
lähtien ja toiminnan kehitystä kestävämpään suuntaan on tapahtunut merkittävästi, mutta silti eri
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alojen ja yksiköiden välillä on eroja sekä opetuksessa että arkikäytänteissä. Vuosittaisen kestävän
kehityksen kyselyn tuloksista on myös käynyt ilmi, että opettajat tarvitsevat tukea alakohtaiseen
kestävän kehityksen opetukseen. Niinpä syksyllä 2018 kaikkiin osaamispooleihin nimettiin
alakohtaiset ympäristöasiantuntijat, joiden tehtävänä on ensisijaisesti toimia alan sisäisenä
asiantuntijana ja perehdyttää sekä tukea opettajia alakohtaisissa vastuullisuus- ja ympäristöasioissa.
Poolien ympäristöasiantuntijoiden tehtävänä on myös ympäristönäkökohtiin liittyvien
toimintaympäristön muutosten ja osaamistarpeiden ennakointi sekä alan yhteyshenkilönä
toimiminen mm. ympäristöteemaisissa kehittämishankkeissa. Lisäksi ympäristöasiantuntijat
toimivat jatkossa yhteyshenkilöinä ja alakohtaisina asiantuntijoina Ekokompassi-järjestelmään
liittyvissä asioissa. He voivat välittää tietoa Ekokompassista alan yhteistyöyrityksille, tarjota
alakohtaista asiantuntemusta yritysten Ekokompassi-neuvonnassa sekä opastaa muita opettajia
Ekokompassin hyödyntämisessä opetuksessa ja työelämäyhteistyössä.
Poolien ympäristöasiantuntijat perehdytetään aihealueeseen ja tehtäviinsä hyödyntäen OPH:n
rahoittamaa Vastuullisuusosaaminen ja kiertotalous koulutusreformissa -täydennyskoulutushanketta.

1.3

Kestävän työelämän edistäminen

Savon koulutuskuntayhtymä edistää kestävää ja vastuullista työelämää kouluttamalla vastuullisia
ammattilaisia sekä tarjoamalla alueen yrityksille erilaisia työelämäpalveluita kestävän kehityksen
edistämiseksi. Ammatillinen oppiminen tapahtuu entistä enemmän työpaikoilla, joten ammatillisen
koulutuksen järjestäjien on tärkeää edistää myös yritysten ja työssäoppimispaikkojen kestäviä ja
vastuullisia toimintatapoja. Työpaikkojen vastuullisuuden kehittäminen tarjoaa opiskelijoille aitoja
työelämän
kehittämistehtäviä,
esimerkiksi
erilaisten
kartoitusten,
selvitysten
ja
kehittämissuunnitelmien laatimista osana työpaikalla oppimista. Yhteistyö yritysten
ympäristöasioiden kehittämisessä antaa oppilaitokselle myös tietoa työelämän kestävän kehityksen
haasteista ja tavoitteista, joita voidaan hyödyntää opetuksen kehittämisessä.
Savon koulutuskuntayhtymä pilotoi Ekokompassi-järjestelmää Kestävää kehitystä Pohjois-Savon
yrityksissä -hankkeessa vuosina 2016-2018. Hankkeen tuloksena yhdeksälle pohjoissavolaiselle
yritykselle saatiin auditoitu Ekokompassi-järjestelmä. Pilotoinnissa järjestelmä todettiin hyväksi ja
käytännönläheiseksi työkaluksi, jolle on alueen yrityksissä tarvetta ja kysyntää. Järjestelmään
liittyvät neuvontapalvelut sopivat erittäin hyvin osaksi Sakkyn työelämäpalveluita ja ne tukevat
myös opetuksen kehittämistä ja työpaikalla oppimista.
Ekokompassi siirtyi vuoden 2018 alussa Suomen luonnonsuojeluliiton hallinnoitavaksi. Savon
koulutuskuntayhtymä toimi alueellisena Ekokompassi-koordinaattorina Pohjois-Savossa ja vastaa
yritysten neuvonta- ja auditointipalveluiden tarjoamisesta. Ekokompassi on Suomessa kehitetty, pkyrityksille 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.
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Savon koulutuskuntayhtymän kehityspalveluiden koordinoima Portaat luomuun -ohjelma toimii
maksullisena palveluna ammattikeittiöille. Valtakunnallisessa ohjelmassa oli vuoden 2018 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.

1.4

Kestävää kehitystä edistävät hankkeet

Savon koulutuskuntayhtymässä on ollut jo vuosia käynnissä eri toimialojen kehittämishankkeita,
joiden tukemana on kehitetty kuntayhtymän omaa toimintaa, opetusta ja alueen työelämää.
Seuraavissa kohdissa esitetään muutamia hankkeita, joissa on tehty sekä alueellista että
valtakunnallista kehittämistyötä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta.
1.4.1 Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä (KePoSa)
Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä (KePoSa) –hanke päättyi elokuussa 2018. Hankkeessa
edistettiin pohjoissavolaisten yritysten ympäristövastuullisuutta ja kestävän kehityksen mukaista
liiketoimintaa. Hankkeeseen osallistui 12 yritystä, joissa kartoitettiin aluksi toiminnan
ympäristövaikutuksia ja ympäristöasioiden hallinnan nykytilaa. Näiden tulosten ja yritysten omien
tavoitteiden pohjalta suunniteltiin yrityskohtaiset kehittämistoimenpiteet.
Hankkeeseen osallistuneet yritykset vähensivät mm. materiaalien ja energian kulutustaan, edistivät
ympäristövastuullisia hankintoja, tehostivat jätehuoltoa ja kierrätystä, kehittivät riskienhallintaa
sekä henkilöstönsä kestävän kehityksen osaamista. Yhdeksässä yrityksessä rakennettiin
ympäristöjärjestelmät ja niille myönnettiin auditoinnin jälkeen Ekokompassi-sertifikaatit.
Keposa-hankkeessa kehitettiin Savon koulutuskuntayhtymälle Kestävän kehityksen OmaPolku.
Kestävän kehityksen painotus opinnoissa on ollut opiskelijoille mahdollista vuoden 2018 alusta
saakka. Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä -hanke toteutettiin Pohjois-Savon liiton EAKRrahoituksella 3/2016 – 8/2018.
1.4.2 Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä (YMOSA)
Lokakuussa 2018 käynnistettiin Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä –hanke, jonka
keskeisenä tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Savon alueellista kilpailukykyä sekä vähähiilistä ja
kestävää taloutta. Hankkeessa edistetään vastuullisten tuotteiden ja palveluiden markkinoita
edistämällä samanaikaisesti sekä tarjontaa että kysyntää.
Hankkeessa tuetaan julkisia organisaatioita jalkauttamaan vähähiilisyys-, resurssiviisaus-,
kiertotalous- ym. vastuullisuustavoitteet käytäntöön ja toteuttamaan vastuullisia hankintoja.
Samanaikaisesti tuetaan paikallisia yrityksiä ympäristövastuullisuuden parantamisessa sekä
varmistetaan että paikallisilla toimijoilla on osaamista vastata ympäristö- ja kestävyysvaatimuksiin.
Lisäksi tavoitteena on aikaansaada ja vahvistaa yritysten välistä yhteistyötä sekä edistää
markkinavuoropuhelun syntymistä alueen yritysten ja hankintayksiköiden välillä.
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Hankkeella vahvistetaan alueellista ympäristöosaamista, jota hyödynnetään yritysten,
organisaatioiden ja alueen kilpailutekijänä. Hankkeessa myös kootaan alueellinen ympäristöosaamisen palvelukartta, jota voidaan hyödyntää alueen yritysten ja organisaatioiden
ympäristötyön kehittämisessä. Hankkeessa hyödynnetään Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää
työkaluna ympäristövastuullisuuden kehittämisessä sekä yrityksissä, että julkisissa organisaatioissa.
Samalla Ekokompassi-järjestelmää tehdään tunnetuksi ja levitetään maakunnassa.
Vuoden 2018 aikana hankkeeseen sitoutui 15 organisaatiota, joista kahdeksan on pk-yrityksiä ja
seitsemän on julkisia organisaatioista. Hankkeeseen otetaan uusia kumppaneita mukaan vielä
vuoden 2019 aikana.
Hankkeen avulla toteutetaan Savon koulutuskuntayhtymän perustehtävää alueen työelämän
kehittäjänä. Samalla vahvistetaan Sakkyn asiantuntijuutta ja edelläkävijä-roolia vastuullisen ja
kestävän työelämän edistäjänä. Hanke saa EAKR-rahoitusta Pohjois-Savon liitolta ja se kestää
vuoden 2020 loppuun.
1.4.3 Kiertotaloutta ammatilliseen koulutukseen ja yrittäjyyskasvatukseen
Hankkeessa tuotettiin vuoden 2018 aikana yhteistoiminnalliseen ja pelilliseen oppimiseen
perustuva Circula-työpaja, joka toimii johdantona kiertotalouteen. Pajaa pilotoitiin hankkeeseen
osallistuneissa oppilaitoksissa, mm. Savon koulutuskuntayhtymässä kolmessa eri vaiheessa ja
jokaisen pilotoinnin jälkeen peliä on edelleen kehitetty saadun palautteen ja kokemusten kautta.
Huhtikuussa 2018 Circula-työpaja toteutettiin onnistuneesti osana NY24h-leiriä.
Yhteisen työpajan lisäksi jokaisessa hankkeeseen osallistuvassa oppilaitoksessa suunnitellaan
kiertotalousaiheisia oppimiskokonaisuuksia työpajan jatkumoksi. Savon koulutuskuntayhtymässä
kiertotalouden perusteet sisällytetään osaksi kaikille yhteistä kestävän kehityksen kurssia ja
työpajan jatkumoksi laaditaan työpaikalla toteutettava oppimistehtävä.
Sitran rahoittamaa hanketta koordinoi Suomen ympäristöopisto SYKLI ja muita kumppanitoteuttajia
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, sekä lukioiden ja ammattikorkeakoulujen käytettävissä.
Hanke toteutetaan aikavälillä 11/2017 – 4/2019.
1.4.4 Vastuullisuusosaaminen ja kiertotalous koulutusreformissa
Savon koulutuskuntayhtymä toteuttaa yhteistyössä Suomen ympäristöopisto Syklin kanssa
opetushenkilöstön täydennyskoulutushankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa kiertotalouden ja
vastuullisen ammattitaidon opetusta ja sisällyttämistä myös työpaikoilla oppimiseen. Koulutuksia
toteutetaan Savon ammattiopiston lisäksi kahdessa muussa ammatillisessa oppilaitoksessa.
Koulutushankkeessa tarjotaan oppilaitosten henkilöstölle monipuolisesti erilaisia tapoja kehittää
osaamistaan ja osallistua oppilaitoksen käytäntöjen kehittämiseen. Tavoitteena on tarjota
henkilöstölle laajasti yleiskuva kiertotaloudesta ja vastuullisuudesta työelämässä. Valittujen
ammattialojen
opettajatiimit
perehtyvät
lisäksi
syvällisemmin
alansa
keskeisiin
vastuullisuuskysymyksiin ja määrittelevät vastuullisen ammattitaidon osaamislupaukset, joiden
toteuttamiseen
ko.
opetusala
sitoutuu.
Osaamislupausten
kautta
ammattialan
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vastuullisuusosaamista voidaan avata ja kuvata konkreettisemmin sekä opiskelijoille että
työelämälle. Tiimit sopivat yhdessä työssäoppimispaikkojen kanssa vastuullisuusosaamisen
kehittämisestä ja varmistamisesta opiskelijan tutkintoprosessissa. Opetushallituksen rahoittama
koulutushanke alkoi vuoden 2018 lopulla ja koulutukset toteutetaan pääasiassa vuoden 2019
aikana.
1.4.5 Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA)
Savon koulutuskuntayhtymä on osatoteuttajana Turun yliopiston Brahea –keskuksen
hallinnoimassa julkisiin hankintoihin keskittyvässä hankkeessa. Toinen osatoteuttaja on Helsingin
yliopiston Ruralia-instituutti. Hankkeen tavoitteena on lisätä pk-yrityksissä ja hankintayksiköissä
tietoa ja osaamista julkisista hankinnoista maaseudun yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi, luoda ja
vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuuksia pk-yrittäjien kesken sekä edistää markkinavuoropuhelun
syntymistä pk-yritysten ja hankintayksiköiden välillä. Hankkeessa keskitytään neljään maaseudun
yritystoiminnan näkökulmasta keskeiseen teemaan: kuljetus, ympäristöpalvelut, energia ja ruoka.
Näihin teemoihin liittyen hankkeessa on työstetty sosiaalisia ja ympäristönäkökulmiin liittyviä
kriteereitä huomioiden maaseudun pk-yritysten toimintaympäristö. Merkittävässä roolissa tulevat
olemaan eri puolilla Suomea pidettävät pykäläbaari- / hankintatreffitilaisuudet, joissa esitellään
erilaisia hankintakäytänteitä, verkostoidutaan ja edistetään markkinavuoropuhelun syntymistä.
Hanke toteutetaan aikavälillä 01/2018-06/2020 ja sitä rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahasto.
1.4.6 Lähi- ja luomuruuan käytön edistäminen ja hankintaosaamisen lisääminen
Eduskunnan myöntämällä lisämäärärahalla tuettiin lähiruoka- ja luomualan kansallisten
kehittämisohjelmien mukaisia toimenpiteitä. Hankkeen tavoitteena oli edistää koko ruokaketjun
yhteistyötä EkoCentrian tekemän hankinnan elinkaari -mallin mukaisesti sekä lisätä tietämystä
vuoden 2017 alussa uudistetusta hankintalaista ja sen menettelytavoista. Hankkeen toimintojen
avulla lisättiin ja monipuolistettiin ruokapalveluiden ja pk-elintarvikeyrittäjien hankintaosaamista ja
vahvistettiin maaseudun pk-elintarvikeyrittäjien mahdollisuuksia vastata ammattikeittiösektorin
kysyntään. Hanke toteutettiin aikavälillä 04/2017– 12/2018 ja sitä rahoitti Maa- ja
metsätalousministeriö.

1.5

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 on kysytty tulo-, olo- ja päättökyselyissä sekä Amispalautteen
päättökyselyssä kestävän kehityksen toteutumista opetuksessa ja käytännön työssä.
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1.5.1 Vuosittainen kestävän kehityksen kysely henkilöstölle
Kuntayhtymässä toteutetaan vuosittain kestävän kehityksen kysely henkilöstölle huhtikuun aikana.
Vuoden 2018 kyselyyn saatiin 186 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 2018 kyselyn tuloksia edelliseen vuoteen, niin tulosten mukaan edistymistä
on tapahtunut mm. seuraavien väittämien tuloksissa:
-

kestävä kehitys toteutuu opetuskeskusteluissa,
kestävä kehitys toteutuu työmenetelmissä
kestävä kehitys toteutuu oppimisympäristöissä

Kyselyn tulosten mukaan vahvuuksia ovat mm.:
-

jätteiden määrää on vähennetty
lajitellaan jätteet
paperinkulutusta ja kopiointia on vähennetty
vedensäästö otetaan työssä huomioon
kestävä kehitys toteutuu opetuskeskusteluissa ja työmenetelmissä
tunnetaan pelastussuunnitelma

Kyselyn tulosten mukaan kehitettävää on mm.
-

energia- ja materiaalitehokkaassa toiminnassa
hankintojen ympäristövastuullisuudessa
opiskelijoiden ympäristötietoisuudessa ja kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassa
yhteisön tasa-arvossa
esimiestyöskentelyssä

Kyselyn vastauksissa koulutustarpeita (68% vastanneista) ilmeni mm. seuraaviin teemoihin:
-

turvallisuus ja hyvinvointi
kestävä kehitys omalla ammattialalla
materiaalitehokkuus
globalisaatio ja monikulttuurisuus

1.5.2 Opiskelijoiden kestävän kehityksen kyselyiden tulokset
Opiskelijoiden tulo-, olo- ja päättökyselyissä on esitetty kestävän kehityksen väittämiä jo vuodesta
2009. Taulukossa 1 esitetään opiskelijakyselyiden tulokset vuosilta 2016-2018. Väittämiin
vastaaminen on tapahtunut Likertin asteikolla 1-5 (täysin eri mieltä- täysin samaa mieltä) ja
vastaajien määrä on merkitty n=-merkinnällä. Vuonna 2018 opiskelijakyselyiden toteutus muuttui
kesken vuoden, alkuvuonna palaute kerättiin survey-kyselyllä ja 1.7.2018 alkaen siirryttiin
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käyttämään OPH:n Amispalaute-kyselyä. Tässä yhteydessä olokysely on jäänyt pois käytöstä ja
tulokyselyä ei toteutettu keväällä 2018. Amispalautteessa on kestävän kehityksen väittämä
ainoastaan päättökyselyssä. Päättökyselyjen tulokset (survey) ovat parantuneet. Amispalautteessa
päättökyselyn väittämä on muuttunut, joten sen tuloksia pystytään vertaamaan myöhemmin.
Kalenterivuosi

2018

2017

2016

(n=1234)

(n=1190)

3,60

3,68

(n=837)

(n=905)

3,65

3,70

(n=977)

(n=796)

(n=904)

3,86

3,83

3,78

3,92

3,99

3,80

Tulokysely 31.12.2017 asti
Kestävä kehitys on näkynyt sekä
opetuksessa että käytännön työssä
Olokysely 31.12.2017 asti
Kestävä kehitys on näkynyt sekä
opetuksessa että käytännön työssä
Päättökysely 30.6.2018 asti
Kestävä kehitys on näkynyt sekä
opetuksessa että käytännön työssä
Opiskelu on lisännyt kestävän kehityksen
osaamista ammatissani
Päättökysely
(Amispalaute)
1.7.31.12.2018
Sain valmiuksia toimia ammattialallani
kestävän kehityksen mukaisesti

(n=232)
4,13

Taulukko 1. Opiskelijakyselyiden kestävän kehityksen väittämien tulokset vuosilta 2016−2018.

1.6

Kestävän kehityksen tapahtumat
Savon koulutuskuntayhtymässä järjestettiin vuoden 2018 aikana tapahtumia, koulutuksia ja
opintomatkoja kestävään kehitykseen liittyen. Tähän osaan on koottu keskeisimpiä teemaan
liittyviä tilaisuuksia.
Kestävän kehityksen sertifioinnit ja itsearvioinnit
-

Kevään aikana jatkettiin opetuksen kestävän kehityksen itsearviointia Varkauden lukiossa.
Arviontiin osallistettiin myös opiskelijoiden edustajia.
Varkauden lukion kestävän kehityksen ulkoinen auditointi oli 20.4.2018. Sertifikaatti on
voimassa vuoteen 2021 saakka.
Marras- joulukuun aikana toteutettiin Toivalan, Presidentinkatu 3:n, Kolmisopen ja
Sahakadun yksiköiden uusinta-itsearvioinnit.

Koulutukset ja seminaarit
-

Hius- ja kauneudenhoitoalan ammattilaisille, yrityksille ja opettajille järjestettiin
Hyvinvointitreffit tammikuussa Presidentinkadulla. Tapahtumassa esiteltiin vastuullisia
yrityksiä, ekologisia tuotteita, kuultiin tietoiskuja aiheesta sekä asiantuntijan luento ravinnon
merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille.
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-

Kehityspalvelut järjestivät maaliskuussa kuntayhtymän toimipistekohtaisten kekevastaavien
koulutuspäivän.
Kehityspalvelut toteuttivat Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän esittelytilaisuuksia sekä
henkilöstölle että yrityskumppaneille touko-, kesä-, elo- ja marraskuussa.

Opintomatkat
-

Varkauden yksikön henkilöstöä vieraili Riikinvoiman Ekovoimalalla helmikuussa.
Kuopion yksiköiden henkilöstöä vieraili Riikinvoiman Ekovoimalalla toukokuussa ja
joulukuussa.
Ympäristövastuullinen ruokatuotanto –koulutuksen toteuttama Yhteisiä ruokainnovaatioita
julkisiin ruokapalveluihin – opintomatka Lappiin. Matkalle osallistui 20 henkilöä Ylä-Savon
alueen julkisista ruokapalveluista.

Muu kehittäminen
-

-

osallistuttiin
maaliskuussa
19.3
pääkaupunkiseudun
Ekokompassi-tilaisuuteen
Finlandiatalolla, jossa esiteltiin mm. Pohjois-Savon alueen Ekokompassi-yritysten toimintaa.
toteutettiin kevään aikana Varkauden kampuksella jätehuollon kartoitus ja laadittiin uudelle
kampusalueelle jätehuoltosuunnitelma yhteistyössä Keski-Savon jätehuollon kanssa.
perustettiin kuntayhtymään keke-pop-up-tiimi, jonka tehtävänä oli pohjustaa strategian
laatimista kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmasta. Tiimi toimi lokakuulle
saakka.
kuntayhtymässä järjestettiin Kestävän kehityksen kriteeri-työpaja 8.5.2018, jossa olivat
koolla OKKA-säätiön ja EcoOne:n edustajien lisäksi asiantuntijat OKKA-säätiön hankkeen
kumppaniorganisaatioista
Kainuun
ammattiopistosta,
Riveriasta
sekä
Savon
ammattiopistosta. Työpajassa pohdittiin reformin vaikutuksia kestävän kehityksen
kriteereihin ja ideoitiin ratkaisuja kriteerien uudistamiseksi. Työpajan tuloksia hyödynnettiin
uusien kestävän tulevaisuuden indikaattorien kehittämistyössä.
osallistuttiin Helsingissä lokakuussa järjestettyyn Oppilaitosten kestävän kehityksen
auditoijien työpajaan, jossa kerättiin palautetta ja kehittämisideoita kestävän kehityksen
arvioinnin ja auditointityön pohjaksi.
ohjattiin Tampereen ammattiopiston Metsäkurun yksikön uusien indikaattorien pilotointia
ja kerättiin palautetta sähköisen järjestelmän ja indikaattorien kehittämiseksi.
tehtiin lokakuussa kestävän kehityksen auditoinnit Liiketalousopiston Perhon Malmin ja
Töölön kampuksille, joissa pilotoitiin kestävän kehityksen uusia indikaattoreita ja sähköistä
työkalua.
osallistuttiin vuoden aikana Ekokompassin valtakunnallisen verkoston tapahtumiin
Helsingissä. Tilaisuuksien tavoitteena oli verkoston osallistaminen kehittämistyöhön
Ekokompassin toimintamallin ja valtakunnallistamisen edistämiseksi.
Kevätlukukauden päättäjäisissä luovutettiin ympäristöstipendit Varkauden lukion
opiskelijoille Elina Antikaiselle ja Vilma Tyrväiselle.
toteutettiin valtakunnallisen energiansäästöviikon aikana (vko 41) tapahtumia eri yksiköissä
esim. Sammakkolammentien yksikössä järjestettiin Circula-kiertotalouspeli opiskelijoille ja
opettajille.
Savon koulutuskuntayhtymän opettajia ja asiantuntijoita osallistui syyskuussa
Kuntamarkkinat-tapahtumaan Helsingissä. Tapahtumassa esiteltiin Sakkyn kestävän
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-

kehityksen ja vastuullisuuden työtä sekä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää. Tilaisuudessa
tallennettiin Kunta.tv:n nauhoittama video, jossa kuntayhtymän johtaja Heikki Helve kertoo
kuntayhtymän vastuullisuudesta https://www.kunta.tv/savon-ammattiopisto-kestavantulevaisuuden-tekija/
EkoCentria toteutti webinaareja erilaisista teemoista yhteistyössä kumppaniverkostojen
kanssa:
o 13.2.2018 Vastuulliset hankinnat -webinaari
 Kuntapäättäjille sekä kaupungin- ja kunnanvaltuutetuille kerrottiin
esimerkkejä vastuullisuuskriteereistä ja miten niitä voi hankintalain mukaan
käyttää.
o 25.4.2018 Palveluhankintoihin vastuullisuutta -webinaari
 Kuntapäättäjille,
hankintaneuvojille,
talouspäälliköille
ja
muille
palveluhankintojen suunnitteluun osallistuville esiteltiin esimerkein, kuinka
palveluhankintoihin saadaan vastuullisuus konkreettisesti näkyviin.
o 5.11.2018 Opi dynaamisen hankintajärjestelmän käyttöä -webinaari
 Kerrottiin konkreettisia esimerkkejä, kuinka dynaamista hankintajärjestelmää
on käytetty sekä pienhankinnoissa että kansallisen kynnysarvon ylittävissä
hankinnoissa. Lisäksi pohdittiin, kuinka mallit soveltuisivat erilaisiin tuote- ja
palveluhankintoihin mm. elintarvikehankintoihin.
o 26.11.2018 Tuotekehitysprojekti hankinnassa -webinaari
 Esiteltiin, miten hankintalain mukaista innovaatiokumppanuusmenettelyhankintatapaa voidaan soveltaa, kun tuote valmistetaan tutkimusta, kokeilua
tai tuotekehitystä varten.
o 10.12.2018 Luomusuositus 20/2020 -webinaari
 Kerrottiin konkreettisia esimerkkejä siitä, miten julkisissa ruokapalveluissa
luomutuotteita voi hankkia ruokalistalle ilman lisäkustannuksia ja saavuttaa
Suomen hallituksen asettama 20 % luomutavoite.
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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 Tilapalveluiden tilastoista, jäteyhtiöiden raporteista, kuntayhtymän
tilinpäätöksestä 2018 sekä talousarvion käyttötalous- ja investointiosasta.

2.2

Ympäristötuotot

Kuntayhtymän ympäristötuottojen kokonaissumma oli 198 551 €, mikä on noin 0,2 % 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 89 887 €, mikä on noin 0,11 % kaikista kuntayhtymän
toimintakuluista. Eniten kustannuksia aiheutui jätehuoltoyhtiöiden laskuttamista jätemaksuista 89
887 €. Ympäristötilinpäätös sisältää Jätekukko Oy, Ekokemin, Keski-Savon ja Ylä-Savon jätehuollon
laskuttamat jätemaksut sekä biojätekustannukset. Alla erittely kustannuksista jätelajeittain:
Jätelaji
Energiajäte
Biojäte
Ongelmajäte
Tiili- ja betonijäte
Pahvi ja kartonki
Metalli
SER-jäte
Yhteensä

2018
56 946 €
9 433 €
12 746 €
1 735 €
4 677 €
335 €
4 015 €
89 887 €

2017
53 882 €
10 050 €
11 300 €
1 208 €
4 806 €
694 €
446€
82 386 €

Jätevesien käsittelymaksut kuntayhtymän osalta olivat 42 215 €.
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2.4

Ympäristöinvestoinnit

Ympäristöinvestointeja kirjattiin vuonna 2018 yhteensä 1 040 000 € joka on n. 22 % kaikista
kuntayhtymän investoinneista. Suurimmat investoinnit olivat mm. Varkauteen ja Iisalmelle
rakenteilla olevat uudisrakennukset, joista kummallekin tullaan niiden valmistuttua hakemaan
Pohjoismaista ympäristömerkkiä (Joutsenmerkki). Vuoden 2018 aikana edettiin myös Kuopion
uuden kampuksen suunnittelutyössä. Kohteen suunnittelussa yhtenä keskeisenä asiana on
ympäristöön, sekä kestävään kehitykseen liittyvät ratkaisut ja kohteelle tullaan hakemaan
Joutsenmerkkiä.

2.5

Ympäristövastuut

Ympäristövastuulla tarkoitetaan ympäristöön liittyvää olemassa olevaa velvoitetta, jolla on
todennäköisesti tulevaisuudessa menoja lisäävä vaikutus.

2.6

Kuntayhtymän ympäristötilinpäätös
Käyttötalousosa
Ympäristötuotot
Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu

2018

2017

0

0

Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely

0

0

Jätehuolto ja roskaantumisen ehkäisy

198 551 €

51 596 €

Maaperän ja pohjaveden suojelu

0

0

Melun ja tärinän torjunta

0

0

Luonnonvarat, luonnon- ja maisemansuojelu

0

0

Ympäristönsuojeluun liitt. viranomaistehtävät

0

0

Ympäristönsuojelun edistäminen

0

0

Tuotot yhteensä

198 551 €

51 596 €

Ympäristökulut

2018

2017

Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu

0

0

Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely

42 215 €

76 274 €

Jätehuolto ja roskaantumisen ehkäisy

89 887 €

82 386 €

Maaperän ja pohjaveden suojelu

0

0

Melun ja tärinän torjunta

0

0

Luonnonvarat, luonnon- ja maisemansuojelu

0

0

Ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät

0

0

Ympäristönsuojelun edistäminen

0

0

Kulut yhteensä

132 102 €

158 660 €
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Poistot

0

0

Investointiosa
Ympäristöinvestoinnit

2018

2017

Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu

1 040 000€

1 750 066€

Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely

0

0

Jätehuolto ja roskaantumisen ehkäisy

0

0

Maaperän ja pohjaveden suojelu

0

0

Melun ja tärinän torjunta

0

0

Luonnonvarat, luonnon- ja maisemansuojelu

0

0

Ympäristönsuojeluun liitt. viranomaistehtävät

0

0

Ympäristönsuojelun edistäminen

0

0

Investoinnit yhteensä

1 040 000€

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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