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1 YLEISPERUSTELUT
1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus
Savon koulutuskuntayhtymä valmistautuu positiivisista lähtökohdista vuoteen 2019.
Takana ovat ammatillisen koulutuksen reformin kaikkialle toiminnassamme ulottuvat
uudistukset. Muutos on ollut vaativa ja vaatinut meiltä kaikilta paljon. Olemme olleet
kansallisesti edelläkävijöitä toimintojemme uudistamisessa. Työpaikalla järjestettävä
koulutus, työehtosopimusten uudistaminen, käynnissä olevat tilaratkaisut sekä
prosessien ja tietovaraston avulla kehittyvät toimintamallimme ovat luoneet pohjaa
rakentavalle uuden luomiselle.
Eteenpäin katsottaessa näen runsaasti myönteisiä asioita. Olemme vetovoimainen
kouluttaja, jonka merkitys korostuu kaikilla toimialoilla. Kasvavat työelämän
koulutustarpeet yhdessä meidän olemassa olevien ja uudistuvien valmiuksiemme
kanssa luovat edellytykset menestymisemme jatkumiselle. Saamamme palaute sekä
opiskelijoilta että työelämältä on saavuttanut hyvän tason, josta tulemme pitämään
kiinni.
Uudistuneeseen tilanteeseen tarvitsemme pitkän aikavälin toiminnallisten
tavoitteiden selkeää määrittämistä. Hyvä esimerkki niistä on vastuullisuus ja sen
huomioiminen ohjaavana tekijänä toiminnoissamme. Näin toimien on syntynyt muun
muassa linjaus tulevien kiinteistöjemme Joutsenmerkistä, mikä ohjaa toimitilojemme
rakentamista. Alkavan toimintavuoden aikana tulemme uudistamaan strategiamme,
jonka valmisteluun meillä kaikilla on mahdollisuus osallistua.
Nykyinen strategiamme ja sen vuosittain terävöityneet toimenpiteet ovat
osoittautuneet hyvin ja tuloksellisesti eri tilanteisiin vastaaviksi. Käynnissä on pitkä
prosessi, jossa oppiminen jakautuu kolmeen oppimisympäristöön; oppilaitoksen
tiloihin, työelämään ja digitaaliseen ympäristöön. Jokainen niistä asettaa meille ja
toiminnallemme erityisiä vaatimuksia. Varkauden ja Iisalmen tilaratkaisut ovat
toteutuksessa, Toivalan tarvitsemat tilatäydennykset ovat selvitettävänä ja Savilahden
osalta yhteistoiminnassa käyttäjien kanssa tapahtuva tilojen suunnittelu on menossa.
Kyse on uudistuksesta, jollaista ei tässä mittakaavassa ole meillä koskaan toteutettu.
Savilahti kolmen koulutusasteen, työn ja asumisen keskittymänä tulee olemaan
ainutlaatuinen kokonaisuus Suomessa ja maailmassa. Savon ammattiopisto on sen
yksi keskeinen tekijä.
Olemme tehneet isoja päätöksiä uudistaessamme toimintaamme. Niiden ansiosta
taloutemme on kestävällä pohjalla ja olemme saavuttaneet hyvin meidän toiminnalle
asetetut tavoitteet. Toimiminen nykyresursseilla on vaatinut muuttamaan monia
toimintoja. Uudistukset vaativat aina henkilökunnalta paljon ja siksi työhyvinvoinnista
huolehtiminen, yhdessä ja kunkin omalta osaltaan erikseen, merkitys korostuu. On
tärkeää, että yhdessä osoitamme toistemme työtä kohtaan arvostusta ja annamme
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tukea, kun siihen suinkin on mahdollisuus. Tärkeää on avoin ja rakentava
keskusteluilmapiiri. Kaikista asioista tulee voida keskustella, esittää erilaisia
näkemyksiä ja vaihtoehtoja. Johdon tehtävä on tehdä niiden perusteella päätöksiä ja
linjauksia. Tehtyjen päätösten perustelut tulee esittää. Näin toimien voimme yhdessä
sitoutua yhteisiin pelisääntöihin ja toimenpiteisin.
Kansainvälisyys on osa meidän jokaisen arkea. Siihen panostaminen ja
vuorovaikutukseen osallistuminen vie meitä eteenpäin. Ammatillisen osaamisen
kilpailutoiminta niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasoilla on tärkeää toimintaa,
johon kannustan kaikkia osallistumaan. Uusien tavoitteiden asettaminen parantaa
omaa toimintaamme ja vuorovaikutus sekä uuden oppiminen yhdessä muiden kanssa
nostaa kaikkien mukana olijoiden osaamista.
Tulevaisuus tarvitsee tekijöitä, niin myös me. Edessämme on aika, jolloin meidän tulee
rekrytoida lisää henkilöstöä. Meiltä on eläköitynyt paljon hyviä osaajia.
Organisaatioilla, kuten meillä, on luonnollista, että henkilökiertoa tapahtuu. Meidän
joukkomme määrä on monien eri syiden johdosta kuluneiden vuosien aikana
pienentynyt. Määräänsä enempää tehtäviemme toteuttamiseksi se ei kuitenkaan voi
vähentyä. Toivon, että toiminnan tulokset, talous ja koulutuksen myynti yhdessä
muodostavat pohjan, jotta henkilöstömäärän vähentyminen on nyt saavuttanut
rajansa ja voimme tulevina vuosina rekrytoida taloomme merkittävän määrän uusia
osaajia.
Me olemme hyvä ja monipuolinen työyhteisö. Jokaisen työpanos kokonaisuudessa on
merkittävä. Pedagogiikan kehittäminen, toimintatapojemme käyttäjälähtöinen
uudistaminen, tiivis vuorovaikutus työelämän ja sen muuttuvien tarpeiden kanssa
sekä reagointikyky havaittuihin kehitystarpeisin vievät meitä eteenpäin.
Kokonaisuudessa onnistumisessa tarvitsemme toisiamme, meitä kaikkia. Pidetään siis
yhdessä huoli meistä kaikista.

Heikki Helve
kuntayhtymän johtaja
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1.2 Kuntayhtymän organisaatio
Savon koulutuskuntayhtymä on 16 jäsenkunnan omistama koulutusorganisaatio.
Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat 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
ohjaa hallintosääntö sekä yhtymähallituksen erikseen antamat ohjeet (muun muassa
hankintaohje ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet).

Kuntayhtymän organisaatiokaavio
Yhtymävaltuusto
Yhtymähallitus
Kuntayhtymän johtaja

Tarkastuslautakunta

Savon
Koulutus Oy

Rehtorit
Apulaisrehtorit

Tulosaluejohtaja

Yhteiset palvelut

Tilapalvelut

Tulosaluejohtaja

Tulosaluejohtaja

Kehityspalvelut

Oppimispalvelut

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).
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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.
Yhtymähallitus
Kuntayhtymässä on perussopimuksen 10 §:n mukaisesti yhtymähallitus, johon
yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhdeksän (9) jäsentä. Kullekin jäsenelle
valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja sen
hallintoa siten kuin siitä on erikseen kuntalaissa ja erityislaissa säädetty tai
kuntayhtymän perussopimuksessa tai hallintosäännössä määrätty.
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 (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja tekevä toimielin (SORA-toimielin)
Kuntayhtymässä toimivan SORA-toimielimen toiminta perustuu SORAlainsäädäntöön, jonka tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen
jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua
tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin.
Lain ammatillisesta koulutuksesta ja lukiolain mukaan määrätään koulutuksen
järjestäjän asettaman monijäsenisen toimielimen kokoonpanosta ja toimivallasta.
Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien,
työelämän ja opiskelijoiden edustus.
SORA-toimielimen tehtävänä on päättää
1. opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta
2. opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta siltä osin kuin se ei kuulu rehtorin
tehtäviin ja toimivaltaan
3. opiskelijan asuntolasta erottamisesta siltä osin kuin se ei kuulu rehtorin
tehtäviin ja toimivaltaan
4. opiskeluoikeuden pidättämisestä.

5
Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat / tilivelvolliset
Kuntayhtymän johtaja
Rehtorit, oppimispalvelut
Tulosaluejohtaja, kehityspalvelut
Tulosaluejohtaja, yhteiset palvelut
Tulosaluejohtaja, tilapalvelut
Tulosalueet ja osaamispoolit
Savon koulutuskuntayhtymä on jaettu seuraaviin tulosalueisiin:
- Oppimispalvelut
- Kehityspalvelut
- Tilapalvelut
- Yhteiset palvelut
Oppimispalvelujen ja yhteisten palvelujen tulosalueet muodostuvat osaamispooleista.

Kuntayhtymä on osakkaana perustamassaan ja omistamassaan Savon Koulutus
Oy:ssä, mikä hoitaa kuntayhtymän koulutustehtävää ensisijaisesti kilpailuilla
markkinoilla.

1.3 Toimintaympäristön muutokset
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työn muuttuminen
Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön muutos on ollut viime vuosina
voimakas. Valtakunnallisesti on luotu pohja ammatillisen koulutuksen reformille
uudistamalla koulutuksen liittyvää lainsäädäntöä, sen ohjausjärjestelmää ja
rahoitusmallia.
Tavoitteena on vastata aiempaa paremmin työelämän ja
osaamisvaatimusten voimakkaaseen muutokseen. Kuntayhtymän ja oppilaitoksen
edessä on reformin ideologian omaksuminen, sen mukaisen toiminnan
juurruttaminen ja siten uutteran työntekemisen kausi. Rahoitusjärjestelmän
muuttuminen ja kohdentumisperusteiden vähittäinen muutos ovat merkittävä
peruste toiminnan kehittämiselle tulevanakin toimintavuotena. Työelämässä
muutokset jatkuvat ja etenkin teknologinen kehitys eri aloilla on suuressa
murroksessa.
Toteutumassa
olevan
koulutusreformin
välittömänä
vaikutuksena
on
osaamisperusteisuuden lisääntyminen, työelämän kanssa tehtävän yhteistyön
kehittyminen ja rahoituksen perusteiden muuttuminen. Rahoituksen perusteena
opiskelijamäärän merkitys vähenee ja tutkintosuoritusten sekä koulutuksen
vaikuttavuuden merkitys lisääntyy. Koulutuksen järjestäjien tuloksellisuutta ja laatua
arvioidaan, järjestäjiä vertaillaan ja tuloksellisuuden onnistumisesta palkitaan.
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Reformilla vastataan työelämän nopeisiin muutoksiin. Digitaalisuus lisääntyy
teollisuudessa ja palveluissa nopeasti ja se asettaa haasteet eri alojen osaamiselle ja
opetukseen. Muutos ei niinkään vähennä ihmistyön tarvetta tavaroiden ja palvelujen
tuottamisessa, mutta se muuttaa osaamistarpeita ja luo uusia osaamistarveyhdistelmiä.
Työn ja osaamisen vaatimusten voimakkaan muutoksen lisäksi koko työn tekemisen
ja itse työn käsitteet ovat muuttumassa. Nuorison odotukset tulevaisuuden työn
suhteen ovat hyvin moninaiset, mutta entistä enemmän odotukset ovat
dynaamisempia ja työn merkitys yhtenä elämän kokonaisuuden osana nähdään
pienempänä. Samalla työmarkkinat kehittyvät yhä enemmän projektimaisemmiksi.
Pohjois-Savon liiton johdolla teetettiin vuonna 2018 selvitys ”Työvoimatarpeen ja
koulutuksen tulevaisuuksia Pohjois-Savossa”. Selvityksen loppuraportissa todetaan:
”Tulevaisuuden työmarkkinat koostuvat erilaisista työntekemisen todellisuuksista. Yhä
useampi työtehtävistä syntyy keikkatalouteen, jossa työsuhde voi olla yhden tehtävän
suorittaminen tai nollatuntisopimus ilman toteutuvia tunteja. Samaan aikaan on
tehtäviä, joihin työnantajat haluavat osaavia työntekijöitä pysyvämmillä
sopimusmalleilla. Muutos luo työmarkkinat, jossa työntekijät ja työnantajat voivat
vapaammin valita sopimuksen mallin ja kestoajan omien tarpeidensa mukaan.”
Edellä kuvattu kehitys asettaa haasteita ammatilliselle koulutukselle ja koulutukselle
yleensä.

Väestön ja ikäluokan muutos, työllisyyden kehitys ja koulutuksen ennakointi
Jäsenkuntien yhteenlaskettu väestömäärä pysyy ennallaan tai lievästi vähenee, mutta
alueelliset erot lisääntyvät. Jäsenkunnista suurin väestön kasvu määrällisesti
kohdistuu Kuopioon ja Kuopion seutuun. Useimmissa Pohjois-Savon kunnissa väestön
määrä vähenee (kuva 2). Myös nuorten ikäluokka pienenee, mikäli maakuntaan ei
saada kasvua työperäisestä muutosta.

Kuva 2. Pohjois-Savon väestökehitys 16-vuotiaiden ikäluokassa väestöennusteen 2015
mukaan.
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Työttömyys on edelleen maakunnan ongelma, vaikka vuosien 2016 - 2018 aikana
vallinnut hyvä kasvusuhdanne on sitä helpottanut. Elokuun lopussa 2018 työttömien
työnhakijoiden osuus Pohjois-Savon työvoimasta oli 9,8 %, mikä on hieman
valtakunnan keskiarvoa korkeampi. Työllisyys on kohentunut edellisestä vuodesta
kohtuullisen tasaisesti maakuntamme kaikissa seutukunnissa. Nuorisotyöttömyys on
edelleen maakuntamme ongelmia. Alle 25-vuotiaiden työttömyys on edellisvuodesta
vähentynyt 1,7 %-yksikköä, ollen syyskuussa 14,3 %. Pitkäaikaistyöttömyys on
laskenut myös vuoden 2017 alusta ja syyskuussa myös kaksi vuotta työttömänä
olleiden määrän kasvu taittui. Avoimien työpaikkojen määrä samalla tasolla kuin
edellisenä vuonna, joten työllisyyskehityksen voi ennakoida kehittyvän edelleenkin
positiivisesti.
Työvoimakoulutuksen järjestämisessä vallitsee tilanne, jossa
työvoimakoulutuksen rahoitus on oppilaitoksella ja koulutuksen kohderyhmä on TEtoimistolla. Koordinaation ja ohjauksen puutteessa rahoitus ja tarve eivät kohtaa ja
tarvittavaa koulutusta uhkaa jäädä toteutumatta.
Tämän hetken hyvässä suhdannetilanteessa aiempi työmarkkinoiden kohtaantoongelma
on
muuttunut
kohtaannon
lisäksi
myös
työvoiman
riittämättömyysongelmaksi. Suhdanteen tasaantuessa tilanne palautunee uudelleen
siihen, että työttömät ja työvoimatarpeet osaamisineen eivät kohtaa. Erityisesti
tilanne on koko ajan vaikeutumassa mm. kone- ja metallialalla, jolla
työmahdollisuuksia olisi, mutta ala ei ole riittävän vetovoimainen houkuttelemaan
nuoria koulutukseen. Edelleen kasvava haaste koulutukselle on kasvava tarve
eriasteiseen ohjaukseen, opintojen ja työuran eri vaiheissa. Ohjauksella pystytään
mahdollisesti vastaamaan ns. kohtaanto-ongelmaan, mutta vastaavasti ohjaus vaatii
lisääntyviä resursseja koulutuksenjärjestäjältä. Tämä on epäkohta, joka vaatii
oppilaitosten omien toimien lisäksi myös kansallisia toimenpiteitä.
Työttömyyden ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman lisäksi maakuntamme ja koko
itäisen Suomen ongelmana on väestökato. Väestön kehityksessä on
seutukuntakohtaisia eroja, mutta maakunta menettää kokonaisuudessaan väkeä
eteläiseen Suomeen. Kysymys on osittain maakuntamme vetovoimasta ja sen
kehittymisestä. Ammatillisen koulutuksen järjestämis- ja toteutusratkaisuilla on
vaikutusta siihen kuinka herkästi nuoret ikäluokat ovat valmiita muuttamaan
maakunnasta. Nuorille ratkaisevaa on luonnollisesti mahdollisuudet työllistyä
opintojen jälkeen ja siinä suhteessa ammatillisen koulutuksen yritystoimintaa tukeva
ja palveleva toiminta on erityisen merkityksellistä.
Ammatillisen koulutuksen määrälliseen tarpeeseen ja sisällölliseen kehittämiseen
vaikuttavat alueen työ- ja elinkeinoelämässä tapahtuvat muutokset, tarve saada
kaikille peruskoulunsa päättäville jatko-opintopaikka sekä oma osaaminen.
Opetushallituksen aiemmin toteuttaman valtakunnallinen ennakointitoiminta ei enää
tuota ennakoinnin perusmateriaalia ja koulutus- ja osaamistarpeiden määrällisiä ja
laadullisia toimintaympäristön muutoksia pyritään ennakoimaan maakunnallisella
ennakoinnilla. Ennakoinnin menetelmiä kehitetään, jotta tietoa pystytään
tehokkaammin analysoimaan ja hyödyntämään päätöksenteossa.
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Kuva 3. Koulutustarpeen määrällinen muutos koulutusaloittain Pohjois-Savossa 2015
-> 2025. Pohjois-Savon liitto, 2018.
Koulutuksen muutostarpeita
Ammatilliselta koulutukselta edellytetään yhä läheisempää yhteistyötä alueen työ- ja
elinkeinoelämän kanssa sekä kykyä vastata työelämän kiihtyviin muutoksiin.
Ammatillinen koulutus nähdään kasvavassa määrin alueen työ- ja elinkeinoelämän
voimavarana, kehittäjänä ja osaavan työvoiman turvaajana. Työelämä kansainvälistyy
ja
se
edellyttää
ammatilliselta
sekä
lukiokoulutukselta
uudenlaisia
kansainvälistymisvalmiuksia. Yhteistyö koulutuksen järjestäjien ja koulutustasojen
välillä tulee lisääntymään ja tutkintojärjestelmä uudistuu ja sen joustavuus lisääntyy.
Toimintaympäristön muutoksien mukanaan tuomia vaikutuksia koulun arkeen ovat
mm.
- Työelämävalmiuksien omaksumisen merkitys jo opiskeluaikana lisääntyy.
Ammattien ja ammattitaitojen uudistuminen edellyttää muutosvalmiutta
ammatillisessa koulutuksessa ja sen opetussuunnitelmissa. Kestävän
kehityksen merkitys vahvistuu.
- Ammatillisen opettajan työ muuttuu oppilaitoskeskeisestä opetuksesta yhä
enemmän työtilanteissa ja työpaikalla tapahtuvaan oppimisen ohjaamiseen ja
osaamisen arviointiin. Aikaisemman osaamisen tunnistamisen ja
tunnustamisen merkitys lisääntyy. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö
lisääntyy oppimisessa.
- Ammatillinen koulutus on yhä enemmän kokonaisuus, joka edellyttää
järjestäjältä joustavaa kykyä palvella sekä työelämään siirtyvien että työssä
olevien koulutustarpeita. Asiakkuuksien kokonaisvaltaiset osaamisen
kehittämisratkaisut ja kumppanuuksien rakentaminen kilpailutekijöinä
lisääntyy.
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Nuorten elämänhallintaan liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet, mikä
edellyttää henkilöstön valmiuksien lisäämistä opintoihin liittyvässä
ohjauksessa,
opiskeluhuollon
toteuttamisessa
ja
opiskelijoiden
kokonaisvaltaisessa tukemisessa. Myös nuorten arvopohjan muutokset
vaikuttavat oppimiseen ja opetukseen.
Opiskelijoiden odotukset ja vaatimukset opiskeluympäristön toiminnallisille
puitteille ja opetusjärjestelyjen laadulle kasvavat.
Yksilöllisten opintopolkujen joustavuuden tarve sekä opiskelijoiden tarve
vaikuttaa koulutuksen järjestämiseen lisääntyy. Opiskelijoilla on aiempaa
enemmän tarvetta pystyä suorittamaan opintonsa perinteisesti
oppilaitoksella, työelämässä sekä digitaalisessa ympäristössä. Oppilaitokselle
täytyy olla mahdollisuus tarjota näitä kaikkia oppimisympäristöjä
opiskelijoiden tarpeen mukaan.

Valmisteilla oleva maakuntahallinnon uudistus tulee muuttamaan maakunnallisen
toimintakentän rakenteita ja verkostoja. Julkishallinnon tehtävien vapautuminen
kilpailulle tulee muuttamaan toimintaympäristöä ja antamaan uusia mahdollisuuksia
ja vaatimaan reagointia kouluttamiseen, ohjaamisen ja työllistymiseen liittyen. On
luonnollista, että kuntayhtymällä on rooli ns. kasvupalvelujen tuottamisessa.
Savon koulutuskuntayhtymä osana Pohjois-Savon maakunnan kehittämistä
Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmassa 2018 - 2040 korostetaan keskeisesti
työelämän kehittämispanostuksia, työvoiman riittävyyttä ja osaamista. Maakunta on
määritellyt kehittymiseensä ja uudistumiseensa vaikuttavat tavoitteet kuvan 4
mukaisesti.
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Kuva 4. Pohjois-Savon taloutta uudistavat kehittämiskärjet ja tavoitteet (PohjoisSavon liitto).
Maakunnan odotuksena ja oletuksena on, että ammatillinen koulutus, omassa
strategiassaan ja toiminnassaan, tukee sisällöllisesti ja määrällisesti maakunnan
kehittämislinjauksia. Pohjois-Savon maakuntaohjelma vuosille 2018 - 2021 painottaa
erityisesti koulutuksen ja osaamisen merkitystä maakunnan hyvinvoinnin
kehittymisen takeena. Ohjelmassa painotetaan toimivan koulutusketjun
toteuttamista sekä koulutuksen vahvaa yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.
Koulutuksen merkitystä on ohjelmassa painotettu myös syrjäytymisen ehkäisijänä
sekä nuorten työelämään sijoittumisen tukijana.
Kuopioon kaavaillun maailman suurimman havusellua tuottavan tehtaan suunnittelu
etenee. Finnpulpin vaikutukset maakunnan työvoiman tarpeeseen ja sen
rakenteeseen sekä tehtaan rakentamisen että sen vakiintuneen toiminnan aikana on
erittäin suuri. Investoinnin toteutuessa oppilaitoksella tulee olemaan iso tehtävä
osaamistarpeiden täyttämisessä. Hankkeen suuruus edellyttää hyvää yhteistoimintaa
muiden toimijoiden kanssa sekä määriteltyä sisäistä toimintarakennetta
kokonaisuuden hallussa pitämiseksi.
Toinen suuri ulkopuolinen haaste on Ilmaston muutoksen torjuntaan liittyvä. Haaste
liittyy oppilaitoksen osaamisen kehittämiseen niin, että pystymme vastaamaan
koulutustoiminnallamme sekä omalla toiminnallamme mahdollisesti nopeastikin
eteen tuleviin työelämän ja yhteiskunnan haasteisiin. Tämä on osa vastuullisuutta ja
kestävän tulevaisuuden tekemistä.
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1.4 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
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. Niiden tutkintojen osalta, joiden nimi muuttuu, on
lupaan kirjattu 1.1.2018 voimassa olevan tutkinnon nimi ja tutkinnon myöhempi nimi
ilmenee liitteestä.
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
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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 myös opetus- ja tutkintokieleksi suomi, toimintaalueeksi 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
koskevan kokeilun. Samoin voidaan toteuttaa loppuun sosiaali- ja terveysalan
perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisalaa koskeva kokeilu. Kokeilut
päättyvät 31.12.2019.
Savon koulutuskuntayhtymän järjestämislupaan on kirjattu yhteensä 217 tutkintoa.
Kuvasta 5 voidaan nähdä, että tutkintojen määrä kuntayhtymässä vähenee 165
tutkinnosta 114 tutkintoon (tilanne 1.1.2019) OKM:n hyväksymässä
tutkintojärjestelmässä tapahtuneista muutoksista johtuen. Muutokset eivät
kuitenkaan kavenna koulutustarjontaa, sillä uudistuksessa useita tutkintoja yhdistyy
isommiksi kokonaisuuksiksi.
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Tutkintojen (pt, at, eat) järjestämisluvat ja niiden
lukumäärän muutos vuodesta 2018 vuoteen 2019
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Kuva 5. Tutkintojen (pt, at, eat) järjestämisluvat ja niiden lukumäärän muutos
vuodesta 2018 vuoteen 2019.
Savon koulutuskuntayhtymällä on lukiokoulutuksen järjestämislupa
45/530/2008) lukiokoulutuksen järjestämiseen Varkauden kaupungissa.

(dnro

1.5 Kuntayhtymän henkilöstö
Henkilöstörakenteen ja -määrän lisäksi henkilöstön osaaminen, työhyvinvointi ja
työpaikkojen turvallisuus ovat keskeisiä asioita työn sujuvuuden turvaamisessa.
Tulevina vuosina henkilöstömäärän ei odoteta laskevan, vaikka Kevan ennusteen
mukaan vuonna 2019 vanhuuseläkkeelle siirtyy 46 henkilöä, vuonna 2020 määrä on
25 henkilöä ja vuonna 2021 ennuste on 33 henkilöä.
KT:n ja pääsopijajärjestöjen neuvottelemat kunnalliset virka- ja työehtosopimukset
ovat voimassa 1.2.2018 - 31.3.2020. Vuoden 2019 sopimuskorotukset sisältävät
1.1.2019 paikallisen järjestelyerän lisäksi yleiskorotuksen huhtikuussa 2019 sekä
tammikuussa 2019 maksettavan tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän, joka
kirjataan vuoden 2018 kirjanpidon menoksi.
Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2019 on talousarvion liitteenä (liite 2).
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1.6 Kestävä kehitys ja ympäristövastuu
Savon koulutuskuntayhtymä on valtakunnallisesti yksi kestävän kehityksen
edelläkävijöistä ammatillisessa koulutuksessa. Kuntayhtymän päämääränä on edistää
ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta huomioiden ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen
ja kulttuurinen näkökulma. Kestävä kehitys näkyy kuntayhtymän kaikessa
toiminnassa,
johtamisessa,
opetuksessa,
oppimisympäristöissä
sekä
toimintakulttuurissa. Tärkeimpänä tavoitteena voidaan pitää opiskelijoiden ja
henkilöstön kestävän kehityksen tietojen, taitojen sekä osaamisen vahvistamista.
Vastuullinen päätöksenteko ja toiminta edistävät kestävää taloutta.
Kuntayhtymä on asettanut toimipisteilleen tavoitteet oppilaitosten kestävän
kehityksen sertifiointien hakemiseen ja ylläpitoon. Kestävän kehityksen sertifiointien
ylläpitäminen edellyttää vuosittaista itsearviointia toimipisteissä sekä ulkoista
auditointia kolmen vuoden välein.
Kuntayhtymä toimii aktiivisena työelämän kehittäjänä, yhteistyökumppanina ja
kestävien ratkaisujen edistäjänä. Kuntayhtymässä on tehty tavoitteellista kestävän
kehityksen työtä pitkään ja viime vuosina on tehty aktiivisia toimenpiteitä myös
työelämän vastuullisuuden kehittämiseksi. Reformin myötä oppimisen painopiste
siirtyy enemmän työpaikoille, joten työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä on
vahvistettava myös vastuullisuuden ja ympäristöasioiden osalta. Kuntayhtymä toimii
Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän Pohjois-Savon alueen koordinaattorina.
Ekokompassin toimintamalli on merkittävä uusi työelämäpalvelu, joka tarjoaa
monipuolisia mahdollisuuksia opetukseen, työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja
työelämäyhteistyöhön.
Alueellista kehittämistyötä tehdään myös kehittämishankkeiden avulla.
Kuntayhtymässä on käynnissä eri toimialojen kehittämishankkeita, joiden tukemana
kehitetään sekä kuntayhtymän omaa toimintaa, että alueen työelämää. Opetuksen
kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämiseksi jokaiseen osaamispooliin on
nimetty ympäristöasiantuntijat. Ympäristöasiantuntijoiden tehtävänä on ennakoida
alan toimintaympäristön muutoksia ja tulevaisuuden osaamistarpeita sekä tukea
opettajia alakohtaisissa vastuullisuusasioissa ja varmistaa opetuksen laatua
ympäristönäkökohdista.

1.7 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta
Kuntayhtymän sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa noudatetaan yhtymävaltuuston 18.11.2014 hyväksymiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita
joiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kuntayhtymän hyvää johtamista ja
hallintoa. Lisäksi yhtymähallitus on hyväksynyt perusteista johdetut sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet 29.1.2016 noudatettavaksi.
Kuntayhtymän strategiset toimenpiteet ja tuloskortissa asetetut tavoitteet ohjaavat
toimintaa sekä toimintatapojen kehittämistä uudistettujen prosessikuvausten lisäksi.
Strategian uudistamisessa on tärkeää tehtävien linjausten oikeasuuntaisuus sekä kyky
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reagoida yllättäviin muutostilanteisiin. Tämä edellyttää jatkuvaa toimintaympäristön
ja oman toiminnan seuraamista sekä arviointia.
Tuloskortin tavoitteiden saavuttamista mahdollisesti uhkaavat riskit on kartoitettu
tuloskortin näkökulmista ja ne esitetään liitteenä (liite 3).
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat kuntayhtymän toimielimiä,
johtoa, esimiehiä ja kuntayhtymän henkilöstöä sekä tytäryhteisöä ja kaikkea
toimintaa. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä
hallintosäännössä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu.
Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen
varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja
häiriöttömyydestä. Riskienhallinta kohdistuu koko kuntayhtymään sekä sen
ulkoistettuihin palveluihin.
Kuntayhtymä raportoi toiminnan ja talouden toteutumisesta yhtymävaltuustolle
puolivuosikatsauksessa 1.1. - 30.6. sekä tilinpäätöksen yhteydessä.
Yhtymähallitukselle raportoidaan vähintään neljännesvuosittain sekä säännöllisesti
tuloskorttitavoitteiden toteutumisesta.
Talousarvion
valmisteluprosessin
yhteydessä
tulosalueet
analysoivat
toimintaympäristön muutoksia, tunnistavat tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioivat
niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä päivittävät sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat sekä toimenpiteet riskien hallitsemiseksi.
Hallintatoimenpiteistä päättäminen edellyttää riskirajojen, riskinottohalukkuuden ja
riskinkantokyvyn määrittelyä.
Talousarvioprosessin yhteydessä esiin nousseita mahdollisia riskejä
Kokonaistarkasteluna merkittävän riskin koulutuksen nykylaajuiselle järjestämiselle
aiheuttaa ikäluokkien pieneneminen sekä vetovoimaisuus aikuiskoulutuksen eri osaalueilla. Toisaalta uudistunut lainsäädäntö ja rahoitusmalli vaativat uudistamaan
toimintaa. Riskiä hallitaan kehittämällä tutkinnon suorittamisvaiheen ohjausta,
jatkuvaa hakua, yksilöllisillä opintopoluilla, uudistuvia toimintamalleja tukevalla
organisaatiolla, markkinoinnilla sekä lisäämällä ja vahvistamalla yhteistyötä
perusopetuksen ja työelämän kanssa.
Henkilöstön osaamistasosta on pidettävä huolta. Tätä riskiä hallitaan hyvällä
osaamisen johtamisella, osaamisen jatkuvalla kehittämisellä, onnistuneilla
rekrytoinneilla ja henkilöstösuunnittelulla sekä hyvällä työnantajan maineella. Tarve
varahenkilöjärjestelmälle sekä organisaation toiminnan kokonaistarkastelulle
muuttuvassa tilanteessa on otettava jatkuvasti huomioon.
Turvallisuuden ylläpito vaatii jatkuvaa työtä. Huolestuttavia muutoksia
yhteiskunnassa ovat kasvavan väkivallan uhka, nuorten yleinen pahoinvointi sekä
syrjäytyminen. Oppilaitoksen niukkenevat resurssit eivät aina mahdollista riittävää
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tukea opiskelijalle. Riskin hallinnassa keinoina ovat oppilaitoksen ja kotien yhteistyön
vahvistaminen, opiskelijoiden osallisuuden tukeminen sekä opiskeluhuolto- ja
hyvinvointipalvelujen toiminnan vakiinnuttaminen sekä selkeät ongelmatilanteiden
käsittelyn toimintamallit.
Fyysisesti raskaissa olosuhteissa toimivaan henkilöstöön kohdistuvat suurimmat riskit
liittyvät työturvallisuuteen (liukastumisia, viiltovammoja jne.). Näitä riskejä vältetään
työsuojelutoimin sekä seuraamalla ja käymällä läpi ns. läheltä piti -tilanteet.
Terveet ja turvalliset toimitilat ovat tärkeä kokonaisuus riskien hallinnassa.
Mahdollisina riskeinä voidaan nähdä virheelliset tilamitoitukset ja/tai
virheinvestoinnit. Tällöin riskinä ovat tyhjät tilat, jotka aiheuttavat kuitenkin
ylläpitokustannuksia tai saneeratut tilat ovat vain lyhyen aikaa käytössä. Rakennuksiin
voi kohdistua vahinkoriskejä (tulipalo, ilkivalta) näihin riskeihin varaudutaan
asianmukaisilla vakuutuksilla, kamera- ja kulunvalvonnalla, pelastussuunnitelmilla ja
erilaisilla tarkastuksilla.
Tilapalveluiden osalta vuosi 2019 painottuu eri toimipisteiden osalta mittaviin
toimitilamuutoksiin Iisalmessa, Varkaudessa ja Kuopiossa. Näiden tilojen suunnittelun
ja rakentamisen edetessä voi tulevina vuosina tulla vastaan ennakoimattomia
mahdollisuuksia tai riskejä, joihin on varauduttava. Tällaisia huomioitavia asioita ovat
mm. kiinteistöjen myynnin valmistelu ja myynti sekä rakennusurakkasopimukset.
Näihin voidaan varautua käyttämällä omaa osaamistamme täydentäviä alan
asiantuntijoita.
Savon Koulutus Oy:n toiminnan riski on kilpailukykyisyys koulutusmarkkinoilla ja
onnistuminen yhteistyössä kuntayhtymän oppimispalveluiden kanssa koulutuksen
tuottamisessa ja toteuttamisessa.

1.8 Taloudellinen kehitys
Ammatillinen koulutus uudistui vuoden 2018 alusta lukien toteutettavan ammatillisen
koulutuksen reformin linjausten mukaisesti. Reformissa uudistettiin koulutuksen
rahoitusta ja rakenteita jatko-opintokelpoisuus säilyttäen. Reformissa uudistettiin
ammatillisen koulutuksen toimintalainsäädäntö, rahoitusjärjestelmä sekä säätely- ja
ohjausjärjestelmä uudenlaiseksi kokonaisuudeksi, jonka lähtökohtana ovat
osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja elinikäinen oppiminen. Ammatillisen
peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja
ammatillisten erikoisoppilaitosten rahoitusjärjestelmät uudistettiin yhtenäiseksi
kokonaisuudeksi. Rahoitusjärjestelmään sisällytettiin myös tutkintotavoitteisen
työvoimakoulutuksen rahoitus. Kaikkea ammatillista koulutusta säädellään yhdellä
järjestämisluvalla.
Rahoitus myönnetään suoraan koulutuksen järjestäjälle. Ammatilliseen koulutukseen
kohdennettava valtionrahoitus muuttui talousarvioperusteiseksi. Koulutuksen
järjestäjä päättää rahoituksen käyttämisestä järjestämisluvan mukaiseen
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toimintaansa tehokkaimmalla tavalla tavoitteidensa saavuttamiseksi ja toimintansa
kehittämiseksi. Kunnilla säilyy omarahoitusosuus ammatillisen koulutuksen
rahoituksessa.
Ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoitus jakaantuu laskennalliseen perus-,
suoritus- ja vaikuttavuusrahoitukseen sekä hakemusten perusteella maksettavaan
strategiarahoitukseen. Perusrahoituksen osuus on 50 prosenttia, suoritusrahoituksen
osuus 35 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 15 prosenttia laskennallisesta
rahoituksesta.
Perusrahoitusta
maksetaan
opiskelijavuosien
perusteella,
suoritusrahoitusta
tutkintojen
ja
tutkinnon
osien
perusteella
sekä
vaikuttavuusrahoitusta työllistymisen, korkeakouluihin jatko-opintoihin siirtymisen ja
opiskelija- ja työelämäpalautteen perusteella. Rahoitus määräytyy OKM:n päätösten
ja edeltävien vuosien toteumien perusteella.
Uuden rahoitusjärjestelmän käyttöönottoon liittyy siirtymäaika, jonka aikana
perusrahoituksen osuus laskee asteittain kohti 50 prosentin osuutta ja suoritus- ja
vaikuttavuusrahoitusosuudet vastaavasti kasvavat. Vuonna 2019 perusrahoituksen
osuus on 95 prosenttia ja suoritusrahoituksen osuus 5 prosenttia laskennallisesta
rahoituksesta. Vaikuttavuusrahoitusta maksetaan ensimmäisen kerran vuodesta 2020
lukien.
Vuoden 2019 ammatillisen koulutuksen rahoitus muodostuu valtionavustuksena
myönnettävästä strategiarahoituksesta, joka kokonaisrahoituksesta on enintään 2
prosenttia, sekä laskennallisesta valtionosuusrahoituksesta, joka kokonaisuudesta on
vähintään 98 %. Laskennallinen valtionosuusrahoitus (100 %) muodostuu taas
perusrahoituksesta (95 %) ja suoritusrahoituksesta (5 %). Strategiarahoitusta anotaan
erikseen, ja sillä tuetaan vuonna 2019 edelleen ammatillisen koulutuksen uudistuksen
toimeenpanoa.
Järjestäjän
perusrahoitukseen
vaikuttaa
vuonna
2019
tavoitteellisten
opiskelijavuosien määrä sekä järjestäjän toimintaan liittyvästä erityisestä syystä
haettava harkinnan varainen korotus. Perusrahoituksen myöntämisen perusteena
käytettävä tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä kerrotaan järjestäjäkohtaisella
painokertoimella. Järjestäjäkohtaisen painokertoimen laskemisessa painotettu
opiskelijavuosimäärä jaetaan varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden
toteutuneella opiskelijavuosimäärällä. Vuoden 2019 perusrahoitus (95 %) perustuu
vuoden 2017 opiskelijamääriin ja opiskelijatyöpäiviin, ja suoritusrahoitus (5 %)
perustuu vuoden 2017 koko tutkintoihin. Osa tavoitteellisista opiskelijavuosista ja
perusrahoituksesta jätetään jaettavaksi varainhoitovuoden aikana tehtävillä
lisäsuorite- ja oikaisupäätöksillä. Vuoden 2019 opiskelijavuodet ja tutkinnot ja
tutkinnon osat muodostavat taas pohjan vuoden 2021 rahoitukselle.
Opiskelijavuodella tarkoitetaan 365:tä päivää, joiden aikana opiskelija otetaan
huomioon rahoituksen perusteena opiskeluoikeuden alkamispäivästä lukien siihen
päivään asti, kun opiskeluoikeus päättyy. Yhtä opiskelijavuotta voi käyttää useampi
opiskelija, jotka suorittavat eri tutkintoja. Opiskelijaa ei oteta huomioon rahoituksen
perusteena, jos opiskelijan opiskeluoikeus on väliaikaisesti keskeytetty. Koulutuksen
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tutkintorakenteeseen kuuluvat tutkinnot jaetaan kustannusryhmiin tutkinnon
järjestämisestä aiheutuvien keskimääräisten kustannusten perusteella. Koulutuksen
järjestäjän painotettu opiskelijavuosien määrän laskemisessa huomioidaan kaikki
erihintaiset koulutukset annettujen kertoimien kautta. Opiskelija lasketaan sen
koulutuksen rahoituksen perusteeksi, jonka opiskelija on aloittanut ensimmäisenä.
Valtion talousarvioesityksen mukaan ammatillisen koulutukseen määräraha vuodelle
2019 on yhteensä 1,733 miljardia euroa, josta kuntien rahoitusosuutta on 0,956 milj.
euroa, jolloin valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen on 777 224 000
euroa. Määräraha sisältää ammatillisen koulutuksen perus- ja suoritusrahoituksen
sekä valtionavustuksena myönnettävän strategiarahoituksen.
Määrärahan
mitoituksessa on otettu huomioon työvoimakoulutuksena järjestettävän ammatillisen
koulutuksen lisäys, 29,2 milj. euroa ja määrärahassa strategiarahoitukseen on varattu
33,9 milj. euroa. Lisäksi reformin toimeenpanon tukemiseen, tavoitteiden
toteutumisten edistämiseen ja uusien oppimisympäristöjen ja toimintaprosessien
käyttöönottoon on varattu 26,7 milj. euron kolmen vuoden siirtomääräraha.
Koulutuksen järjestäjälle myönnettävää perusrahoitusta voidaan korottaa
harkinnanvaraisesti toimintaan liittyvästä erityisestä syystä johtuen.
Lukiokoulutuksen vuoden 2019 rahoitus lasketaan ennakollisesti varainhoitovuotta
edeltävän vuoden 2018 keskimääräisen opiskelijamäärän mukaan. Valtion
talousarvioesityksessä vuodelle 2019 lukiokoulutuksen keskimääräisen yksikköhinta
on 5 906,15 euroa (6 070,92 euroa vuonna 2018). Yksikköhintoja laskettaessa niiden
opiskelijoiden määrästä, jotka opintonsa aloittaessaan ovat täyttäneet 18 vuotta,
otetaan huomioon 58 % koulutuksen järjestäjälle lukion opiskelijaa kohden
määrätystä
yksikköhinnasta.
Valtion
talousarvion
mukaan
kunnallisen
lukiokoulutuksen määräraha vuodelle 2019 noin 160,0 milj. euroa.
Savon koulutuskuntayhtymässä kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva toiminta on
yhtiöitetty vuoden 2017 alusta. Koulutuskonserniin kuuluva osakeyhtiö antaa eitutkintoon johtavaa henkilöstö- ja työvoimakoulutusta sekä muita ulkopuolisille
tarjottavia maksullisia palveluja kilpailuilla markkinoilla.

1.9 Konsernijohdolle asetetut tavoitteet
Hyväksytyn konserniohjeen mukaisesti yhtymävaltuusto asettaa talousarviossa
tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on johdettu kuntayhtymän
strategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoiminnasta.
Kuntayhtymä omistaa 100 % Savon Koulutus Oy:n osakkeista. Yhtiön tavoitteena on
koulutuksen myynti, jossa se toteuttaa omistajansa tavoitteita ja vastaa työelämän
tarpeisiin. Konsernitasoinen tavoite on kannattava toiminta, koulutuksen myynnin
kasvattaminen vuoden 2018 tasosta sekä koulutuksen viennin lisääminen yhteistyössä
OEP Oy:n kanssa, jonka omistusosuus on 20 %.
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2 STRATEGIA
2.1 Perustehtävä, visio ja arvot
Perustehtävä
Lisäämme nuorten ja aikuisten osaamista, vastaamme alueen työelämän
osaamistarpeisiin ja kehitämme alueen työelämää.
Edistämme työllisyyttä,
yrittäjyyttä ja hyvää elämää.
Visio
Huippukouluttaja 2020
Visio on saavutettu, kun työelämäpalautteen ja opiskelijapalautteen yhteenlaskettu
keskiarvo on vähintään 4,0 ja kuntayhtymälle on myönnetty Opetus- ja
kulttuuriministeriön laatupalkinto.
Arvo
Luottamus

2.2 Strategiset tavoitteet
Strategian tavoite ja painopistealueet määriteltiin laajassa yhteistyössä omistajien,
henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa keväällä 2014. Painopisteiden tavoitteita on
tiivistetty vuosittain toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten takia.
Kuntayhtymän nykyinen strategia on onnistuneesti ohjannut toimintaa ja siinä
asetetut useat tavoitteet ovat edenneet tai jo toteutuneet.
Kuntayhtymän strategian uudistaminen on aloitettu kevään 2018 aikana. Prosessi
tullaan toteuttamaan laaja-alaisesti ja osallistavasti siten, että uudistettu strategia on
kuntayhtymän valtuuston käsiteltävänä kesällä 2019.
Nykyisen strategian painopisteiden edistäminen tapahtuu tavoitteita tukevien
toimenpiteiden avulla. Kaikilla toimenpiteillä edistetään kuntayhtymän
tulosmittareiden saavuttamista ja tasapainoista taloutta.
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Kuva 6. Kuntayhtymän strategia ja strategiset tavoitteet.
Oppimisen edellytyksien parantaminen on näkökulma, jota edistetään läpileikkaavana
teemana kaikissa toimenpiteissä.
Toimintaa kehitetään kuvattujen ydinprosessien kautta sekä lisäämällä tietovaraston
nopeaa ja monipuolista hyödynnettävyyttä. Digitalisaatio otetaan laaja-alaisesti
huomioon sen antamia mahdollisuuksia hyödyntäen. Toiminnan kehittämisessä
hyödynnetään täydentävää ulkopuolista rahoitusta. Vastuullisuus ja kestävä
kehittäminen ovat osa kuntayhtymän kaikkea toimintaa. Opetuksen
kansainvälistymistä edistetään henkilöstön ja opiskelijoiden liikkuvuutta edistämällä
sekä sitä tukevalla koulutuksella. Koulutuksen vientiä lisätään sekä suorin omin toimin
että lisääntyvässä määrin Omnia Education Partnership Oy:n (OEP) toiminnan avulla,
jossa Sakky on osaomistaja.
Pedagogiikan kehittäminen
Pedagogisen osaamisen kehittämisen painopisteenä on oppimista tukevien
ratkaisuiden ja opetuksen suunnittelun kehittäminen siten, että oppimista tapahtuu
oppilaitoksessa, työelämässä ja digitaalisissa ympäristöissä. Tätä kokonaisuutta
kehitetään mahdollistaen opiskelijoiden yksilölliset opintopolut. Jatkuvan haun
prosessia
joustavoitetaan
ja
palvelulupausta
opiskelijaksi
ottamisesta
yhdenmukaistetaan. Ns. ”täyden lukujärjestyksen” toimintamallissa otetaan
huomioon oppilaitoksessa, työelämässä ja digitaalisissa ympäristöissä tapahtuva
kehittyminen. Koulutusta toteutetaan monimuotoisesti alueellisesti siellä, missä sen
toteuttamiseen on riittävä kysyntä.
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Oppilaitos
- Lähiopetuksen rakenteen ja
toimintatapojen muutos
yksilöllisen etenemisen
mukaiseksi

Verkko
- Oppilaitoksessa ja

työpaikalla tapahtuvan
opetuksen ja ohjauksen
toimintojen organisointi

- verkko-opintoina
suoritettavien
kokonaisuuksien
suunnittelu ja toteutus

Työelämä
- Laadukkaan ja
monipuolisen työpaikalla
oppimisen
varmistaminen
- Yritysten palvelumallin
selkeyttäminen

Kuva 7. Oppimisen ja ohjauksen kolme ympäristöä opiskelijan polulla.
Henkilöstön kehittäminen
Henkilöstön kehittämisen perusta on hyvässä henkilöstöpolitiikassa. Sen kulmakiviä
ovat hyvä hallintotapa, asioiden avoin valmistelu, rakentava keskustelukulttuuri sekä
kaikkien
työyhteisötaitojen
kehittäminen.
Toiminnallisesti
painotamme
tiimitoiminnan kehittämistä ja prosessien jalkauttamista, kannustavuutta sekä
pedagogisten valmiuksien lisäämistä muuttuneessa ammatillisen koulutuksen
opettajuudessa. Työhyvinvointiin panostetaan vakiinnuttamalla hyviksi koettuja
toimintamalleja ja käynnistämällä uusia avauksia sisältäviä toimenpiteitä.
Työelämäyhteistyön kehittäminen
Työelämäyhteistyötä lisätään ja tiivistetään. Työelämäfoorumit kytketään
osaamispoolien ja kuntayhtymän vuosittaiseen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.
Työpaikoilla järjestettävän koulutuksen käytänteitä kehitetään ja joustavoitetaan
esille tulleisiin tarpeisiin vastaten. Koulutuksen myynnissä (tutkintoon johtava ja ei
tutkintoon johtava) haetaan vuoden 2018 toteumaa parempaa tulosta.
Kampusten toimitilaratkaisut
Toimitilaratkaisuissa jatketaan tehtyjen linjausten toteutusta. Tehdyissä
tilaratkaisuissa keskeistä ovat niiden toimivuus, terveellisyys ja turvallisuus.
Yhteistyötä tilojen tehokkaan käytön mahdollistamiseksi tehdään muiden
koulutusorganisaatioiden, työelämän, kolmannen sektorin ja julkisten toimijoiden
kanssa. Tilaratkaisut ovat osa uudenlaisen opettajuuden, digitalisaation ja työpaikalla
järjestettävän opeuksen kokonaisuutta. Tilaratkaisuissa tavoitteena on, että
uudistusten valmistuttua tilakustannukset ulkoisesta rahoituksesta eivät ylitä 12 %
tasoa kokonaiskustannuksista.
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2.3 Kuntayhtymän tavoitteet
Kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty taulukossa 1.

Kuntayhtymän tuloskortti
2019

Tavoitearvot
2020

2021

Toimintatuotot (M€, ulk.)

67,1

68,9

71,5

Tulos (M€)

0,9

0,8

1,7

Tutkintojen määrä

2 750

2 750

2 750

Opiskelijapalaute

4,0

4,0

4,0

Työelämäpalaute

4,0

4,0

4,0

Vetovoimaisuus yhteishaussa

1,0

1,0

1,0

Opiskelijavuodet

6 105

6 105

6 105

Läpäisyaste (%)

61

61

61

Keskeyttäminen (%)

6,2

6,2

6,2

Työllistyminen valmistumisen jälkeen (%)

70

70

70

Työolobarometri

3,6

3,7

3,7

Henkilöstön kehittämismenot (%)

2,8

2,8

2,8

Dokumentoidut kehityskeskustelut (%)

91,5

91,5

91,5

Näkökulmat

Mittarit

Talous
Asiakas

Prosessi

Henkilöstö

Taulukko 1. Kuntayhtymän tuloskortti.
Asetetut kuntayhtymätasoiset tavoitteet on määritelty valmisteluprosessin tuloksena,
jossa on tarkasteltu kunkin näkökulman keskeisimpiä, ammatillisen koulutuksen
reformin sekä työhyvinvoinnin kannalta keskeisiä suureita. Tavoitteiden
saavuttaminen edellyttää kunkin tulosalueen omien tavoitteiden saavuttamista.
Merkittävin muutos aikaisempaan tasoon on tutkintojen määrän kasvu, mikä
edellyttää onnistumista henkilökohtaisten opintopolkujen laadinnassa, toteutuksessa
ja joustavassa opiskelijaksi ottamisessa.
Kuntayhtymän ja tulosalueiden mittareiden arvojen laskentaperusteet on esitetty
liitteessä 4. Kuntayhtymän tuloskortin mittareiden trenditiedot vuosilta 2014 - 2019
on esitetty liitteessä 5.

2.3.1 Oppimispalvelut
Oppimispalvelujen tulosalue toteuttaa kuntayhtymän perustehtävää järjestämällä
ammatillista perus- ja lisäkoulutusta (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja),
työvoimakoulutusta, henkilöstökoulutusta ja ei-tutkintoon johtavaa VALMA- ja
TELMA-koulutusta.
Lisäksi
oppimispalvelujen
tulosalueella
järjestetään
lukiokoulutusta ja aikuisten perusopetusta Varkauden lukiossa.
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Oppimispalvelujen
osaamispooleissa.

tulosalueella

koulutus

järjestetään

kuvan

8

mukaisissa

Kuva 8. Oppimispalvelujen osaamispoolit.

2.3.1.1 Savon ammattiopisto
Savon ammattiopistolla on toimipisteet seuraavilla paikkakunnilla:
- Iisalmi
- Kuopio (Muuruveden yksikössä järjestettävä koulutus päättyy kesäkuussa 2019)
- Siilinjärvi (Toivala ja Rissala)
- Varkaus

Kuva 9. Toimipisteet Pohjois-Savon alueella.
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Koulutuksen järjestäminen perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään
ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämislupaan.
Savon ammattiopiston ammatillisen koulutuksen tavoitteet vuonna 2019 on esitetty
pooleittain opiskelijavuosina taulukossa 2 ja kuvassa 10. Aiemmista vuosista poiketen
opiskelijamääriä ei ole eritelty tarkasti perustutkinto-, ammattitutkinto- ja
erikoisammattitutkintoihin, eikä myöskään oppisopimus- ja työvoimakoulutukseen.
Vielä viime vuonna ammatillisten perustutkinto-opiskelijoiden määrät laskettiin
tammi- ja syyskuun laskentapäivien painotettuna keskiarvona ja ammatillinen
lisäkoulutus opiskelijatyövuosina. Oppisopimus- ja työvoimakoulutuksella oli myös
erilaiset laskentaperusteet. Ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön
mukaisesti koulutuksen järjestämisluvan mukaista koulutusten toteumaa mitataan
kertyvillä opiskelijavuosilla, mutta tässä vaiheessa eri tutkintojen ja opiskelumuotojen
opiskelijavuosien laskentaperusteet ovat vielä epäyhtenäisiä koko valtakunnassa eri
oppilaitosten välillä. Uuden lainsäädännön mukaan tutkinnoissa voidaan joustavasti
käyttää uusia koulutussopimuksia ja oppisopimuksia, joten oppisopimusten
opiskelijavuosia ei taulukossa ole eritelty.

Ammatillisen koulutuksen painottamattomat opiskelijavuositavoitteet
osaamispooleittain vuodelle 2019
Hyvinvointi
1457
Liikenne
499
Liiketalous
1286
Maatalous ja puutarha
91
Matkailu ja ravitseminen
621
Metsä
172
Rakentaminen, sähkö ja turvallisuus
1365
Teollisuus
435
Valma ja maahanmuuttajakoulutus
177
YHTEENSÄ

6105

Taulukko 2. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavuositavoitteet
osaamispooleittain vuodelle 2019.
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435

177
1 457

1 365

499
172
621

1 286
92

Hyvinvointi

Liikenne

Liiketalous

Maatalous ja puutarha

Matkailu ja ravitseminen

Metsä

Rakentaminen, sähkö ja turvallisuus

Teollisuus

Valma ja maahanmuuttajakoulutus

Kuva 10. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavuositavoitteet osaamispooleittain
vuonna 2019.

2.3.1.2 Varkauden lukio ja aikuislinja
Varkauden lukio järjestää nuorten ja aikuisten lukiokoulutusta sekä aikuisten
perusopetusta. Varkauden lukion päätoimisten opiskelijoiden määrien kehitys ja
talousarviovuodelle 2019 asetettu opiskelijamäärätavoite on esitetty kuvassa 11.
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Kuva 11. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärien toteutuminen vuosina 2015 - 2018 ja
tavoite vuodelle 2019.
Varkauden lukiotoiminnan keskeisenä kehittämiskohteena on lukion uuden
opetussuunnitelman jalkauttaminen sekä sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin
valmistautuminen ja niiden toteuttaminen. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään
uuden opetussuunnitelman ainekohtaiseen soveltamiseen.
Läpäisyä pyritään tehostaminen siten, että kaikki aloittaneet opiskelijat suorittavat
ylioppilastutkinnon ja saavat lukion päättötodistuksen kolmen vuoden kuluessa
opintojen aloittamisesta. Tähän liittyen henkilöstön kanssa yhdessä on asetettu
tavoitteeksi:
1. Opettajien ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen kehittäminen
2. Ryhmänohjaajatoiminnan uudistaminen
3. Ilmiökeskeinen pedagogiikka arkipäivän toiminnaksi
4. Työ-/opiskelurauhan kehittäminen
5. Opiskelijoiden opiskelumotivaation kehittäminen sekä itsearviointi
Opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisen keskeisinä työkaluina ovat
eri kyselyistä koottu palautetieto, tiimityön vahvistaminen sekä opiskelijahuollon ja
opiskelijoiden osallistamisen edistäminen. Viimeksi mainittuun pyritään mm. luokkien
puheenjohtajien ja opettajien edustajien säännöllisillä tapaamisilla.
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Oppimispalvelujen tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty
taulukossa 3.

Oppimispalvelujen tuloskortti
2019

Tavoitearvot
2020

2021

Toimintatuotot (M€, ulk.)

60,2

61,6

61,6

Tulos (M€)

-0,5

-0,1

0,2

Tutkintojen määrä

2 750

2 750

2 750

Opiskelijapalaute

4,0

4,0

4,0

Vetovoimaisuus yhteishaussa

1,0

1,0

1,0

Opiskelijavuodet

6 105

6 105

6 105

Läpäisyaste (%)

61

61

61

Keskeyttäminen (%)

6,2

6,2

6,2

Työllistyminen valmistumisen jälkeen (%)

70

70

70

Työolobarometri

3,6

3,7

3,7

Henkilöstön kehittämismenot (%)

2,8

2,8

2,8

Dokumentoidut kehityskeskustelut (%)

90

90

90

Näkökulmat

Mittarit

Talous
Asiakas

Prosessi

Henkilöstö

Taulukko 3. Oppimispalvelujen tulosalueen tuloskortti.
2.3.2 Kehityspalvelut
Kehityspalvelujen tulosalueen tehtävänä on ohjata ja kehittää kuntayhtymän
toimintoja perustehtävän tuloksellisen ja laadukkaan toteuttamisen varmistamiseksi.
Kehityspalvelut vastaa toiminnanohjauksen ja tiedolla johtamisen kehittämisestä.
Ajantasainen, analysoitu ja oikea tieto osana päätöksentekoprosessia varmistaa
johtamisen ja toiminnan yhdensuuntaisuuden. Tiedolla johtamisen kokonaisuutta
kehitetään varmistamalla mittarien johtaminen strategisista tavoitteista ja
määrittelemällä osoittavien mittareiden lisäksi operatiivisen toiminnan seuraamista
tukevia selittäviä mittareita sekä lisäämällä työajanseurannan ja kustannusseurannan
ajantasaisuutta.
Uudistunut Intra on tuonut uuden rakenteen toiminnanohjausjärjestelmälle, jossa
tuloskortit, prosessikuvaukset ja reformin myötä uudistuneet ohjeet ohjaavat
päivittäistä toimintaa. Intraan yhdistyvien osaamispoolikohtaisten modernien
työtilojen käyttöönottoa tuetaan viestinnän avoimuuden lisäämiseksi ja
dokumentinhallinnan parantamiseksi. Toiminnanohjauksessa kehittämisen kohteina
ovat myös oppilaitosturvallisuus, osaamisen johtamisen ja kehittämisen menetelmät
sekä työhyvinvoinnin ja työsuojelun menetelmät.
Kehityspalvelut koordinoi kuntayhtymän kehittämistoimien kokonaisuutta ja tukee
kehittämishankkeiden valmistelua, toteutusta ja hallinnointia sekä hakee hankkeille
ulkopuolista rahoitusta. Vuoden 2019 alkaessa käynnissä olevat hankkeet on kuvattu
liitteessä 1. Tulosalue osallistuu sidosryhmiensä kautta osaamis- ja koulutustarpeiden
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ennakointityöhön ja tuottaa ennakointitietoa kuntayhtymän päätöksenteon tueksi
sekä koordinoi ja seuraa kuntayhtymän kv-strategian toteutumista.
Tulosalueella auditoidaan kuntayhtymän toiminnan kehittymisen kannalta keskeisiä
prosesseja ja varmistetaan asiakaslähtöinen ja yhdenmukainen toimintatapa.
Auditointien avulla varmistetaan myös mahdollisuutta menestyä laatupalkintokilpailussa ja kilpailuun osallistumista valmistellaan kevään 2019 aikana.
Tulosalueella
koordinoidaan
Opetusja
kulttuuriministeriön
uusien
oppimisympäristöjen kehittämiseen, yhteistyössä työelämän kanssa tapahtuvaan
teknologia-alan koulutuksen valtakunnalliseen kehittämiseen ja organisaation
toimintakulttuurin laaja-alaiseen uudistamiseen myöntämän strategiarahoituksen
käyttöä. Rahoitus kohdentuu oppimispalvelujen osaamispooleihin ja suoraan
opetuksen kolmen oppimisympäristön toimintamallin kehittämiseen.
Laadunhallinta on osa jokaisen omaa työtä. Kehityspalvelut tukee oman työn jatkuvaa
parantamista kehittämällä kuntayhtymän toiminnan arviointimenetelmiä ja
tuottamalla kyselypalveluita arviointitiedon keräämiseksi. Opetuksen laatua
arvioidaan mm. pedagogisissa katselmuksissa, joiden avulla myös lisätään henkilöstön
ja opiskelijoiden osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa toiminnan kehittämiseen.
Kehityspalvelut vastaa kuntayhtymän kestävän kehityksen itsearvioinneista ja
sertifiointiprosessien ohjauksesta. Tulosalueella edistetään vastuullista toimintaa
sekä kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kuntayhtymässä. Tulosalue osallistuu
kestävän työelämän kehittämiseen ja koordinoi Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän
toimintaa Pohjois-Savossa sekä valtakunnallista Portaat luomuun -ohjelmaa.
Kestävään kehitykseen ja vastuulliseen toimintaan liittyvää kehittämistyötä tehdään
pääosin ulkopuolisen rahoituksen ja kehittämishankkeiden avulla.
Kehityspalvelujen tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty
taulukossa 4.

Kehityspalvelujen tuloskortti
2019

Tavoitearvot
2020

2021

Toimintatuotot (M€, ulk. ja sis.)

4,6

4,8

4,8

Tulos (M€)

0,0

0,0

0,0

Työelämäpalaute

4,0

4,0

4,0

Asiakastyytyväisyys

3,5

3,6

3,7

Opiskelijapalautteen vastaus%

75

80

80

Työolobarometrin vastaus%

72

74

74

Työolobarometri

3,9

3,9

4,0

Henkilöstön kehittämismenot (%)

3,8

4,0

4,0

Dokumentoidut kehityskeskustelut (%)

100

100

100

Näkökulmat

Mittarit

Talous

Asiakas
Prosessi
Henkilöstö

Taulukko 4. Kehityspalvelujen tulosalueen tuloskortti.
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2.3.3 Yhteiset palvelut
Yhteisten palvelujen tulosalueen tehtävänä on tuottaa opiskelijoiden, henkilökunnan
ja muiden tulosalueiden käyttöön tukipalvelut, joita tarvitaan oppilaitoksen
päivittäisessä työskentelyssä ja joilla osaltaan mahdollistetaan kuntayhtymän
perustehtävän mukainen toiminta. Palveluiden tuottamisen lähtökohtana ovat eri
asiakasryhmien tarpeet, asiakastyytyväisyys, kuntayhtymän strategiset tavoitteet ja
sovellettava lainsäädäntö.
Yhteisten palvelujen tehtävää toteutetaan kuvan 12 mukaisissa osaamispooleissa.

Hallintopalvelut

Henkilöstöpalvelut

Myynti- ja
markkinointipalvelut

Opiskelija- ja
toimistopalvelut

Ravintolapalvelut

Talouspalvelut

Tietohallintopalvelut

Kuva 12. Yhteisten palvelujen osaamispoolit.

Osaamispoolien tuottamia palveluja ovat:
Hallintopalvelut: kuntayhtymän johdon ja luottamustoimielinten sihteeripalvelut
sekä asiakirjahallinto-, kirjaamo- ja arkistopalvelut. Osaamispoolia johtaa
hallintopalvelupäällikkö.
Henkilöstöpalvelut: palvelusuhdeasiat, palkkapalvelut, palkka-asiamiestoiminta,
eläkeasiamiespalvelut ja henkilöstön yhteistoiminta. Osaamispoolia johtaa
henkilöstöpäällikkö.
Myynti- ja markkinointipalvelut: kuntayhtymän markkinointistrategian laatiminen ja
toteutus, asiakastiedon analysointi, markkinointiviestintä ja tiedotus- ja markkinointisihteeripalvelut. Koulutus- ja kehittämispalvelujen myynnin tukeminen ja
kumppanuustoiminta. Osaamispoolia johtaa markkinointipäällikkö.
Opiskelija- ja toimistopalvelut: opiskelijoiden palvelupisteet, koulutussihteeripalvelut, hakupalvelut, puhelinvaihde, opintohallinnon suunnittelu ja järjestelmien
kehittäminen. Osaamispoolia johtaa opiskelijapalvelupäällikkö.
Ravintolapalvelut: opiskelija- ja henkilöstöravintolapalvelut, kahvilapalvelut, kokousja edustuspalvelut sekä ruokapalvelujen sopimushallinta. Osaamispoolia johtaa
ravintolapalvelupäällikkö.
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Talouspalvelut: taloussuunnittelu, talousarvio ja tilinpäätös, konsernitilinpäätös,
kirjanpito-, laskenta- ja raportointipalvelut, maksuliikennepalvelut, hankintapalvelut
ja vakuutuspalvelut. Osaamispoolia johtaa talouspäällikkö.
Tietohallintopalvelut:
tietojärjestelmien
ja
tietovaraston
rakentaminen,
ohjelmistojen hallinta, palvelinympäristöjen hallinta, tietoliikenneympäristöjen
hallinta, käyttäjätuki, tulostuspalvelut, sähköisten työvälineiden käyttöönotto sekä
sähköiset julkaisualustat. Osaamispoolia johtaa tietohallintopäällikkö.

Yhteisten palvelujen tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty
taulukossa 5.

Yhteisten palvelujen tuloskortti
2019

Tavoitearvot
2020

2021

Toimintatuotot (M€, ulk. ja sis.)

10,6

10,5

10,4

Tulos (M€)

0,1

0,1

0,1

Työelämäpalaute

4,0

4,0

4,0

Asiakastyytyväisyys

3,7

3,8

3,8

Työolobarometri

3,8

3,8

3,8

Henkilöstön kehittämismenot (%)

2,8

2,8

2,8

Dokumentoidut kehityskeskustelut (%)

95

95

95

Näkökulmat

Mittarit

Talous
Asiakas

Henkilöstö

Taulukko 5. Yhteisten palvelujen tulosalueen tuloskortti.
2.3.4 Tilapalvelut
Tilapalvelujen tulosalueen tehtävänä on järjestää laadukkaat tilat koulutuksen
järjestäjän perustehtävän toteuttamiseksi. Tilapalvelut tuottaa seuraavia palveluja:
isännöinti, energiapalvelut, siivouspalvelut, jätehuoltopalvelut, huoltopalvelut,
ulkoaluepalvelut, kunnossapito- ja peruskorjauspalvelut, turvallisuus- ja
vartiointipalvelut ja käyttöpalvelut.
Vuosi 2019 painottuu eri toimipisteiden osalta mittaviin toimitilamuutoksiin
Iisalmessa,
Varkaudessa
ja
Kuopiossa.
Talousarviovuoden
2019
keskeisimmät toimipistekohtaiset tilapalvelujen tulosalueen toimenpiteet ja
painopisteenä ovat seuraavat:
Iisalmessa on käynnistynyt vuoden 2018 aikana yhteisen kampuksen rakentaminen
yhdessä Ylä-Savon ammattiopiston kanssa. Hankkeen investointikustannuksista
vastaa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Savon koulutuskuntayhtymä vuokraa tilat
käyttöönsä. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 4,0 milj. euroa. Uudet toimitilat
valmistuvat kevään 2019 aikana ja tilat otetaan käyttöön elokuussa 2019. Nykyinen
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Asevelikatu 24:ssä sijaitseva kiinteistö siirtyy Iisalmen kaupungin omistukseen vuoden
2019 aikana ja jää tyhjilleen kevätlukukauden päättyessä. Asevelikatu 24:n
rakennukset on tarkoitus purkaa yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa. Tähän
liittyen on jo aiemmin laadittu keskinäinen sopimus mm. kustannusten jakoon liittyen.

Kuva 13. Havainnekuva Iisalmen kampuksesta.
Siilinjärven Toivalan osalta on vuonna 2018 käynnistetty opintoaloja koskevat
selvitykset tulevista toimitilatarpeista. Tähän liittyy merkittäviltä osin Muuruveden
toimipisteen lakkaaminen keväällä 2019 ja sieltä mahdollisesti Toivalaan siirtyvät
toiminnat. Toivalassa on peruskorjattu kaksi asuntolarakennusta ja loput kaksi
odottavat tarveselvityksen tulosta, jolloin lopullinen majoitustilojen määrä varmistuu.
Toivalassa on tarkoitus purkaa 2019 vuoden aikana tyhjilleen jääneitä rakennuksia.
Investointiohjelmassa vuosille 2019-2021 on varattu 3,5 milj. euroa alueen
kehittämistä varten.
Kuopion Presidentinkadun alueen uusi asemakaava sai lainvoimaisuuden 2017 ja
Kuopion kaupunki on aloittanut kunnallisteknisen rakentamisen vuoden 2018 aikana.
Vuonna 2018 alueelta myytiin ensimmäinen tontti ja asuinrakentaminen alueella
käynnistyy vuoden 2019 alussa. Vuoden 2019 talousarvioissa on huomioitu alueelta
saatavan myyntituloja yhteensä 2,3 milj. euroa. Ensimmäisen asuinrakennuksen
rakentaminen alueelle käynnistyy vuoden 2019 alkupuolella. Vuoden 2018 lopussa
aloitettiin II- vaiheen purkutyön suunnittelu ja II-vaiheen purkutyöt on tarkoitus
aloittaa vuoden 2020 aikana.
Kuopion Savilahden hankesuunnitelma hyväksyttiin kesäkuun yhtymähallituksen
kokouksessa ja arkkitehtisuunnittelu käynnistyi sen pohjalta elokuussa 2018.
Rakennushanke toteutetaan yhteistoiminnallisena Projektinjohtourakkana ja
palveluntuottaja (urakoitsija) valitaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Savilahden
asemakaavan on tarkoitus saada lainvoimaisuuden alkuvuodesta 2019 ja

32
rakentaminen käynnistyy syksyn 2019 aikana. Tavoitteena on, että ensimmäiset
toimitilat olisivat käytössä vuonna 2020.

Kuva 14. Havainnekuva Savilahden kampuksesta.
Hankkeen keskeisenä tarkoituksena on keskittää Kuopiossa olevat toiminnot
kokonaan uusiin toimitiloihin Savilahteen. Hanke toteutetaan rakennuttamalla
uudisrakennus sekä vuokraamalla tarvittavaa tilaa Savon ammattiopiston toimintoja
varten. Tilat tulevat sisältämään erilaisia opinto- ja toimistotiloja sekä
ravintolamaailman opetuskeittiöineen. Uusissa tiloissa tulee toimimaan päivittäin
noin 3 000 opiskelijaa ja henkilökuntaa noin 400.
Uuden oppilaitoshankkeen tilantarve on kaikkiaan noin 31 000 k-a m2, josta
uudisrakennukseen toteutetaan on 26 000 k-a m2 ja vuokratiloihin sijoittuu noin 5000
hy-m2. Uudisrakennuksen rakentaminen jaetaan kahteen vaiheeseen; rakennusvaihe
1 sisältää tekniikan alan oppimisympäristöt ja rakennusvaihe 2 sisältää
ravintolamaailman opetuskeittiöineen sekä muiden alojen muunneltavat oppimistilat.
Hanke rahoitetaan kuntayhtymän omarahoituksella ja leasing rahoituksella.
Rakennusvaihe 1 laajuus on noin 10 000 m2 ja rakennusvaihe 2 laajuus on noin 16 000
m2. Ehdotussuunnittelun aikana selviää tarkemmin eri rakennusvaiheiden laajuudet
sekä rahoitustarve.
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Kuva 15. Savilahden projektiaikataulu.
Hankkeelle on valittu pää- ja arkkitehtisuunnittelija. Käyttäjälähtöinen suunnittelu on
aloitettu 8/2018 käyttäjätyöpajoilla, jonka jälkeen ehdotussuunnittelu valmistuu
kevään 2019 aikana. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena projektijohtourakkana,
jossa kohteen tekninen suunnittelu kuuluu projektinjohtourakoitsijalle. Tilaajalle
kuuluu pää- ja arkkitehtisuunnittelu.
Savilahden hankesuunnitelmassa hankkeen kokonaiskustannusarvioksi on esitetty 74
milj.euroa. Rakentamisen tavoitehinnaksi on arvioitu 60 milj.euroa ja hankkeen
kokonaisbudjettihinnaksi on asetettu 70,5 milj. euroa.
Oheisessa taulukossa on esitetty Savilahden hankkeen kokonaiskustannukset ja niiden
jakautuminen sekä rakennusten että kustannusten osalta. Hankkeen tavoitehinnan
ylittyessä jakautuu ylimenävä osuus puoliksi tilaajan ja urakoitsijan kesken. Urakoitsija
vastaa kaikista kattohinnan ylittävistä kustannuksista, kun hankkeen kustannukset
ylittävät 66 milj.euroa. Hankkeelle on laadittu kannustinjärjestelmä, jossa on
määritelty laadullisia ja taloudellisia mittareita. Mikäli kannustinjärjestelmän
mukaiset tavoitteet saavutetaan, on urakoitsijan mahdollista saada max. 140 000
euroa lisäpalkkiota. Tilaajankustannuksiin on varattu 4,3 milj.euroa, jotka sisältävät
mm. arkkitehti- ja päässuunnittelun sekä erilaisia hankevarauksia.
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Hankkeen kustannukset
Tavoitehinta

60 milj. euroa

Rakennusvaihe I

25 milj. euroa

Rakennusvaihe II

35 milj. euroa

Kattohinta

6 milj. euroa

Kannustinjärjestelmä

0,14 milj. euroa

Tilaajan kustannukset

4,3 milj. euroa

YHTEENSÄ

70,5 milj. euroa

Taulukko 6. Savilahden investointihankkeen kokonaiskustannukset.
Varkauden rakennusinvestoinnit käynnistyivät heinäkuussa 2018. Uudisrakennus
valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä, jonka jälkeen käynnistyvät vanhojen
käytöstä poistuvien rakennusten purkutyöt. Kokonaisuudessaan rakennushankkeen
on määrä olla valmis elokuuhun 2020 mennessä. Varkauden kokonaisinvestointeihin
on varattu vuosille 2018 - 2020 yhteensä n. 12 milj. euroa. Varkaudessa toimitilojen
määrä tulee puolittumaan tulevaisuudessa nykyisestä noin 22 000 m2:stä noin 11 000
m2:öön. Suuntaus on sama myös muissa kuntayhtymän toimipisteissä. Muutoksen
seurauksena toimitilojen käytön tehokkuus tulee paranemaan ja käyttöastetavoitteena on 75 %.

Kuva 16. Havainnekuva Varkauden kampuksesta.
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Muuruveden osalta opetustoiminta lakkaa toukokuun lopussa 2019 ja rakennuksille
pyritään löytämään uusiokäyttöä.

Tilapalvelujen tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty
taulukossa 7.

Tilapalvelujen tuloskortti
2019

Tavoitearvot
2020

2021

11,9

12,3

14,7

Tulos (M€)

1,2

0,9

1,3

Ylläpitokustannukset (ka €/m2/kk)

5,6

5,6

5,6

Tilakustannukset toimintatuotoista %

14

14

13

Asiakastyytyväisyys

3,6

3,7

3,7

Tyhjien tilojen määrä (hum2)

9 600

8 000

8 000

Ylläpitokustannukset (M€/v)

7,4

7,7

8,0

13

12

12

18

17

17

Työolobarometri

3,7

3,7

3,7

Henkilöstön kehittämismenot (%)

2,8

2,8

2,8

Dokumentoidut kehityskeskustelut (%)

100

100

100

Näkökulmat

Mittarit

Talous

Toimintatuotot (M€, ulk. ja sis.)

Asiakas

Prosessi

Energiankulutus, sähkö (osuus
ylläpitokustannuksista %, omat tilat)
Energiankulutus, lämpö (osuus
ylläpitokustannuksista %, omat tilat)

Henkilöstö

Taulukko 7. Tilapalvelujen tulosalueen tuloskortti.
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3 TALOUSARVIO
3.1 Taloussuunnittelu
Kuntayhtymässä on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva
taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taseeseen kertynyt
alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista
seuraavan vuoden alusta lukien.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat
ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvion ja suunnitelman tulee antaa oikea kuva kuntayhtymän taloudesta, osoittaa
kuntayhtymän taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä keinot rahoitustarpeen
kattamiseksi.
Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on käyttötalous- ja investointiosa sekä
tuloslaskelma- ja rahoitusosa. Savon koulutuskuntayhtymän talousarvio- ja taloussuunnitelmaosa muodostuu seuraavista tulosalueista:
- Oppimispalvelut
- Kehityspalvelut, tulosalueeseen sisältyy myös
luottamushenkilöhallinto ja kuntayhtymän johto
- Yhteiset palvelut
- Tilapalvelut
Tulosalueittain on laadittu erilliset tuloslaskelma-/käyttötalousosat ja investointiosat.
Laskelmat sisältyvät kuntayhtymän yhteiseen talousarvioon ja -suunnitelmaan.
Tilapalvelujen (taseyksikkö) rahoitusosaa ei esitetä erillisenä, vaan se sisältyy
kuntayhtymän yhteiseen rahoitusosaan. Suunnitelmat on tehty vuosille 2019 - 2021.

3.2 Talousarvion laatimisen perusteet
Savon koulutuskuntayhtymän vuoden 2019 rahoitus muodostuu laskennallisesta
valtionosuudesta, joka on vähintään 98 %, sekä valtionavustuksena myönnettävästä
strategiarahoituksesta, joka on enintään 2 %. Valtionosuusrahoitus muodostuu taas
perusrahoituksesta 95 % ja suoritusrahoituksesta 5 %.
Järjestäjän
perusrahoitukseen
vaikuttaa
vuonna
2019
tavoitteellisten
opiskelijavuosien määrä. Perusrahoituksen myöntämisen perusteena käytettävä
tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä kerrotaan järjestäjäkohtaisella painokertoimella.
Vuoden 2019 perusrahoitus (95 %) perustuu vuoden 2017 opiskelijamääriin ja
opiskelijatyöpäiviin, ja suoritusrahoitus (5 %) perustuu vuoden 2017 koko
tutkintoihin. Kuntayhtymän vähimmäisopiskelijamäärä järjestämisluvan mukaan on
5 755 opiskelijavuotta. Kuntayhtymässä vuoden 2019 talousarvio laadittiin siten, että
talousarvioon sisältyvä valtionosuusperusteinen tulorahoitus noudattaa vuoden 2018
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tasoa. Arvioidaan, että kuntayhtymän saama kokonaisrahoitus vuodelle 2019 säilyy
vuoden 2018 tasolla, valtionosuusrahoitusta budjetoitiin noin 55,0 milj. euroa.
Talousarvioon on arvioitu palkkojen korotusvaraksi 2,25 % ja arvioidut sivukulut ovat
20,4 %. Kuntien eläkevakuutusyhtiölle maksettavaan eläkemenoperusteiseen
ennakkoon on talousarviossa varattu 1,076 milj. euroa. Henkilöstön lomarahoja on
leikattu 3 kuukaudelta kiky-sopimuksen mukaisesti. Talousarvioon sisältyy
ehdotuksena peruspääomasta maksettavaa korkoa jäsenkunnille 1,0 %:n mukaan,
lopullinen korko määräytyy yhtymävaltuuston tekemällä päätöksellä talousarvion
käsittelyn yhteydessä. Peruspääomaosuuksista maksettaviin korkoihin on varattu
yhteensä 114 407 euroa. Lainojen korkokuluihin on varattu 138 240 euroa.
Investointien poistot talousarviossa on laskettu voimassa olevan poistosuunnitelman
mukaan. Tilapalvelut on arvioinut kiinteistöstä tehtävät poistot, jotka talousarviossa
on huomioitu sisäisesti laskutettavina vuokrina, kiinteistön poistojen määräksi on
arvioitu n. 2,914 milj. euroa. Kalusto- ja laiteinvestoinneista johtuvia poistoja sisältyy
muiden tulosalueiden talousarvioihin 0,688 milj. euroa.

3.3 Talousarvion sitovuus
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty kuntayhtymän ja tulosalueiden
tuloskorttien yhteydessä. Yhtymähallitukseen nähden ovat sitovia tulosaluekohtaiset
tilikauden tulokset ja nettoinvestoinnit. Yhtymävaltuustoon nähden ovat sitovia
kuntayhtymätasolla tilikauden tulos ja nettoinvestoinnit.
Euromääräiset sitovuustasot vuodelle 2019 ovat:
Kuntayhtymän tilikauden tulos 858 401 euroa.
Tulosalueittain tilikauden tulokset ovat:
- Oppimispalvelujen tulosalue, tulos -450 274 euroa.
- Kehityspalvelujen tulosalue, tulos -4 904 euroa, josta tilivelvollinen on
tulosaluejohtaja
- Kehityspalvelujen tulosalueeseen sisältyvän luottamushenkilöhallinnon ja
kuntayhtymän johdon toiminnan tuloksen sitovuustaso on +/- 0 euroa, josta
tilivelvollinen on kuntayhtymän johtaja
- Yhteisten palvelujen tulosalue, tulos 86 107 euroa
- Tilapalvelujen tulosalue, tulos 1 227 472 euroa.
Kuntayhtymän nettoinvestoinnit ovat 10 005 080 euroa.
Tulosalueittain nettoinvestoinnit ovat:
- Oppimispalvelujen tulosalue, nettoinvestoinnit 1 283 880 euroa
- Kehityspalvelujen tulosalue, ei investointeja
- Yhteistenpalvelujen tulosalue, nettoinvestoinnit 30 000 euroa
- Tilapalvelujen tulosalue, nettoinvestoinnit 8 691 200 euroa
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Yhtymähallitus hyväksyy talousarviovuoden 2019 aikana toteutettavat yli 100 000
euron nettoinvestoinnit, mikäli ne jatkuvat vuosille 2020 ja 2021.
Yhtymähallituksella on myöntövaltuus tilapalvelujen tulosalueen ennakoimattomista
tilainvestoinneista 3,0 milj. euroon saakka talousarviovuoden aikana. Investoinnit
sisällytetään lisätalousarvioon yhtymävaltuuston myöhempää hyväksymistä varten.
Vuoden 2019 aikana lainaa ei tarvitse nostaa toiminnan ja investointien
rahoittamiseen. Yhtymähallituksella on oikeus talousarviovuoden aikana ottaa
lyhytaikaista lainaa 2,0 milj. euroon saakka kuntayhtymän maksuvalmiuden
turvaamiseksi.
Tulosalueet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Toiminnan ja
talouden toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle vähintään neljännesvuosittain sekä yhtymävaltuustolle ja jäsenkunnille kaksi kertaa vuodessa.

3.4 Käyttötalousosa
Käyttötalousosassa valtuusto asettaa toimielin- ja tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä
osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Seuraavaksi esiteltävät
tulosalueiden käyttötalousosat vastaavat esittämistarkkuudeltaan ja muodoltaan
myös tuloslaskelmaosia, paitsi tilapalvelujen ja kuntayhtymän käyttötalousosat ja
tuloslaskelmaosat
esitetään
erikseen.
Kuntayhtymän
ja
tilapalvelujen
tuloslaskelmaosat esitetään kohdassa Tuloslaskelmaosa.
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Savon koulutuskuntayhtymä

Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen mukaan koko kuntayhtymän toimintatuotot
ovat 87,3 milj. euroa. Ulkoiset toimintatuotot sisäisten erien vähentämisen jälkeen
ovat 67,1 milj. euroa. Vastaavasti vuodelle 2018 ulkoisia toimintatuottoja oli arvioitu
66,3 milj. euroa. Joten talousarviossa ulkoiset toimintatuotot on arvioitu n. 1 milj.
euroa edellisvuotta suuremmiksi. Toimintatuottoihin sisältyy Presidentinkatu 3:n
myyntituloja noin 2,0 milj. euroa.
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Koko kuntayhtymän toimintakulut ovat 82,6 milj. euroa. Ulkoiset toimintakulut ovat
sisäisten erien vähentämisen jälkeen 62,4 milj. euroa. Ulkoiset toimintakulut olivat
vuoden 2018 talousarviossa lähes yhtä suuret, 63,0 milj. euroa. Kokonaiskuluihin
sisältyvät henkilöstökulut ovat vähentyneet 1,6 milj. euroa eli 3,8 % edelliseen
talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluissa on varauduttu 2,25 %:n palkankorotuksiin vuodelle 2019.
Toimintakate tuottojen ja kulujen jälkeen on 4,7 milj. euroa. Vuosikate
rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen on 4,5 milj. euroa. Arvioidut poistot ovat 3,6 milj.
euroa. Kuntayhtymän tilikauden tulos poistojen jälkeen on 0,9 milj. euroa.

Oppimispalvelut

Oppimispalvelujen tulosalueen arvioidut valtionosuuteen perustuvat toimintatuotot
ovat 53,1 milj. euroa, joka sisältää uuden rahoituslain mukaisesti entisen
yksikköhintarahoituksen, oppisopimuskoulutuksen rahoituksen sekä lisäkoulutuksen
valtionosuusrahoituksen. Lukiokoulutukseen on arvioitu saatavan rahoitusta 1,5 milj.
euroa. Myyntituottoja on budjetoitu 1,5 milj. euroa, Savon Koulutus Oy:lle
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myyntituottoja on arvioitu 2,6 milj. euroa ja tukiin ja avustuksiin on budjetoitu 1,2 milj.
euroa. Yhteensä tulosalueelle on budjetoitu toimintatuottoja 60,2 milj. euroa.
Tulosalueelle toimintakuluja on arvioitu vuodelle 2019 yhteensä 60,0 milj. euroa.
Toimintakuluista henkilöstökuluja on 32,1 milj. euroa, 53,5 %.
Yhteisiä
hallintopalveluja kohdennetaan sisäisenä laskutuksena tulosalueelle 10,5 milj. euroa.
Palvelujen ostoihin ja aineisiin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 4,7 milj. euroa.
Vuokrakuluja oppimispalvelujen talousarvioon sisältyy 10,2 milj. euroa, josta sisäisten
osuus on 9,1 milj. euroa. Toimintakatteeksi tulosalueelle muodostuu 211 214 euroa,
vuosikate on lähes yhtä suuri, 210 694 euroa. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on
450 274 euroa negatiivinen.
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Kehityspalvelut

Kehityspalvelujen tulosalueen toimintatuotot ovat 4,6 milj. euroa, josta sisäisesti
laskutettavia tuottoja on 1,5 milj. euroa. Ulkoisia tukia ja avustuksia on arvioitu
saatavan 1,1 milj. euroa. Kuntayhtymän sai OKM:n myöntämää strategiarahaa
toiminnan kehittämiseen noin 1,45 milj. euroa. Siitä kehityspalveluihin budjetoitiin
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vuodelle 2019 noin 0,8 milj. euroa, vastaavat toiminnasta aiheutuvat kulut
sisällytettiin myös budjettiin. Toimintakuluja on budjetoitu 4,6 milj. euroa, josta
henkilöstökuluja 2,5 milj. euroa, 55,2 %. Palvelujen ostoihin ja aineisiin ja tarvikkeisiin
on budjetoitu 2,4 milj. euroa. Tulosalueen tilikauden tulos on +/- 0 euroa.
Yhteiset palvelut

Yhteisten palvelujen tulosalueen toimintatuotot ovat talousarviossa 10,6 milj. euroa.
Ulkoisen myynnin osuus on 1,4 milj. euroa, joka muodostuu pääasiassa opiskelijoille
tapahtuvana ravintolapalvelujen myyntinä, työterveyshuollon korvauksia 0,2 milj.
euroa ja sisäisesti laskutettavia tuloja 9,1 milj. euroa.
Toimintakuluja tulosalueelle on budjetoitu yhteensä 10,5 milj. euroa, kulut ovat 0,4
milj. euroa edellisvuotta suuremmat. Vuokrakulut ovat 248 000 ja aineet ja tarvikkeet
ovat 130 000 euroa suuremmat edelliseen vuoteen verrattuna. Vuokrakuluja on
budjetoitu 0,7 milj. euroa, joista sisäisiä 0,5 milj. euroa. Aineisiin ja tarvikkeisiin on
budjetoitu 1,5 milj. euroa.
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Edellä mainitut tuotot ja kulut ovat kasvaneet, koska Sammakkolammentien
opiskelijaruokailu ja ravintolatoiminta ovat siirtyneet tulosalueelle kuuluvaan
ravintolapalvelujen osaamispooliin. Palvelujen ostot ovat edellisvuoden tasolla, 2,3
milj. euroa. Henkilöstökuluja on budjetissa 6,0 milj. euroa, 56,9 %
kokonaiskustannuksista. Henkilöstökulut ovat hieman alle edellisen vuoden tasosta.
Tulosalueen tilikauden toimintakate on 106 325 euroa ja vuosikate on 113 325 euroa.
Tilikauden tulokseksi muodostuu 86 107 euroa.
Sekä yhteisten palvelujen että kehityspalvelujen tulosalueiden kulut on
pääsääntöisesti kohdennettu oppimispalvelujen tulosalueelle. Tulosalue varaa
vastaavat kulut budjetteihinsa sisäisiin palvelumenoihin ja yhteiset palvelut ja
kehityspalvelut sisällyttävät vastaavat tulot sisäisiin palvelutuloihin.
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Tilapalvelut

Tilapalvelut toimii omana taseyksikkönään. Talousarvio ja toimintasuunnitelma on
laadittu osaksi kuntayhtymän suunnitelmaa. Tilapalvelujen perimät sisäiset vuokrat
koostuvat: Pääomavastikkeesta, 0,3 milj. euroa, joka sisältää peruspääoman korot ja
lainojen korot. Korjausvastuusta, 3,3 milj. euroa, jolla varaudutaan tulevien
peruskorjausten rahoittamiseen ja joka sisältää rakennusten poistot, sekä
ylläpitovastikkeesta, 6,1 milj. euroa. Sisäiset vuokrat sisältävät myös sovittuja
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lisäpalvelujen erilliskorvauksia ja etukäteen sovittuja mahdollisten toiminnallisten
muutostöiden korjausvastikkeita. Sisäisiä vuokratuottoja sisältyy tilapalvelujen
budjettiin 9,6 milj. euroa. Yhteensä toimintatuottoja on budjetoitu 11,9 milj. euroa.
Toimintatuottoihin sisältyy Presidentinkadun maa-alueiden myyntituloja 2,0 milj.
euroa.
Toimintakuluja on budjetoitu 7,5 milj. euroa. Toimintakuluihin sisältyy
Presidentinkadun rakennusten purkukustannuksia 0,2 milj. euroa, joita ei ole
sisällytetty sisäisiin vuokratuloihin. Toimintakulut sisältävät henkilöstökuluja 1,3 milj.
euroa, 17,7 % toimintakuluista. Palvelujen ostoihin ja aineisiin ja tarvikkeisiin on
budjetoitu 4,1 milj. euroa. Suurimmat menoerät muodostuvat siivouspalveluista, 0,7
milj. euroa sekä rakentamispalveluista 0,8 milj. euroa sekä purkukustannuksista.
Vuokrakuluihin on budjetoitu 1,3 milj. euroa, jotka muodostuvat pääasiassa
tilavuokrista. Muihin toimintakuluihin on varattu 0,7 milj. euroa, esim.
kiinteistöveroihin.
Tulojen ja menojen jälkeen toimintakatteeksi jää 4,4 milj. euroa. Vuosikate
rahoituserien jälkeen on 4,1 milj. euroa. Rakennuksiin kohdistuvia poistoja on
talousarviossa 2,9 milj. euroa. Tilikauden tulokseksi poistojen jälkeen on arvioitu 1 227
472 euroa.

3.5 Tuloslaskelmaosa
Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten kuntayhtymän tulorahoitus riittää palvelutoiminnan
menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin.
Tuloslaskelmassa esitetään tilikauden tuloksen jälkeen poistoeron, varausten ja
rahastojen muutokset.
Tilikauden tuloksen jälkeen tehtävää poistoeron vähennystä on 333 042 euroa ja
omaan pääomaan sisältyvää stipendirahaston käyttöä 7 000 euroa. Poistoeron ja
rahaston purkamiset ovat ns. tuloksenjärjestelyeriä ja parantavat tilikauden tulosta.
Koko kuntayhtymän tilikauden ylijäämäksi tulee tuloksenjärjestelyerien jälkeen 1 198
443 euroa.
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3.6 Investointiosa
Investointiosa osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointimenot ja -tulot
budjetoidaan arvioidun rahankäytön ja tulokertymän mukaan.
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Savon koulutuskuntayhtymän investointihankkeeksi luetaan hankinta, jonka arvonlisäveroton hankintahinta on 15 000 euroa tai suurempi.
Kalusto- ja laitehankintoihin vuonna 2019 on budjetoitu 2,83 milj. euroa, rahoitusosuuksia
kohdistuu investointeihin 1,51 milj. euroa, joten nettoinvestoinnit ovat 1,31 milj. euroa,
suunnittelukauden kalusto- ja laiteinvestoinnit ovat yhteensä 3,88 milj. euroa (netto).
Rakennusinvestointeja vuodelle 2019 on suunniteltu 8,97 milj. euroa, josta
korvausinvestointeja on 5,35 milj. euroa ja uusinvestointeja 3,62 milj. euroa. Koko
suunnittelukaudella varaudutaan rakennusinvestointeihin 60,12 milj. eurolla, josta
korvausinvestointeihin on suunniteltu 7,2 milj. euroa ja uusinvestointeihin 52,92 milj.
euroa.
Vuoden 2019 investointiosassa on huomioitu myyntituloina (pysyvien vastaavien myynti)
ja siten investointeihin kohdistuvien menojen vähennyksenä Presidentinkadun maaalueiden myyntiin kohdistuvien vaihdossa tulleiden alueiden osuus. Vaihdossa tulleen
alueen euromääräiseksi osuudeksi on arvioitu 278 800 euroa vuodelle 2019. Vastaava
summa on vähennetty tuloslaskelmaan sisältyvästä myyntitulosta.
Taloussuunnitelmavuosien 2020 ja 2021 investoinneista on vähennetty arviosummana
alueista saatavat myyntisummat. Vuoden 2020 osuus 2,5 milj. euroa ja vuoden 2021
osuus 5,0 milj. euroa. Lisäksi vuoden 2020 investointiosaan on sisällytetty 1,2 milj. euroa
rakennusten purkukustannuksia.

3.7 Rahoitusosa
Talousarvion rahoitusosa kuvaa sitä, miten investoinnit ja lainojen lyhennykset
rahoitetaan. Kuntayhtymässä on yksi rahoitusosa, jossa toiminnan rahoituksen muodostaa
tulosalueiden tulorahoitus eli vuosikatteet ja tulorahoituksen korjauserät.
Kuntayhtymässä toiminnan rahavirrasta vähennetään kokonaisinvestointien nettomäärä
sekä rahoitustoiminnan ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Laskelman lopussa on
vuoden kassavarojen/rahavarojen muutos.
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Vuodelle 2019 kuntayhtymälle on laadittu yksi yhteinen rahoituslaskelma.
Kuntayhtymätasolla tarkasteltuna toiminnan rahoitus muodostuu vuosikatteesta, joka
on 4,5 milj. euroa. Tulorahoitukseksi muodostuu 2,5 milj. euroa siten, että vuosikatteesta
on vähennetty korjauseränä myytyjen maa-alueiden myyntivoitto sekä rahaston purku,
yhteensä 2,0 milj. euroa. Vuoden 2019 investoinneissa rahoitusosuudet sekä maaalueiden myyntitulo vastaavasti ovat investointimenojen vähennyksenä, 3,7 milj. euroa,
jolloin kaikkiaan investointien rahavirraksi muodostuu 8,1 milj. euroa. Investointimenot
ylittävät tulorahoituksen 5,6 milj. eurolla. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 1 190 356
eurolla. Kun huomioidaan tulorahoituksen määrä, investoinnit ja lainojen lyhennykset,
niin rahavarat pienenevät 6,7 milj. euroa. Kassavarat riittävät kattamaan rahan tarpeen,
talousarviovuonna 2019 uutta lainaa ei tarvitse nostaa.
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Taloussuunnitelmavuosina 2020 ja 2021 investointien rahoitukseen tarvitaan noin 40,9
milj. euroa. Laskelmassa on huomioitu maa-alueiden myyntitulot ja investointien
rahoitusosuudet. Investoinnit ovat nyt suunnittelukauden investointiosassa ja rahoitusosassa otettu huomioon ja suunnitelmien selkiinnyttyä tullaan osa investoinneista
rahoittamaan kassarahoituksella, osa lainalla ja leasingrahoituksella.
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610 200

1 559 252

179 180

Yhteensä

400 000

444 200

104 852

Sakkyn budjetti

112 550

-

66 630

Omarahoitus,
Sakky koko
hankeajalle
-

Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä
(ESR)

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)

TYÖPAIKALLA OPPIMINEN JA YRITYSYHTEISTYÖ

SAVON KULUTUSKUNTAYHTYMÄ

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
1.1.2018
30.6.2020
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

17 012

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

-

24 570

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

Uudet oppimisympäristöt (OKM,
strategiarahoitus)

97 147

S6 - Avoin kampus (EAKR)
Kuntayhtymä osatoteuttajana

200 000

56 706

81 900

323 826

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.

Hankkeen Hankkeen tavoitteena on
kokonaisbudjetti

1.6.2018

1.1.2018

1.1.2018

17.5.2017

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Alkamispäivä Päättymispäivä

Yhteensä

3D-tulostusympäristön kehittäminen kehittämishanke (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

1 302 371

321 147

154 044

448 695

9 300

38 511

134 607

Omarahoitus, Sakkyn budjetti
Sakky koko
hankeajalle

UUDET KAMPUKSET JA OPPIMISYMPÄRISTÖT

Nimi (rahoituslähde)

5 348 633

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

19 375

21 750

Yhessä (OPH)

-

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

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

6 944

-

Naturi WAB2 -students and staff abroad (OPH)

Kiertotaloutta ammatilliseen koulutukseen ja
yrittäjyyskasvatukseen (Sitra)

-

125 953

Sotenet 2017 (Erasmus+)

Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan osaamisen
kehittäminen (ESR)

Omarahoitus
Sakky koko
hankeajalle

87 000

77 500

278 000

34 720

22 200

166 307

503 815

Sakkyn budjetti

PEDAGOGIIKAN KEHITTÄMINEN JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

Nimi (rahoituslähde)

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.

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.

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.

166 307 kehittää sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon,
lähihoitajaopiskelijoiden
työssäoppimismahdollisuuksia kansallisessa
verkostossa.
107 399 mahdollistaa ammatillisessa peruskoulutuksessa tai
ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa
oleville osallistumisen koulutus- ja
työssäoppimisjaksoihin ulkomailla.

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

Hankkeen Hankkeen tavoitteena on
kokonaisbudjetti

13.12.2017

13.12.2017

1.11.2017

1.11.2017

1.8.2017

1.6.2017

1.9.2016

Alkamispäivä

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

30.4.2019

31.7.2019

31.5.2019

31.5.2019

Päättymispäivä

-

-

Organisaation toimintakulttuurin laaja-alainen
uudistaminen (OKM, strategiarahoitus)

42 511

Uraohjaus 2020 (ESR)
Kuntayhtymä osatoteuttajana

Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen
kehittäminen (OKM, strategiarahoitus)

50 220

-

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

Kestävän kehityksen kriteerien ja webjärjestelmän uudistaminen (OKM)

Omarahoitus
Sakky koko
hankeajalle

790 000

58 000

141 708

167 420

10 000

Sakkyn budjetti

PEDAGOGIIKAN KEHITTÄMINEN JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

Nimi (rahoituslähde)

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.

438 500 Pohjois-Savon alueen ammatillisen koulutuksen ja
ammattikorkeakoulutuksen yhteisen
koulutusprosessiin linkittyvän, opiskelijoiden
koulutuksellista tasa-arvoa ja työllistyvyyttä sekä
jatkokoulutukseen siirtymistä edistävän uraohjausja palvelumallin luominen.

489 632 kehittää ja järjestää koulutuskokonaisuuksia
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.

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.

Hankkeen Hankkeen tavoitteena on
kokonaisbudjetti

1.6.2018

1.6.2018

1.3.2018

1.1.2018

27.12.2017

Alkamispäivä

31.12.2020

31.12.2019

29.2.2020

31.12.2019

31.12.2019

Päättymispäivä

2 709 446
5 571 069

822 766

Kaikki hankkeet yhteensä

143 700

322 439

43 110

Kotokaruselli
Kuntayhtymä osatoteuttajana

50 304

178 772

Sakkyn budjetti

Yhteensä

12 576

-

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

PROFF2 (Erasmus+)

Omarahoitus
Sakky koko
hankeajalle

PEDAGOGIIKAN KEHITTÄMINEN JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

Nimi (rahoituslähde)

13 907 199

6 099 766

709 030 kehittää opiskelijoiden, oppilaitosten ja työelämän
tarpeista lähtevää maahanmuuttajien koulutusta.

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

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

Hankkeen Hankkeen tavoitteena on
kokonaisbudjetti

1.9.2018

1.9.2018

28.6.2018

Alkamispäivä

31.12.2020

31.5.2019

31.5.2020

Päättymispäivä
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1. Johdanto
Henkilöstösuunnittelun lähtökohtana ovat Savon koulutuskuntayhtymän strategia ja taloudelliset
suuntaviivat. Henkilöstön rakennetta ja määrää suunnitellaan samanaikaisesti taloussuunnittelun
kanssa. Huolimatta henkilöstön ikärakenteesta ja eläköitymisestä, jota on kuvattu kappaleessa 2.2.
Kevan ennusteen avulla, ei suunnitelman mukaan henkilöstömäärä laske vuoden 2018 tasosta.
Henkilöstön osaaminen, työhyvinvointi ja työpaikkojen turvallisuus ovat keskeisiä asioita työn
sujuvuuden turvaamisessa.
KT:n ja pääsopijajärjestöjen neuvottelemat kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa
1.2.2018 – 31.3.2020. Sopimuskorotuksia tehdään sekä vuonna 2018 että 2019. Vuoden 2019
sopimuskorotukset sisältävät 1.1.2019 paikallisen järjestelyerän. KVTES:ssa järjestelyerän suuruus
on 1,2 prosenttia. Teknisillä paikallinen järjestelyerä on 0,9 prosenttia, koska 0,3 prosenttia on
sovittu käytettäväksi keskitetysti 1.1.2019. Jos keskitetystä erästä ei päästä sopimukseen, lisätään
0,3 prosentin erä paikalliseen järjestelyerään. Opetusalalla paikallinen järjestelyerä on 0,9
prosenttia, koska 0,3 prosenttia käytetään jo 1.12.2018. Kaikilla sopimusaloilla maksetaan 1.1.2019
tuloksellisuuteen perustuva kertaerä. Kirjanpidollisesti kertaerä kirjataan vuodelle 2018. Lisäksi
maksetaan 1.4.2019 kaikilla sopimusaloilla yhden prosentin yleiskorotus.
Savon koulutuskuntayhtymässä siirryttiin elokuun alusta 2018 OVTES 2018-2019 -sopimusratkaisun
myötä ammatillisen koulutuksen opettajien ja kokoaikaisten opinto-ohjaajien osalta yhteiseen
vuosityöaikajärjestelmään. Ratkaisun tavoitteena on mahdollistaa reformilain mukaisen
ammatillisen koulutuksen järjestäminen sekä korjata ammatillisten opettajien palvelussuhteen
ehdoissa olleet epäkohdat yhdenmukaistaen sopimussäännöksiä.
2. Henkilöstö
2.1.

Henkilöstön määrä ja rakenne

Taulukoihin 1 - 5 on sijoitettu 30.9.2018 kuntayhtymän palveluksessa oleva päätoiminen henkilöstö
tulosalueille sekä toiminnoittain, sopimusaloittain ja ikäryhmittäin lajiteltuna.

Tulosalue

Vakinaiset

Määräaikaiset

Yhteensä

Oppimispalvelut

511

34

545

Yhteiset palvelut

135

3

138

Tilapalvelut

19

2

21

Kehityspalvelut

14

3

17

Yhteensä

679

42

721

Taulukko 1: Henkilöstömäärä tulosalueittain 30.9.2018 (vakinaiset ja määräaikaiset/ei sijainen).

2

Henkilöstö tulosalueittain 30.9.2018
3%

2%

19 %

76 %

Oppimispalvelut

Yhteiset palvelut

Tilapalvelut

Kehityspalvelut

Kaavio 1: Henkilöstö tulosalueittain 30.9.2018.

Tulosalue

Kokoaikaiset

Osa-aikaiset

Yhteensä

Oppimispalvelut

436

109

545

Yhteiset palvelut

131

7

138

Tilapalvelut

19

2

21

Kehityspalvelut

14

3

17

Yhteensä

600

121

721

Taulukko 2: Henkilöstömäärä tulosalueittain 30.9.2018 (kokoaikaiset ja osa-aikaiset).

3

Kokoaikaiset Osa-aikaiset

17 %

83 %

Kokoaikaiset

Osa-aikaiset

Kaavio 2: Henkilöstö kokoaikaiset/osa-aikaiset 30.9.2018.

Toiminto

Hlöstömäärä

%-osuus

448

62,1 %

Opetuksen tuki

102

14,1 %

Opiskelija- ja toimistopalvelut

45

6,2 %

Ravintolapalvelut

40

5,5 %

Kiinteistöt

21

2,9 %

Kehittämistoiminta

16

2,2 %

Talous- ja materiaalihallinto

15

2,1 %

Tietohallintopalvelut

15

2,1 %

Henkilöstöpalvelut

8

1,1 %

Myynti- ja markkinointipalvelut

5

0,7 %

Johto

6

0,8 %

721

100,00 %

Opetushenkilöstö

Yhteensä

Taulukko 3: Henkilöstö toiminnoittain 30.9.2018.
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Hlöstömäärä
3%
6%
6%

14 %

62,14%

Opetushenkilöstö

Opetuksen tuki

Opiskelija- ja toimistopalvelut

Ravintolapalvelut

Kiinteistöt

Kehittämistoiminta

Talous- ja materiaalihallinto

Tietohallintopalvelut

Henkilöstöpalvelut

Myynti- ja markkinointipalvelut

Johto

Kaavio 3: Henkilöstö toiminnoittain 30.9.2018.

Sopimusala

Hlöä

%-osuus

OVTES vuosityöaika, osio C, liite 1

414

57,5 %

KVTES

227

31,5 %

TS

44

6,1 %

OVTES Osio C yhteiset

21

2,9 %

OVTES Lukio

14

1,9 %

OVTES Osio B yhteiset

1

0,1 %

Taulukko 4: Henkilöstö sopimusaloittain 30.9.2018.
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Ikäryhmä

Hlöä

%

20-24 v.

1

0,1 %

25-29 v.

12

1,7 %

30-34 v.

17

2,4 %

35-39 v.

56

7,8 %

40-44 v.

64

8,9 %

45-49 v.

107

14,8 %

50-54 v.

161

22,3 %

55-59 v.

181

25,1 %

60-64 v.

114

15,8 %

8

1,1 %

65-

Taulukko 5: Henkilöstö ikäryhmittäin 30.9.2018.
2.2.

Henkilöstön eläköityminen

Henkilöstön eläköityminen perusteella voidaan arvioida luonnollisen poistuman vaikutuksia
henkilöstön määrään tulevina vuosina.
Vanhuuseläkkeelle voi pääsääntöisesti jäädä 63 ja 68 ikävuoden välillä Vuonna 1959 ja sitä ennen
syntyneillä viranhaltijoilla/työntekijällä on henkilökohtainen eläkeikä, jos palvelussuhde on alkanut
ennen 1.1.1993 ja jatkuu eläkeikään saakka. Se lasketaan painotettuna päivän tarkkuudella 63 - 65
vuoden välille. Vanhuuseläkeikä on sitä lähempänä 63 vuotta mitä enemmän työvuosia henkilöllä
on ollut ennen vuotta 1995. Vuoden 2017 eläkeuudistuksesta johtuen alimmat eläkeiät nousevat
syntymävuoden mukaan portaittain. Eläkeikä ei välttämättä ole sama kuin eläkkeelle siirtymisikä.
Kaavion 3 ennusteessa kuvataan eläkevakuutettujen arvioitu eläköityminen aikasarjana vuosittain.
Ennuste perustuu vuoden 2016 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen
sekä vuoden 2018 alun organisaatiotilanteeseen. Ennusteessa on huomioitu vanhuus-,
työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt.
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Vanhuuseläkkeet sisältävät varhennetut vanhuuseläkkeet, täydet työkyvyttömyyseläkkeet
sisältävät kuntoutustuet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät osakuntoutustuet. Osittaiset
varhennetut vanhuuseläkkeet eivät ole mukana ennusteessa.
Kevan ennusteen mukaan vuonna 2019 vanhuuseläkkeelle siirtyy 46 henkilöä, vuonna 2020
henkilömäärä on 25 ja vuonna 2021 ennuste on 33.

Kaavio 3: Kevan eläköitymisennuste vuosille 2018 – 2037

3. Periaatteet erilaisten palvelussuhdemuotojen käytöstä

3.1.

Palvelussuhteen luonne

Pysyviin tehtäviin palkataan henkilöstö toistaiseksi voimassaolevaan palvelussuhteeseen.
Määräaikaisen palvelussuhteen perusteena pitää olla perusteltu syy, esimerkiksi sijaisuus.
Työsopimuksessa tai viranhoitomääräyksessä on aina ilmoitettava määräaikaisuuden syy.
Kuntayhtymän henkilöstöstä 92,5 % on toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa.
3.2.

Osa-aikatyö

Palvelussuhde
voi
olla
osa-aikainen
sopimuksen
perusteella
tai
työnantajan
päätöksellä. Viranhaltijalla/työntekijällä on tietyissä tilanteissa oikeus siirtyä osa-aikatyöhön,
esimerkiksi osittaiselle hoitovapaalle. Savon koulutuskuntayhtymässä pyritään myös järjestämään
mahdollisuus siirtyä osa-aikaeläkkeelle tai muuhun henkilöstökohtaiseen syyhyn perustuvaan osaaikatyöhön.
Palvelussuhteen osa-aikaistaminen on mahdollista taloudellisilla ja tuotannollisilla
irtisanomisperusteilla silloin, kun tarjolla oleva työ on vähentynyt eikä viranhaltijalle/työntekijälle
voida enää tarjota kokoaikaista työtä. Palvelussuhteen osa-aikaistaminen on tällöin mahdollista
irtisanomisaikaa noudattaen. Ennen kuin työnantaja päättää osa-aikaistamisesta on asiaa
käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Mikäli työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä osa-
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aikatyöntekijälle sopiviin tehtäviin, on työtä tarjottava ensisijaisesti osa-aikatyöntekijälle. Lisätyön
tarjoamisvelvollisuus osa-aikaiselle työntekijälle ohittaa taloudellisista ja tuotannollisista syistä
irtisanotun takaisinottovelvollisuuden.
Merkittävimmät syykoodit osa-aikatyön taustalla ovat osa-aikainen virka tai toimi, osa-aikaeläke,
osittainen hoitovapaa, osatyökyvyttömyyseläke sekä osa-aikatyö omasta pyynnöstä.
3.3.

Etätyö

Savon
koulutuskuntayhtymän
palvelussuhteessa
tehtävään
työlainsäädäntöä sekä kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia.

etätyöhön

sovelletaan

Kuntayhtymän etätyön pelisäännöt (7.2.2013) linjaavat periaatteet etätyösopimuksen solmimiseksi.
4. Henkilöstön työkyvyn tukeminen
4.1.

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin kehittämisen strategisena tavoitteena on huolehtia henkilöstön työkyvystä ja
määritellä työkyvyn säilyttämiseen liittyvät tai sen menettämisen uhkaan tarttuvat toimenpiteet.
Kokemukset työn mielekkyydestä, työympäristön turvallisuudesta ja työilmapiiristä vaikuttavat
vahvasti työhyvinvointiin, työssä viihtymiseen ja työssä jaksamiseen.
Kuntayhtymässä käynnissä ollut työhyvinvointiohjelma päättyi vuonna 2018. Ohjelman tavoitteena
oli kehittää kuntayhtymän terveys- ja työkykyjohtamisen tuloksellisuutta. Toteutus piti sisällään
terveys- ja työkykyjohtamisen taustakartoituksen, johtamisen tueksi käyttöönotetun
terveysjohtamisen järjestelmän, yksilöihin kohdistuneet työkykyanalyysit sekä yksilöihin ja ryhmiin
kohdistuneet toimenpideohjelmat sisältäen yksilö- tai työyhteisövalmennuksia ja -koulutuksia.
Työhyvinvointiohjelman myötä työkyvyn johtaminen ymmärretään entistä paremmin työstä
suoriutumisen johtamiseksi, ei niinkään terveyden tai sairauden johtamiseksi.
Työhyvinvointiohjelman toteuttamisen aikana luotiin uusia tai päivitettiin olemassa olevia
toimintamalleja. Toimintamallien käytön vakiinnuttamista jatketaan vuonna 2019. Toimintamalleja
ovat sairauspoissaolojen seuranta ja hallinta, välittämisen malli, johon tullaan sisällyttämään
korvaavan työn malli, häirinnän estämisen toimintamalli sekä päihdeohjelma. Myös
terveysjohtamisen järjestelmän käyttöä jatketaan ja kehityskeskusteluja hyödynnetään tärkeänä
yksilön työhyvinvoinnin seuraamisen välineenä.
Työhyvinvoinnin kehittäminen konkretisoituu tulosalueiden ja osaamispoolien omissa
kehittämissuunnitelmissa. Tietoa kehittämissuunnitelmaan tuottavat henkilöstökyselyt
(työolobarometri ja vaarojen kartoituksen pohjalta tehty riskien arviointi), työpaikkaselvitykset,
tilastot sairauspoissaoloista, Kevan tilastot eläköitymistilanteesta sekä terveysjohtamisen
järjestelmän tuottamat tiedot välittämisen mallin mukaisten keskustelujen toteutumisesta.
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Tulosalueet ja osaamispoolit laativat oman kehittämissuunnitelmansa palautetiedon pohjalta
käytävän yhteisen keskustelun perusteella. Kehittämissuunnitelmaan kirjataan ne konkreettiset
toimenpiteet, joiden avulla työyhteisön työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa, toteuttamiselle asetettu
aikataulu ja vastuuhenkilö sekä tapa, jolla sovitun asian toteutumista seurataan.
Kuntayhtymässä strategisena kehittämistiiminä toimiva Osaava, hyvinvoiva, osallistuva henkilöstö kehittämistiimi jatkaa työhyvinvoinnin tilan seurantaryhmänä ja raportoi tilanteesta kuntayhtymän
johtoryhmälle. Johtoryhmä seuraa säännöllisesti työkykyjohtamisen tilaa ja sovittujen käytäntöjen
toteutumista.
4.2.

Työterveyshuolto

Kuntayhtymän
työterveyshuoltopalveluihin
kuuluvat
työterveyshuolto ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito.

lakisääteinen

ennaltaehkäisevä

Työterveyshuollon palvelusopimus kohdentuu erityisesti työkyvyn parantamiseen ja ennalta
ehkäisevään työterveyshuoltoon. Työterveyshuollon sairaanhoito on yleislääkäritasoinen, jossa
tehdään hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti yhteistyötä perusterveydenhuollon,
erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen kanssa. Kroonisten sairauksien hoidossa on käytössä
terveydenedistämisen ohjelmat, joita täsmennetään vuoden 2019 työterveyshuollon
toimintasuunnitelmassa.
4.3.

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 muutostilainteiden hallintaa
sekä sisäilmaongelmien ratkaisuja.
Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan riittävän järjestelmällisesti selvittämään 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.
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. Tavoitteena on vähentää työstä johtuvia
ja ennalta ehkäistä työmatkatapaturmia sekä hyödyntää tutkintamallin kautta saatuja tietoja
tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi ja tehostaa työtapaturmien käsittelyä osaamisalueittain.
Häirinnän estämisen toimintamallin avulla puututaan työssä ilmenevään epäasialliseen kohteluun
ja häirintään. Työpaikalla ja siellä tehtävässä työssä ei hyväksytä häirintää tai epäasiallista kohtelua.
Työtovereiden odotetaan häirintää tai epäasiallista kohtelua havaitessaan ottavan sen puheeksi ja
ilmoittavan asiasta esimiehille.
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Kuntayhtymän sisäilmastotyöryhmän työn tavoitteena on koordinoida ja käsitellä rakennusten
sisäilmaongelmatilanteita. Työryhmä kehittää myös yhteisiä toiminta- ja menettelyohjeita
sisäilmastoasioiden käsittelyyn ja korjaamiseen.

5. Henkilöstön ammatillinen osaaminen
Digitaalisuuden lisääntyminen teollisuudessa ja palveluissa, uudet teknologiat ja muuttuvat
ammatit haastavat eri alojen osaamista ja opetusta. Työelämä odottaa koulutuksen järjestäjältä
kokonaisvaltaisia osaamisen kehittämisratkaisuja ja opiskelijoiden odotuksena on henkilökohtaisten
ratkaisujen ja yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen. Näihin odotuksiin vastaaminen edellyttää
selkeää toimintamallia kolmessa oppimisympäristössä, oppilaitoksessa, työelämässä ja verkossa
toimimiseksi. Uusien oppimisympäristöjen kehittämiseen ja organisaation toimintakulttuurin laajaalaiseen kehittämiseen myönnetyn strategiarahoituksen avulla luodaan uudet toimintamallit
uudelle asiakaslähtöiselle toimintakulttuurille, joka selkeyttää työpaikalla järjestettävän
koulutuksen ja oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen toteuttamista, mahdollistaa
ajasta ja paikasta riippumattoman osaamisen hankkimisen ja siten mahdollistaa opiskelijan
henkilökohtaisen opintopolun toteutumisen.
5.1.

Osaamisen johtaminen

Osaaminen on asiantuntijaorganisaation tärkein resurssi ja siksi osaamisen johtaminen on yksi
hyvän johtamisen elementeistä kuntayhtymässä. Osaamisen johtaminen on systemaattista ja
ennakoivaa johtamistyötä, jolla varmistetaan henkilöstön osaamisen ajantasaisuus ja sen tehokas
hyödyntäminen niin, että strategiset tavoitteet saavutetaan.
Kolmessa oppimisympäristössä toimiminen edellyttää henkilöstöltä uudenlaista ajattelutapaa ja
hyvää yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri toimijoiden kanssa. Jokaisen tehtäväkenttään ei voi kuulua
kaikissa oppimisympäristöissä toimiminen vaan tehtäväjakoa on selkeytettävä ja osaamisen
kehittämistä johdettava niin, että henkilökohtainen osaaminen tukee omassa tehtävässä
onnistumista.
5.2.

Osaamisen kehittäminen

Kuntayhtymän strategia linjaa ne keskeiset tehtävät, joiden toteuttamisessa tarvittava osaaminen
on kuntayhtymään varmistettava. Osaamisen kehittäminen voi olla osaamisen päivittämistä, sen
laajentamista, syventämistä tai kokonaan uudelleen suuntaamista. Jokaisella työntekijällä on vastuu
oman osaamisensa kehittämisestä ja ajankohtaisen tiedon hankkimisesta.
Osaamisen kehittämisen toimenpiteiden oikea kohdentaminen edellyttää ennakointitiedon
systemaattista keräämistä työelämäfoorumeilta ja saadun tiedon dokumentoimista ja sen
hyödyntämistä koulutuspoliittisessa suunnittelussa. Kolmen oppimisympäristön edellyttämä uusi
opettajuus määrittelee uudet osaamiskartat, jotka päivitetään HRM Osaaminen -järjestelmään.
Kartoitettu osaamistieto antaa kokonaiskuvan tarvittavasta ja olemassa olevasta osaamisesta ja
perusteet osaamisen kehittämiselle. Työelämän tarpeista syntyneiden ulosmyytävien koulutusten
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sisältöjä avataan ja tuotteistetaan ja myös niiden perusteella määritellään osaamisvaatimuksia
henkilöstön osaamiselle.
Kehityskeskustelujen toteuttaminen on keskeinen väline osaamisen kehittämistarpeiden
määrittelemisessä. Osaamisen arvioinnin pääteemoina vuonna 2019 ovat pedagoginen osaaminen
(kolmen oppimisympäristön näkökulmasta), digiosaaminen, työyhteisöosaaminen (mm.
tiimitoiminta), talousosaaminen ja ammattiosaaminen liittyen oman tehtävän ammattisisältöihin.
Kehityskeskustelumalliin lisätään uusi Palautteiden käsittely -osio, johon kirjataan henkilön saamat
opiskelija-, asiakas- ja muut palautteet ja mitä toimenpiteitä niiden perusteella sovitaan.
Kehityskeskustelujen, työelämäfoorumeiden ja muun ennakoinnin tuottamat osaamistarpeet
kirjataan kuntayhtymän koulutussuunnitelmaan, joka julkaistaan Intrassa ja sitä päivitetään
säännöllisesti uusiin koulutustarpeisiin perustuen.

6. Työllistymistä edistävät toimintatavat
Työnantaja on yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä velvollinen esittelemään työllistymistä
edistävän toimintasuunnitelman tai toimintaperiaatteet (YTL 9 §).

6.1.

Työnantajan koulutusvelvollisuus tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla
irtisanotuille

Työnantaja tulee tarjota irtisanotuille tilaisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä
edistävään valmennukseen tai koulutukseen, jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti
vähintään 30 henkilöä ja työntekijä/viranhaltija on ollut ennen palvelussuhteen päättymistä
yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta työnantajan palveluksessa.
Työnantaja päättää valmennuksen tai koulutuksen sisällöstä sillä edellytyksellä, että koulutus on
työntekijän/viranhaltijan työllistymistä edistävää, ja että se vastaa arvoltaan yhden kuukauden
palkkaa. Arvo lasketaan irtisanotun työntekijän/viranhaltijan kuukausiansioista tai samassa
toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräisestä kuukausiansiosta. Näistä
vaihtoehdoista valitaan suurempi. Valmennuksen tai koulutuksen tarjoamisesta ei synny
veronalaista tuloa työntekijälle/viranhaltijalle.
Pääsääntönä on, että valmennus tai koulutus on toteutettava kahden kuukauden kuluessa
irtisanomisajan päättymisen jälkeen. Painavista syistä valmennus tai koulutus voidaan toteuttaa
osittain tai kokonaan myöhempänäkin ajankohtana.

6.2.

Tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla irtisanotun työterveyshuolto

Työnantajan tulee järjestää irtisanotuille työterveyshuolto kuuden kuukauden ajaksi
työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien, jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti
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vähintään 30 henkilöä ja työntekijä/viranhaltija on ollut ennen työsuhteen päättymistä
yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta työnantajan palveluksessa. Järjestämisvelvollisuus ei jatku
enää sen jälkeen, kun työntekijä on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen ja työterveyshuollon
piiriin.
6.3.

Irtisanotun henkilön oikeudet

Irtisanomisaikana työntekijä/viranhaltija on oikeutettu palkalliseen vapaaseen, kun hakee töitä,
osallistuu työllistymissuunnitelman tekoon tai siinä sovittuihin toimenpiteisiin. Vapaan pituus, 5–20
päivää, määräytyy irtisanomisajan pituuden mukaan. Se ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa
työnantajalle
6.4.

Työnantajan velvollisuudet

Kun tuotannollisin tai taloudellisin perustein irtisanottuja on vähintään kymmenen, työnantaja
tekee henkilöstön kanssa työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman. Kun irtisanottuja on alle
kymmenen, työnantaja kertoo toimintaperiaatteet, miten irtisanomisajan tukipalvelut toimivat.
Jos työnantaja palkkaa neljän kuukauden sisällä irtisanomisten jälkeen uutta henkilökuntaa, hänellä
on velvollisuus tarjota työtä ensin irtisanotuille työntekijöille. Jos irtisanotun työsuhde on kestänyt
12 vuotta, takaisinottoaika on kuusi kuukautta.

7. 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.

Välitön yhteistoiminta
Välittömässä
yhteistoiminnassa
on
kysymys
yksittäisen
viranhaltijan/työntekijän
vaikuttamismahdollisuuksista omaan työhönsä ja työyhteisöönsä ja näitä asioita käsitellään
ensisijaisesti viranhaltijan/työntekijän ja esimiehen välillä. Välitöntä yhteistoimintaa on myös
yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvien asioiden käsittely esimerkiksi työpaikkakokouksessa.
Työntekijän/työntekijöiden pyynnöstä asioiden käsittelyyn voi osallistua myös henkilöstön
edustajana luottamusmies ja/tai työsuojeluvaltuutettu.
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Edustuksellinen yhteistoiminta
Kuntayhtymän edustuksellinen yhteistoiminta toteutetaan yhteistoimintaryhmässä, johon kuuluvat
työnantajien
ja
työntekijöiden
edustajat.
Ryhmä
toimii
myös
kuntayhtymän
työsuojelutoimikuntana.
Kuntayhtymässä toimii myös koulutusyksikkökohtaisia kehittämisryhmiä, jotka antavat
henkilöstölle ja opiskelijoille vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien
päätösten valmisteluun. Kehittämisryhmä käsittelee ja ottaa kantaa mm. työympäristöä,
työskentelyoloja ja työterveyttä koskeviin asioihin.
8. Suunnitelman toteutumisen seuranta
Henkilöstösuunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti sekä esimiestyössä että
kuntayhtymän johtoryhmässä. Tuloskortissa henkilöstönäkökulman mittarit ovat yksi keskeinen
seikka toteutumisen jatkuvassa seurannassa.
Lisäksi vuosittain laadittavassa henkilöstökertomuksessa suunnitelman toteutumisesta
raportoidaan, vertailutietoina aiempien vuosien toteutumatiedot sekä muiden koulutuksen
järjestäjien vastaavia tietoja. Kuntayhtymässä käytetään sähköisiä työkaluja henkilöstöön,
henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen liittyvän tiedon hallinnassa. Yhtenäisten
toimintatapojen ja työvälineiden avulla tiedon keruu on luotettavaa ja ajantasaista.

Liite 3
Kuntayhtymän riskit tuloskortin tavoitteiden näkökulmasta

Näkökulmat

Tavoitteet

Tavoitteen saavuttamista uhkaavat riskit

Talous

Toimintatuotot

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

Tulos

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

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

Asiakas

Opiskelijavuodet

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

Kuntayhtymän riskit tuloskortin tavoitteiden näkökulmasta

Näkökulmat

Tavoitteet

Tavoitteen saavuttamista uhkaavat riskit

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

Alueen työmarkkinat kohtaava koulutustarjonta
Työmarkkinatilanne
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
Kehittämisen kohdentaminen
Kehityskeskustelujen toteuttaminen

Dokumentoidut
kehityskeskustelut

Kehityskeskustelujen laatu
Kehityskeskustelujen kattavuus
Dokumentointi
Sitoutuminen sovittuihin asioihin

Henkilöstö

Liite 4

Kuntayhtymän ja tulosalueiden tuloskorttien mittariseloste
Jos mittari koskee vain osaa tulosalueista, on tulosalueet lueteltu erikseen mittarin yhteydessä.
TALOUSNÄKÖKULMAN MITTARIT
Toimintatuotot (M€)
•
•

mittari kertoo toiminnan volyymista ja sen kehittymisestä
mittariin lasketaan tuloslaskelman ulkoiset tulot

Tulos (M€)
•
•

mittari kertoo toiminnan taloudellisesta tuloksesta
mittariin lasketaan tuloslaskelman tulos

ASIAKASNÄKÖKULMAN MITTARIT
Tutkintojen määrä
•
•
•
•

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
•
•

mittari kertoo opiskelijoiden tyytyväisyydestä järjestämäämme koulutukseen
mittari lasketaan Opetushallituksen toteuttaman valtakunnallisen Amispalautteen
päättökyselyn tuloksista ja lukiokoulutuksen päättökyselyn tuloksista
• mittarin arvo muodostuu kaikille koulutuksen järjestäjille yhteisten väittämien
keskiarvosta ja lukiokoulutuksen abipalautteen väittämien keskiarvosta
• arviointiasteikko 1 (heikoin) – 5 (paras)

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
− Työelämäfoorumeille toteutettavan palautekyselyn tuloksista
− Työssäoppimisen työpaikkaohjaajille toteutettavan palautekyselyn tuloksista
• arviointiasteikko 1 (heikoin) – 5 (paras)

Vetovoimaisuus yhteishaussa
•

•
•

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
•
•
•
•

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 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)
Tilakustannukset toimintatuotoista %
Tilapalvelut
• mittari kertoo kuinka paljon toimintatuotoista kuluu tilakustannuksien kattamiseen
• mittarin arvo muodostuu tilakustannusten suhteesta kuntayhtymän toteutuneisiin
toimintatuottoihin

PROSESSINÄKÖKULMAN MITTARIT
Läpäisyaste (%)
•
•

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 (%)
•
•

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

Työllistyminen valmistumisen jälkeen (%)
•
•

mittari kertoo kyvystämme tuottaa ammattitaitoa alueen työelämän tarpeisiin
mittari lasketaan Opetushallituksen toteuttaman valtakunnallisen Amispalautteen
päättökyselyn väittämästä ”Oma arviosi tulevasta tilanteestasi koulutuksen jälkeen”
− mittarin arvo muodostuu väittämän vaihtoehdoista ”työssä toisen palveluksessa” ja
”yrittäjä tai itsenäinen ammatinharjoittaja”

Opiskelijapalautteen vastaus %
Kehityspalvelut
• mittari kertoo opiskelijoiden vastaamisaktiivisuudesta Opetushallituksen toteuttaman
valtakunnalliseen Amispalautteeseen
• mittari lasketaan ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa
tai tutkinnon osaa tai osia suorittaville suunnattuun aloitus- ja päättökyselyyn vastanneiden
määrän suhteesta kyselyyn vastaajiksi kuuluvien määrään
• aloituskyselyyn vastaavat opiskelijat 30 vuorokauden kuluessa HOKSin ensimmäisestä
hyväksymisestä ja päättökyselyyn vastaavat valmistuvat opiskelijat viimeisen näytön
antamisen jälkeisessä arviointikeskustelussa
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
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 kehittämismenot (%)
•
•
•

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
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Kuntayhtymän tuloskortin mittareiden trendit, toteuma vuosina 2014 - 2017,
tavoitteet vuosille 2018 - 2019
Talous
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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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