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1 TOIMINTAKERTOMUS 
 
1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 

1.1.1 Toimitusjohtajan ja rehtorin katsaus 
 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on ammatillisen toisen asteen koulutuksen ylläpitäjä ja 
kehittäjä Päijät-Hämeessä. Vuoden 2019 rahoituspäätöksen 6066 opiskelijavuodella mitattuna 
Salpaus oli seitsemänneksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä Suomessa. Vuoden 2020 
päätöksessä opiskelijavuosien määrä pysyi ennallaan, mutta Salpaus nousi kuudenneksi 
suurimmaksi Suomessa. Salpauksen palveluiden piirissä on noin 15 000 eri henkilöä vuodessa. 
Toimintatuotot vuonna 2019 olivat 62 miljoonaa euroa ja henkilöstöä kuntayhtymässä 
31.12.2019 oli 624. 
 
Salpauksen rooli alueellisena kouluttajana ja osaavan työvoiman varmistajana näkyy erityisesti 
koulutuksen vetovoimassa, valmistuneissa tutkinnoissa ja tutkinnon osissa sekä opiskelijoiden 
työllistymisessä. Aikuisille suunnatun jatkuvan haun hakijamäärät ovat kasvaneet viime 
vuodesta ja käytettävissä ollut opiskelijavuosimäärä on antanut mahdollisuuden vastata alueen 
koko ikäluokan koulutustarpeeseen. Salpaus sai loppuvuodesta 2019 lisää 100 opiskelijavuotta, 
perusteluna oli erityisesti alueen aikuisten kouluttamisen tarpeeseen vastaaminen. Kohdennus 
tehtiin opetus- ja kulttuuriministeriön vuodelle 2019 jakamattomista opiskelijavuosista. 
Pääpaino tässä jaossa oli valtakunnallisesti lähihoitajakoulutuksessa ja alueellisesti 
työvoimatarpeessa yleensä. Lisäpaikkojen saannin perusteena oli Päijät-Hämeen alueen 
edelleen muuta maata alhaisempi koulutustaso ja valtakunnallisestikin korkea 
nuorisotyöttömyys. Saadut opiskelijavuodet käytetään vuonna 2020.  
 
Salpauksen opiskelijaprofiilin muutokset näkyvät selkeimmin oppisopimuskoulutuksen ja 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden lisääntymisenä. Oppisopimus osana tutkintoa tai 
koko tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella on lisääntynyt merkittävästi. Samaan aikaan yli 
10 % kaikista Salpauksen opiskelijoista on maahanmuuttajataustaisia. Muutos näkyy 
merkittävästi juuri tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Olemme pystyneet Päijät-Hämeessä 
varmistamaan opiskelupaikan toisella asteella myös kaikille koulunkäyntikykyisille peruskoulun 
päättäville nuorille.  
 
Ammatillisen koulutuksen lisäksi Salpaus järjestää yhteistyössä Kaarisilta ry:n kanssa 
ensimmäistä kertaa TELMA-koulutusta (työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus). 
Vaativan erityisen tuen alueellista saavutettavuutta parantaa myös tiivis yhteistyö Kiipulan 
ammattiopiston kanssa. Kiipulan ammattiopisto aloitti 2019 toiminnan Salpauksen Lahden 
keskustakampuksella.  
 
Salpauksen uusi ohjauspiste Suunta aloitti toimintansa syksyllä 2019. Suunta on palvelupiste, 
josta saa monipuolisesti opintoihin hakeutumiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Lisäksi se 
vastaa muun muassa uuteen lakisääteiseen jatko-ohjausvelvoitteeseen. Suunta auttaa myös 
ulkopuolista opinto-ohjaushenkilöstöä silloin, kun he tarvitsevat neuvontaa sekä Salpauksen 
koulutuksista, että yleisesti ammatillisesta koulutuksesta. Suunnan toimintaan kehitetään 
jatkossa myös nykyistä enemmän uraohjauspalveluihin osana alueellista työllisyyden hoidon 
kuntakokeilua.  
 
Ammatillisen koulutuksen uudistuksen ja kuntayhtymän perustehtävän mukaisesti 
Koulutuskeskus Salpauksen strategian yhtenä keskeisenä painopisteenä on vahva 
työelämäyhteyksien ja verkostojen vahvistaminen. Tämä tulee korostumaan tulevaisuudessa 
entistä enemmän. Salpauksen nykyinen strategia on voimassa 2020 vuoden loppuun. Strategian 
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päivitysprosessi käynnistettiin päättyneenä vuonna yhdessä koko henkilöstön, opiskelijoiden ja 
keskeisten sidosryhmien kanssa. Strategiapäivityksen tavoitteena on arjen sujuvuuden ja 
tasalaatuisuuden parantaminen sekä Salpauksen kehittäminen asiakaslähtöisenä 
palveluorganisaationa. Tärkeimpiä onnistumisen mittareita tulevat olemaan opiskelijoiden 
työllistyminen ja toisaalta alueen työpaikkojen osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen. 
Myös opiskelija- ja asiakaslähtöisyyden sekä ura- ja rekrytointipalveluiden vahvistamisen tulee 
olla päivitettävän strategian painopisteitä.  
 
Työpaikalla tapahtuva oppiminen voi toteutua nykyisen lain ja pedagogiikan mukaisesti monella 
eri tapaa joko osana henkilön omaa nykyistä työtä, oppisopimuksena tai koulutussopimuksella, 
jolloin opiskelija ei ole työsuhteessa työpaikkaan. Myös erilaiset työnantajien kanssa yhdessä 
onnistuneesti toteutetut rekrytointikoulutukset ja niiden alueellinen merkitys ja vaikuttavuus 
korostuvat. Tavoitteemme on olla koko ajan vahvemmin visiomme mukaisesti opiskelijoiden ja 
työelämän kohtaamispaikka ja aktiivinen toimija alueen hyvinvoinnin rakentamisessa.  
 
Valtakunnallisesti ensimmäistä kertaa käyttöön otettu uuden rahoituslain mukainen 
opiskelijapalaute vaikuttaa jo tulevan vuoden 2020 rahoitukseen. Rahoitukseen vaikuttavat 
tulokset tulevat kahden vuoden takaa ja Salpaus ei täysin onnistunut vuonna 2018 
ensimmäisessä opiskelijapalautteen keräämisessä vastausmäärillä mitattuna. Jatkon kannalta 
palautteen keräämisen tapoja onkin vuoden 2019 aikana kehitetty, jotta vastausmäärät saadaan 
riittävälle tasolle oman toiminnan kehittämisen ja valtakunnallisen vertailtavuuden kannalta. 
Sisällöllisesti opiskelijoilta saatu palaute oli valtakunnallista tasoa.  
 
Samalla aikajaksolla tarkasteltuna onnistuimme kuitenkin hyvin, ja jopa joitakin vastaavan 
kokoisia koulutuksenjärjestäjiä paremmin, aluevaikuttavuudessa eli opiskelijavuosien 
toteutumisessa, suoritetuissa tutkinnoissa ja tutkinnon osissa sekä opiskelijoiden 
työllistymisessä. Tämä on perustehtävän sekä alueen työelämän palvelutehtävän kannalta 
keskeistä.  
 
Pedagogiset muutokset yhdessä työelämän toimijoiden ja moniammatillisten tukiryhmien 
kanssa toteutettuna edellyttävät jatkuvaa valmiutta uudenlaiseen ajatteluun meiltä kaikilta. 
Tässä onnistumisessa oman opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen varmistaminen ja 
lähiesimiestyöhön panostaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Vuoden 2019 aikana onkin aloitettu 
saadulla strategiarahalla sekä lähiesimiesten koulutus, että koko opetus- ja ohjaushenkilöstön 
osaamisen varmistamisen koulutus, jotka kestävät vuoden 2020 loppuun.  
 
Vuoden 2019 taloudellinen tulos toteutui positiivisesti talousarvion alijäämäisyydestä 
huolimatta. Osa rahoituksesta saatiin monesta erillishausta pitkin vuotta, mikä vaikeuttaa 
rahoituksen ja talouden ennakoitavuutta. Onnistuimme tässä kuitenkin hyvin. Vuoden 2019 
lopussa saadut 100 lisäopiskelijavuotta, joita ei ehditty käyttää vielä vuoden 2019 aikana, on 
muuttuneiden kirjanpito-ohjeiden perusteella kuitenkin kirjattava vuoden 2019 tuotoiksi. Tämä 
paransi vuoden 2019 tulosta 860 000 euroa. Näiden opiskelijavuosien käyttö ja opetus on 
kuitenkin toteutettava vuoden 2020 aikana. Tältä osin tulo menon kohdalle periaate ei toteudu, 
ja tilinpäätösten tulosten vertailu ja arviointi vaikeutuu.   
  
Salpauksen talouden tasapainoon vaikuttaa merkittävästi uuden ammatillisen koulutuksen 
tulosperusteisessa rahoituksessa onnistuminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vuoden 
2020 rahoitukseen vaikuttaa vuoden 2018 tulokset. Opiskelijapalautteen keruussa 
onnistuminen oli ainoa alue, jossa emme vielä ensimmäisellä kerralla onnistuneet. Olemme 
kuitenkin jo parantaneet toimintaamme tässäkin asiassa ja ne tulokset vaikuttavat 
rahoitukseemme tulevaisuudessa. Uudistuneen ammatillisen koulutuksen mukaisesti 
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HOKS:aaminen ja opiskelijoiden antama palaute on keskeinen osa opetusta ja ohjausta sekä 
uudistuvaa pedagogiikkaa. 
 
Päättynyt vuosi sisälsi monia isoja toimintajärjestelmämuutoksia, kiinteistöohjelman mukaista 
saneerausten etenemistä ja toimintaa väistötiloissa sekä muun muassa opettajien 
vuosityöaikaan siirtymisen. Merkittävänä henkilöstöpoliittisena linjauksena yhtymähallitus 
päätti kesäkuussa 2019 perustaa Salpaukseen 165 uutta lehtorin virkaa. Virkojen perustamisen 
taustalla on halu vakiinnuttaa Salpauksen nykyisten opettajien palvelussuhteita kokoaikaisiksi ja 
näin parantaa uudistuneen ammatillisen koulutuksen tavoitteiden toimeenpanoa. Samalla 
yhtenäistämme Salpauksen opetushenkilöstön palvelussuhteita ja haluamme viestiä 
positiivisella henkilöstöpolitiikalla Salpauksen toiminnan vakaudesta ja tulevaisuuden 
näkymistä. Perustetut virat täytettiin 1.1.2020 alkaen.  
 
Uusien virkojen täytön jälkeen Salpauksessa on 280 lehtoria tai opinto-ohjaajaa ja 44 
päätoimisen tuntiopettajan tai osa-aikaisen opettajan virkasuhdetta. Salpauksen opetus- ja 
ohjaushenkilöstön osuus koko henkilöstömäärästä perustehtävän mukaisesti on noin kaksi 
kolmasosaa. Vuonna 2019 perustettiin neljä uutta opinto-ohjaajan virkaa ja lisäksi uusia 
rekrytointeja opetushenkilöstön vahvistamiseksi tehtiin useita. Lehtorin virkojen perustamisen 
ja edellä kerrottujen rekrytointien lisäksi haluamme mahdollisuuksien mukaan lisätä edelleen 
opetushenkilöstön määrää ja parantaa näin edellytyksiä tärkeässä työelämän palvelutehtävässä 
ja koko ikäluokan kouluttamisessa onnistumiseksi. Salpauksen opiskelijoista 1/3 on alle  
19-vuotiaita. 
 
Koko ajan muuttuvassa toimintaympäristössä hyvä yhteistyö sekä oman henkilöstön että 
työelämän ja erilaisten verkostokumppaneiden kanssa on keskeistä. Kiitos koko henkilöstölle ja 
kaikille Salpauksen kumppaneille siitä, että teitte mahdolliseksi onnistuneen vuoden 2019. Tästä 
on hyvä jatkaa yhdessä uudelle vuosikymmenelle. 
 

1.1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset  
Yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat vuonna 2019 
Vuonna 2019 pidettiin kaksi kokousta: 20.5. ja 18.11.2019. 
 
Kunta Edustaja Varaedustaja 
Asikkala Niko Lahtinen Olli Tapanainen 
 Terttu Mäkinen Pirjo Ahola 
 Harry Nordström Martti K. Lehto 
   
Hartola Vesa Järvinen Pertti Mäkinen 
 Sirpa Rautiainen Mari Eilamo 
   
Heinola Tiina Bragge Heli Seppälä 
 Pertti Pohjola Ville Knuuttila 
 Ilkka Valonen (20.5.), 

  Arto Krupula (18.11.) 
Niko Turpeinen 

   
Hollola Janne Bröijer Pasi Pälsi 
 Heidi Hakanen Jaana Seppälä 
 Juhani Sirkiä Katja Kärki 
 Antti Varpa Elina Tura 
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Kuhmoinen Risto Honkanen Mikko Kekäläinen 
 Marja Lahtinen Susanna Manninen 
   
Kärkölä Reijo Päivärinta Mari Tommiska 
 Seppo Eerola Eero Lepola 
   

Lahti Marja Kaitainen Saara Kantanen 
 Ulla Koskinen-Laine Riitta-Raakel Alatalo 
 Kalle Kytölä Sami Metsäranta 
 Marju Markkanen Marjut Kajander 
 Tarja Pölkki Minna Kyllinen 
 Pekka Sillanmäki Markus Jokinen 
 Markus Vierumäki Niko Niemi 
   
Orimattila Saija Hakonen Jussi Vahe 
 Sanna Heikkinen Helena Ylöstalo 
 Torsti Hokkanen Timo Turunen 
   
Padasjoki Pirkka Ahola  Antti Härkönen 
 Mira Vilkman Suvi Korelin 
   

Pertunmaa Annukka Räisänen Kirsi Vekkeli 
   
Sysmä Bror Ahlgren Mia Kärkkäinen 
 Jaakko Palvaila Perttu Mäkelä 
 

Yhtymähallitus ajalla 1.1. – 31.12.2019  
Puheenjohtaja  
Merja Vahter, Lahti Maritta Vuorinen, Lahti 
Varapuheenjohtaja  
Juha Halme, Lahti Paula Kukkurainen, Lahti 
Jäsenet  
Sara Etola, Lahti Hanne Savolainen, Lahti 
Päivi Granlund, Lahti Raila Lindroos, Lahti 
Kari Hyytiä, Hollola Miikka Lönnqvist, Hollola 
Riitta Karjalainen, Orimattila Ida Jokinen, Orimattila 
Markku Karjula, Lahti Lasse Pakkanen, Lahti 
Jari Laaksonen, Asikkala Tuomo Riihilahti, Asikkala 
Mika Mäentalo, Heinola Seppo Hokkanen, Heinola 
Jouko Rajajärvi, Heinola Kimmo Huvinen, Heinola 
Riitta Vuori, Lahti Kaarina Marjanen, Lahti 
  

Tarkastuslautakunta ajalla 1.1. – 31.12.2019  
Puheenjohtaja  
Kirsti Laatunen, Orimattila Ulla Katajavuori, Orimattila 
Varapuheenjohtaja  
Vesa Järvinen, Hartola Pertti Mäkinen, Hartola 
Jäsenet  
Aino Alonen, Orimattila Joona Silvennoinen, Orimattila 
Hannu Heikkilä, Hollola Keijo Penttilä, Hollola 
Tuulia Salo, Hollola Minna Nieminen, Hollola 
Matti Tanskanen, Hartola Pirkko Kauren, Padasjoki 
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Kuntayhtymän/Koulutuskeskus Salpauksen hallinto, tehtäväalueen johtavat viranhaltijat 
 

Sitovuustaso/vastuualue Virkanimike Viranhaltija 
Koulutuskeskus Salpaus  
–kuntayhtymä 

toimitusjohtaja Martti Tokola 

 
Oppimis- ja koulutuspalvelut 

Sitovuustaso/vastuualue Virkanimike Viranhaltija 
Oppimis- ja koulutuspalvelut -si-
tovuustaso 

rehtori Päivi Saarelainen 

Vastuualue 1 
Opiskelijapalvelut, valmentava 
koulutus, maahanmuuttajakoulu-
tus, erityisen tuen koordinointi 

opiskelijapalvelu- 
johtaja 

Riitta Murtorinne  

Vastuualue 2 
Tekniikan ja liikenteen alat, luon-
nonvara-alat, kulttuurin alat (Vi-
pusenkadun osalta)  
Yhteiset opinnot, kaksoistutkinnot 
(oman vastuualueensa osalta) 

opetusalajohtaja Risto Salmela 

Vastuualue 3 
Hyvinvoinnin, kaupan ja hallinnon 
alat, matkailu-, ravitsemis- ja elin-
tarvikealat, kulttuurin alat  
(Keskustakampuksen osalta) 
Yhteiset opinnot, kaksoistutkinnot 
(oman vastuualueensa osalta) 

opetusalajohtaja Merja Tirkkonen 

Vastuualueen yhteiset 
Pedagoginen johtaminen, tutkin-
tojen arviointi ja laatu, kansainvä-
lisyys, kilpailutoiminta ja Kaarisilta 
yhteistyö 

vararehtori  Seija Katajisto 

 
Johtamis-, kehittämis- ja oppilaitospalvelut 

Sitovuustaso/vastuuyksikkö Virkanimike Viranhaltija 
Johtamis-, kehittämis- ja oppilai-
tospalvelut -sitovuustaso 

toimitusjohtaja  Martti Tokola  

Hallinto ja johtaminen toimitusjohtaja  Martti Tokola  
Henkilöstö- ja kehittämispalvelut henkilöstö- ja kehittä-

misjohtaja 
Jarmo Kröger  

Talouspalvelut toimitusjohtaja Martti Tokola 
Viestintä- ja markkinointipalvelut vararehtori Seija Katajisto 

Ravintolapalvelut toimitusjohtaja Martti Tokola 
Tietohallintopalvelut tietohallintojohtaja Mika Rauhala  
Kiinteistöpalvelut toimitusjohtaja Tokola Martti 
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Johtoryhmä 1.1. – 31.12.2019 
Martti Tokola, puheenjohtaja, toimitusjohtaja, vuorotteleva puheenjohtaja 
Päivi Saarelainen, rehtori, vuorotteleva puheenjohtaja 
Arja Mikkonen, palveluvastaava, rehtorin sihteeri 
Jarmo Kröger, henkilöstö- ja kehittämisjohtaja 
Merja Helminen, talouspäällikkö 
Merja Tirkkonen, opetusalajohtaja 
Mika Rauhala, tietohallintojohtaja 
Riitta Murtorinne, opiskelijapalvelujohtaja 
Risto Salmela, opetusalajohtaja 
Sannakaisa Raatikainen, vs. kehittämispäällikkö 30.6.2019 asti 
Seija Katajisto, vararehtori 
Jonna Uski, markkinointi- ja viestintäpäällikkö  
 
 

Organisaatio ja toimintamalli 
 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä ja kuntayhtymän tytäryhtiö Salpaus-palvelut Oy muodostavat 
konsernin, joka palvelee aluetta ammatillisen toisen asteen koulutuksen toiminnalla. 
 
Toimintamalli 1.10.2019 alkaen 
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1.1.3 Yleinen ja kuntayhtymän alueen taloudellinen kehitys 
 

Päijät-Hämeen ja Lahden alueen kehitys 
 
Päättyneen vuoden kasvu oli erityisesti sen alkuosalta hyvä. Ekonomistit ennustavat Suomelle 
maltillista talouskasvua seuraaville vuosille, mutta taantuma ei ole vielä alkamassa.  
 
Päijät-Hämeessä talouden vireys näkyi työttömien määrän pienentymisenä, mutta Päijät-Hä-
meen ja Lahden työttömyysluvut ovat edelleen valtakunnallisesti korkeita. 
 
Kasvun ja työllistämisen esteenä on Päijät-Hämeessä niin kuin maassa laajemminkin ns. koh-
taanto-ongelma eli osaavan työvoiman saanti. Tilanne on vakava monissa teollisuuden, rakenta-
misen ja palvelualojen ammateissa, joissa osaavan henkilöstön puute on kasvun esteenä.  
 
Tekijöitä tarvitaan teollisuuden prosesseihin, metallituotteiden valmistamiseen sekä rakentami-
sen ja logistiikka-alan ammatteihin. Päijät-Hämeen alueella on paljon uusia työpaikkoja siivoo-
jille, kodinhoitajille, kiinteistöpalvelualalle ja hoitoalan avustaviin tehtäviin. Sosiaali- ja terveys-
alan valtakunnalliset suunnitelmat ennustavat edelleen työvoiman tarpeen kasvua.  
 
Alueen elintarviketeollisuus kasvaa ja on tekemässä merkittäviä investointeja alueelle, joten se 
myös tarvitsee työammattien osaamisvaatimuksin koulutettua työvoimaa. 
 

Työpaikat ja työssäkäynti Päijät-Hämeessä 
 
Päijät-Hämeen liitto on julkaissut syksyllä 2019 yhteenvedon työpaikoista ja työssäkäynnistä 
vuosilta 2010-2017.  
 
Valtakunnallisesti elinkeinotoiminta ja sen myötä työpaikat, väestö ja muu toiminnallisuus on 
edelleen keskittynyt kaupunkiseuduille. Elintason ja koulutustason nousu, ammattien eriytymi-
nen, autoistuminen ja toimiva julkinen liikenne on pidentänyt työ-, asiointi- ja vapaa-ajan mat-
koja. Jos ennen välimatkoja mitattiin kilometreinä, niitä mitataan nyt aikana.  
 
Päijät-Hämeen kaupunkikeskus on Lahti ja suurin osa Päijät-Hämeen työpaikoista sijaitsee Lah-
den ja sen naapurikuntien keskustaajamissa. Lahden työpaikat muodostavat kaksi kolmasosaa 
maakunnan kaikista työpaikoista. 
 
Terveys- ja sosiaalipalvelut sekä teollisuus ovat Päijät-Hämeen suurimmat toimialat. Ne tarjoa-
vat keskenään tasavahvasti yli 36 % maakunnan kaikista työpaikoista. Kun tähän lisätään kaupan 
toimiala ja rakentaminen nousee kattavuus yli puoleen Päijät-Hämeen työpaikoista. Julkisen hal-
linnon osuus on vain 3 %.  
 
Alueen kunnissa toimialakohtaiset työpaikkaosuudet vaihtelevat. Terveys- ja sosiaalipalvelut 
ovat suurin toimiala Lahden, Orimattilan ja Padasjoen elinkeinorakenteissa, maatalous, metsäta-
lous ja kalatalous Sysmässä. Teollisuus on muiden kuntien suurin toimiala työpaikoilla mitat-
tuna. Työpaikkatarjonta on suhteellisesti teollisuuspainotteisinta Kärkölässä (45 % työpaikoista), 
Iitissä (28 %) ja Heinolassa (26 %). Sysmässä on rakenteellisesti huomattavasti vähemmän teolli-
suuden työpaikkoja ja Kärkölässä terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikkoja, kuin koko maakun-
nassa keskimäärin. Rakentamisella on merkittävästi suurempi osuus Orimattilassa. Alkutuotan-
non työpaikat ovat oleellinen osa kuntien elinkeinorakenteita Lahden ja Heinolan ulkopuolella. 
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Päijät-Hämeessä yksityisen sektorin työpaikkojen määrä pysyi ennallaan. Kunta-alan työpaikat 
vähenivät vuosina 2010-2017 (-11 %) samoin valtion työpaikat (-30 %). Valtion työpaikat ovat 
keskittyneet Lahteen - vain 15% valtion työpaikoista sijaitsee maakunnan muissa kunnissa. Päi-
jät-Hämeen pienimmät maaseutukunnat ovat myös jonkin verran erilaistuneita työnantajara-
kenteeltaan: Sysmässä on suhteellisen paljon yrittäjyyttä, Padasjoella kunta-alan työtä, Harto-
lassa ja Kärkölässä yksityisen sektorin palkkatyötä. 
 
Yritysten määrä kasvaa ja vähenee nopeasti aluetalouden suhdanteita seuraten, koska suuri osa 
yrityksistä on mikroyrityksiä. Alle 50 hengen pienyrityksiä on 93 % kaikista yrityksistä ja ne työl-
listivät lähes puolet kaikista maakunnassa yritystoiminnan piirissä työskentelevistä. Alle 10 hen-
gen mikroyrityksillä on suhteellisesti suurin merkitys työllistäjinä Päijät-Hämeen maaseutukun-
nissa, ja suuryrityksillä Kärkölässä, Lahdessa ja Heinolassa. 
 
Asuinkunnassa työssäkäynti oli vuonna 2017 suhteellisesti vilkkainta ja pendelöinti eli työssä-
käynti asuinkunnan ulkopuolella suhteellisesti vähäisintä Lahdessa ja Itä-Hämeessä (Heinola, 
Hartola, Sysmä). Kuntien välinen työssäkäynti painottui Lahden kaupunkiseudulle Lahden ja sen 
naapurikuntien välille. Lahden ja Hollolan välinen kaksisuuntainen työssäkäynti muodosti lähes 
puolet kaikesta kuntien välisestä työssäkäynnistä Päijät-Hämeessä. Heinolan ja Lahden välinen 
työssäkäynti oli myös huomattavan vilkasta. Lähes kaksi kolmasosaa maakunnan ulkopuolelle 
ulottuvasta työssäkäynnistä suuntautui Helsingin seutukuntaan.  
 
Pendelöinti vaihtelee myös koulutusasteittain: mitä korkeampi koulutusaste, sitä enemmän 
pendelöintiä. Kolmannes (26 000 henkeä) Päijät-Hämeen 18–64 -vuotiaista työllisistä pendelöi. 
Toisen asteen tutkinnon suorittaneet ovat maakunnan suurin pendelöivien ryhmä (12 000 hen-
keä). 
 
Pendelöinti on yleisintä 25–44 -vuotiaiden korkeasti koulutettujen keskuudessa ja vähäisintä alle 
25-vuotiaiden keskuudessa. Tietovaltaisten työpaikkojen sijainti keskuksissa ja väljemmän asu-
misen mahdollisuudet keskustojen ulkopuolella sekä etätyön lisääntyminen selittävät korkeasti 
koulutettujen pendelöintiä. 
 

Koulutus Päijät-Hämeessä 
 
Koulutus on tilastollisesti tarkasteltuna yhä väylä vakaampaan työllisyyteen. Todellisuus taus-
talla on kuitenkin monivivahteisempi. Päijät-Hämeessä työvoiman kysynnän, työvoiman tarjon-
nan ja koulutuksen kokonaisuuden ja haasteiden ymmärtäminen ja ratkaiseminen vaatii paikal-
listuntemusta sekä yhteistyötä. Päijät-Hämeen liitto on julkaissut keväällä 2019 katsauksen, 
jossa kuvataan päijäthämäläisten koulutusrakennetta ja opiskelua sekä niiden merkitystä maa-
kunnan työvoiman kehityksessä tarkastelujaksolla 2011-2017. 
 
Valtakunnallisesti koulutustason nousu on pysähtynyt ja nykyisten nelikymppisten ikäluokka on 
jäämässä maan koulutetuimmaksi. Tutkinnon suorittaneiden asukkaiden määrä kuitenkin kasvoi 
koko 2010-luvun ajan. Päijät-Häme on ammatillisten alojen maakunta sekä koulutuksen että 
työelämän osalta. Tutkinnon suorittaneita päijäthämäläisiä asuu kaupunkiseuduilla enemmän 
kuin maaseudulla ja koulutustaso jakautuu kuten tutkinnon suorittaneet asukkaat.  
 
Päijät-Hämeessä on edelleen suhteellisen runsaasti vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevia 
aikuisia. Runsaaseen kolmeen perusasteen jälkeiseen koulutusvuoteen ylletään keskimääräisesti 
vain Lahdessa, Hollolassa ja Asikkalassa. Tutkinnottomuus on Päijät-Hämeessä jossain määrin 
rakenteellista, mutta ei ainutlaatuista. Keskimääräistä matalampi koulutustaso ja keskimääräistä 
korkeampi työttömyys ovat tunnusomaisia perinteisen tehdasteollisuuden alueille, joilla elinkei-



Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 

9 

noelämän rakennemuutos jatkuu edelleen. Työttömyys on tutkinnottomilla kaksi kertaa ylei-
sempää kuin toisen asteen tutkinnon suorittaneilla ja neljä kertaa yleisempää kuin korkea-as-
teen tutkinnon suorittaneilla. Päijät-Hämeessä toisen asteen tutkinnon suorittaneiden työttö-
mien määrä vaihtelee jopa tuhansilla talouden suhdannevaihteluiden mukaan, muiden koulu-
tusasteiden osalta vaihtelu rajoittuu satoihin tai kymmeniin. 
 

Työttömyys ja työpaikat (Lahti) 
 
Työ- ja elinkeino ministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli vuo-
den 2019 marraskuussa 8,7 %. Suurimpien kaupunkien työttömyysaste oli korkein Joensuussa 
(12,8 %) ja Lahdessa (12,2 %) matalin Espoossa, 7,2 %. Työttömien määrä vähentynyt vuoden 
aikana suurista kaupungeista eniten Turussa ja Lahdessa. 
 
Työttömien määrä on laskenut lähes kaikissa ikäryhmissä.  Myös yli vuoden työttömänä olleiden 
määrä on laskenut. Verrattuna vuoteen 2012 työttömien määrä on laskenut 12% ja pitkäaikais-
työttömien määrä 10%.  
 
Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli marraskuun lopussa 2019 koko maassa 10,1 %. Suurista 
kaupungeista matalin ulkomaisten työttömyysaste oli Helsingissä ja Espoossa (5,7 %) korkein 
Kouvolassa (16,3 %) ja Lahdessa (15,7 %). Verrattuna vuoteen 2012 alle 25-vuotiaiden työttö-
mien määrä on laskenut 4%. 
 
Ulkomaalaisten työttömyysaste on Lahdessa korkein ja nuorisotyöttömyysaste toiseksi korkein 
suurista kaupungeista. Ulkomaalaisten työttömyysaste oli marraskuun lopussa 2019 koko 
maassa 18,4 %. Suurista kaupungeista matalin ulkomaisten työttömyysaste oli pääkaupunkiseu-
dun suurissa kaupungeissa (16 - 17 %), korkein Lahdessa (28,8 %) ja Porissa (27,5 %).  
 
Tilastokeskus julkaisee vuosittain Elinkeinorakenne ja työssäkäynti -tilastot. Tilastoissa on tie-
toja työpaikoista, työssäkäynnistä ja pendelöinnistä. Vuoden 2017 lopussa Lahdessa oli 50 573 
työpaikkaa ja työllisiä 47 187. Vuodessa työpaikkojen eli Lahdessa työskentelevien määrä nousi 
0,2 % ja työllisten 1,0 %. Vuosina 2014 – 2017 pendelöinti pääkaupunkiseudun ja Lahden välillä 
on vilkastunut. Lahdesta pääkaupunkiseudulle pendelöinti nousi 9,5 % ja pääkaupunkiseudulta 
Lahteen noin 15 %. Lahdesta muualle pendelöivien koulutustaustana oli useimmin toinen aste 
tai erikoisammattikoulutusaste. 
 
Työllisten määrä on Lahdessa noussut vuosina 2014 – 2017 enemmän kuin lahtelaisten työpaik-
kojen määrä (949 työssäkäyvää ja 435 työpaikkaa lisää). Pendelöinnin tarve Lahdesta muualle 
töihin on siis hieman kasvanut. Uusia työpaikkoja lahtelaisille on syntynyt pendelöintietäisyyden 
päähän enemmän kuin Lahteen. Muualle pendelöiville tuli 514 uutta työpaikkaa.   
 
Lähteet: 
https://www.lahti.fi/ajankohtaista 
 
https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/ty%C3%B6tt%C3%B6mien-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4-
v%C3%A4hentynyt-vuoden-aikana-eniten-turussa-ja-lahdessa 
 
https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/pendel%C3%B6inti-lahden-ja-p%C3%A4%C3%A4kaupunkiseu-
dun-v%C3%A4lill%C3%A4-vilkastunut 
 
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2019/12/tyopaikat_ja_tyossakaynti_syksy2019_111119.pdf 
 
http://www.paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2019/05/Maakunnantila_koulutus_kevat2019-1.pdf 

  

https://www.lahti.fi/ajankohtaista
https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/ty%C3%B6tt%C3%B6mien-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4-v%C3%A4hentynyt-vuoden-aikana-eniten-turussa-ja-lahdessa
https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/ty%C3%B6tt%C3%B6mien-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4-v%C3%A4hentynyt-vuoden-aikana-eniten-turussa-ja-lahdessa
https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/pendel%C3%B6inti-lahden-ja-p%C3%A4%C3%A4kaupunkiseudun-v%C3%A4lill%C3%A4-vilkastunut
https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/pendel%C3%B6inti-lahden-ja-p%C3%A4%C3%A4kaupunkiseudun-v%C3%A4lill%C3%A4-vilkastunut
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2019/12/tyopaikat_ja_tyossakaynti_syksy2019_111119.pdf
http://www.paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2019/05/Maakunnantila_koulutus_kevat2019-1.pdf
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1.1.4 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa vuonna 2019 
 

Kuntayhtymän eri tulosyksiköiden, yhteisten toimintojen ja projektien osalta tilikauden oleellisia 
muutoksia on selvitetty lisäksi toimintakertomuksen yksikkökohtaisissa osuuksissa. 
Yhtymäkokous kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa.  
 
Toukokuussa yhtymäkokous käsitteli 
- kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

tilivelvollisille 
- investointien talousarvion muutos vuodelle 2019 
 
Marraskuun kokouksessa yhtymäkokous käsitteli  
- talousarviomuutos 2019: käyttötalous, satunnaiset erät, saamisten muutos, investoinnit ja 

lainojen lyhennys 
- kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022 ja talousarvio vuodelle 

2020 
- sidonnaisuusilmoitukset 

 
Yhtymähallitus kokoontui toimintavuonna 18 kertaa. Merkittävimmän yksittäisen asiakokonai-
suuden muodosti yhtymäkokoukseen menevien asioiden valmistelutyö.  
 
Muita päätöksiä ja käsittelyssä olleita asioita olivat mm.: 
- tilinpäätös 2018, tietotilinpäätös vuodesta 2018 
- tilinpäätös 2018, luottotappioiden käsittely 
- tilinpäätös 2018, hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelu 
- tilinpäätös 2018, kuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2018 
- tilinpäätös 2018, tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2018 
- tilintarkastuskertomus vuodesta 2018 ja tilintarkastajan loppuraportointi vuoden 2018 tilin-

tarkastuksesta 
- raportti kassavarojen lyhytaikaisesta sijoittamisesta 
- kuntayhtymän osavuosikatsaukset Q1, Q2 ja Q3, kuntaraportointi 
- Salpaus-palvelut Oy:n toiminnan ja talouden raportti Q1, Q2 ja Q3  
- tilinpäätösennuste vuodelle 2019 
- vuosien 2020 – 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2020 talousarvion laadin-

taohje 
- toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 ja talousarvion 2020 valmistelu 
- kuntayhtymän edustus yhteisöissä ja osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen vuodelle 2019 
- opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston stipendit vuodelle 2019 
- tiedonhallinta ja tietosuoja Koulutuskeskus Salpauksessa, asiakirjahallinto ja arkistotoimi 
- hankintaohjeen päivittäminen 
- asiakirjoista perittävät lunastukset ja maksut -ohjeen päivittäminen 
- strategian päivittäminen vuodesta 2021 eteenpäin 
- toimintamallin kehittäminen  
- talousarvion täytäntöönpano-ohje ja toimivallan delegointi vuodelle 2020 
- Salpaus-palvelut Oy:n vuoden 2020 talousarvio 
- Koulutuskeskus Salpauksen museonäyttelyn esittely 
 
Koulutuksen järjestämislupa ja rahoitus (OKM) 
- koulutuksen järjestämislupapäätös vuodelle 2019 
- strategiarahoituksen hakeminen ja päätös vuodelle 2019 
- varainhoitovuoden 2019 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen hakeminen ja päätös 
- varainhoitovuoden 2019 rahoituksen hakeminen valtion II lisätalousarviosta 
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- varainhoitovuoden 2020 rahoituksen ja vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella ja-
ettavan rahoituksen hakeminen 

- hakemus koskien jatkuvaa oppimista sekä työllisyyden ja osaamisen varmistamista vuodelle 
2020 

 
Koulutusalojen, opetuksen kehittämisen sekä ohjaus- ja tukipalvelujen esittelyt  
- osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisessa koulutuksessa 
- oppimisen ohjaus ja tuki - eri tavat ja menetelmät 
- hakutoimiston ja opintotoimistojen palvelut Salpauksessa 
- opiskelijapalaute osana Salpauksen toiminnan kehittämistä 
 
Henkilöstöasiat 
- 165 lehtorin viran perustaminen 1.1.2020 lukien 
- neljän opinto-ohjaajan viran perustaminen 1.6.2019 lukien 
- jäsenten ja varajäsenten nimeäminen Koulutuskeskus Salpauksen kahteen työelämäneuvot-

telukuntaan sekä Opiskelijan oikeusturvatoimikuntaan 
- 2 rekrytointeihin liittyvien oikaisuvaatimusten käsittelyä; ei johtanut jatkovalituksiin 
 
Hankinta-asiat 
- elintarvike- ja päivittäistavaroiden hankinta sopimuskaudelle 1.8.2017 – 31.7.2019, optio-

vuosi ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020 
- elintarvikkeiden ja non-food tuotteiden hankinta 1.8.2020 alkaen 
- hedelmien, vihannesten ja juuresten hankinta vuosille 2020-2021 
- kalustehankinta Ståhlberginkatu 10, Lahti, peruskorjattuun kiinteistöön 
- liittyminen Lahden kaupungin kilpailuttamaan kalusteiden puitesopimukseen 2020-2022 

(2023) 
- talousarviolainan kilpailuttaminen 
- tulostuspalvelut ajalle 1.1.2020 - 31.12.2023 
- vakuutuskilpailutus 
- yksi hankintaoikaisuvaatimuksen käsittely, joka kesken Markkinaoikeudessa käsittelyssä 
 
Investointihankkeet 
- suurkeittiökoneiden ja -laitteiden hankinta Ståhlberginkatu 10 opiskelija- ja henkilöstöravin-

tolaan 
 
Kiinteistöasiat 
- kiinteistöhankkeiden eteneminen ja toimenpiteet 
- Nastopolin kiinteistön Rakokivenkatu 2, Lahti jatkokäyttö, Lahden kaupungin ostotarjous 
- tilojen vuokraaminen Kiipulasäätiölle Salpauksen keskustakampukselta Lahdessa 
- Opintie 2, Heinola, purkuluvan myöntäminen 
- Opintie 2, Heinola, purku-urakoitsijan valinta 
- Vipusenkatu 5 A1 ja A2 rakennushanke, HL-Rakentajat Oy:n konkurssipesä, sovintosopimus 
- Ståhlberginkatu 4 C ja Svinhufvudinkatu 8 C vesikattojen uusinta, suunnitelmien hyväksyntä 

ja urakoitsijan valinta 
- peruskorjattavan Ståhlberginkatu 10 kiinteistön AV-hankinta 
- Svinhufvudinkatu 2, Lahti, kiinteistön kehittäminen, kaupan hyväksyntä 
- Svinhufvudinkatu 4 hankesuunnitelman hyväksyminen 
- Svinhufvudinkatu 7-11, Lahti, maaperätutkimusten ja tarvittavien puhdistamistoimien val-

mistelu 
- Svinhufvudinkatu 7-11, purku-urakoitsijan valinta 
- Svinhufvudinkatu 7-11, pilaantuneiden maiden kunnostusurakoitsijan valinta 
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- Svinhufvudinkatu 7-11, pilaantuneiden maiden vastaanottajien ja puitesopimuskumppanei-
den valinta 

- Svinhufvudinkatu 7-11 ja Svinhufvudinkatu 2 kiinteistökaupan toteutumisen eteneminen 
- Svinhufvudinkatu 13, Lahti, sirkusalan opetustilojen muutokset, suunnitelmien hyväksyntä 

ja urakoitsijan valinta 
 

1.1.5 Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2020 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä 
 

Vuoden 2019 tilinpäätös oli alijäämäisestä talousarviosta huolimatta positiivinen. Tilikauden 
tulos oli 2,0 miljoonaa euroa (3,2 % toimintatuotoista). Tuotot kasvoivat edellisvuodesta 1,1 
miljoonaa euroa. Toimintatuotot pysyivät kutakuinkin ennallaan.  
 
Vuoden 2019 lopussa saadut 100 lisäopiskelijavuotta, joita ei ehditty käyttää vielä vuoden 2019 
aikana, on muuttuneiden kirjanpito-ohjeiden mukaan kirjattava vuoden 2019 tuotoksi. Tämä 
parantaa vuoden 2019 tulosta 0,9 miljoonaa euroa. Näiden opiskelijavuosien käyttö ja opetus 
on kuitenkin toteutettava vuoden 2020 aikana. Tältä osin tulo menon kohdalle periaate ei 
toteudu, ja tilinpäätösten tulosten vertailu ja arviointi vaikeutuu.   
  
Vuoden 2019 tilikauden ylijäämä on tämän muutoksen jälkeen 2,9 miljoonaa euroa, kasvaen 
edellisvuodesta 2018 noin 0,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarvio on operatiivisesti 
alijäämäinen. Lisäksi edellä kerrotun 100 opiskelijavuoden toteutuksen kulut tulevat vuodelle 
2020 ilman samalle vuodelle kirjautuvia tuottoja. Vuodelle 2020 on kuitenkin ennakkotietojen 
mukaan tulossa hakuun lisärahoitusta, mikä toivottavasti tukee myös alkaneen vuoden talouden 
positiivista toteutumista.   
 
Vuoden 2020 talousarvion operatiivinen tilikauden tulos ilman satunnaisia eriä on -1,5 
miljoonaa euroa alijäämäinen. Tilinpäätösennustetta tullaan tarkastelemaan niin vuoden 2019 
tilinpäätöksen kuin jo saatujen rahoituspäätösten valossa. Vuodelle 2020 saatu opiskelijavuosi- 
ja rahoituspäätös on 0,3 miljoonaa euroa talousarviota 2020 suurempi, mutta -1,1 vuoden 2019 
toteutunutta rahoitusta pienempi. Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotista 
strategiarahoitusta jäi alkaneelle vuodelle 0,5 miljoonaa budjetoitua enemmän. 
  
Vuoden 2020 henkilöstökulujen budjettivarauksessa on samaa ylimitoitusta kuin vuoden 2019 
talousarviossa oli. Henkilökulujen toteuman tulee olla näin budjetoitua alempi, mikä osaltaan 
tukee vuoden 2020 talouden positiivista toteutumista. 
 
Toimitilaohjelman kehittämistä on jatkettu saadun strategiarahoituksen turvin. Toimitilojen 
kehittäminen ja vähentäminen on edelleen työn alla ja keskeinen osa talouden hallintaa. 
Kiinteistöinvestoinnit vuosina 2016-2020 tulevat olemaan noin 57 miljoonaa euroa. 
Investointitaso tulee laskemaan tästä, mutta erityisesti Lahden Vipusenkadun kampus ja 
Asikkalan kampus tarvitsevat edelleen satsauksia. Käyttöön jäävän noin 95 000 neliön ylläpito 
vaatii toki vuosittain muutonkin investointeja myös jatkossa toimivien ja terveellisten tilojen 
varmistamiseksi ammatillisen koulutuksen käyttöön. 
 
Salpauksen talouden tasapainoon vaikuttaa jatkossa merkittävästi uudistuneen ammatillisen 
koulutuksen tulosperusteisessa rahoituksessa onnistuminen. Rahoituksen ennakoitavuus on 
heikentynyt aiemmasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti 24.1.2020, että ammatillisen 
koulutuksen rahoitusta koskevaa lainsäädäntöä muutetaan siten, että perusrahoituksen, 
suoritusrahoituksen ja vaikuttavuusrahoituksen osuudet pidetään vuoden 2020 tasolla. 
Perusrahoituksen (opiskelijavuosien perusteella laskettava rahoitus) osuus olisi jatkossakin 70 
prosenttia, suoritusrahoituksen osuus 20 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen 10 prosenttia 
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ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksesta. Muutoksella parannetaan rahoituksen 
ennakoitavuutta ja varmistetaan, että malli huomioi oppivelvollisuuden laajentamisen 
tavoitteet ja turvaa osaltaan myös aikuisväestön mahdollisuudet kouluttautumiseen. 
Ammatillisen koulutuksen rahoituksen ennakoimattomuus on aiheuttanut laajaa huolta. Tällä 
muutoksella halutaan varmistaa, että oppilaitoksille annetaan työrauha ja mahdollisuus 
keskittyä omaan työhönsä. 
 
Lisäksi rahoituslakiin tehdään muita pienempiä, teknisluonteisia muutoksia. Esimerkiksi 
työelämäpalautteen käyttöönottoa siirretään vuodella, jotta sitä koskeva tekninen järjestelmä 
saadaan rakennettua valmiiksi. Rahoitusta koskevat muutokset opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoitusta koskevaan lakiin tehdään vuoden 2020 aikana ja ne koskisivat ensimmäisen kerran 
varainhoitovuodelle 2021 myönnettävää rahoitusta. 1  
 

1.1.6 Henkilöstö 
 
Vuosi 2019 oli Koulutuskeskus Salpauksessa ainutlaatuinen ja mennyttä vuotta voidaan pitää 
henkilön näkökulmasta jälleen eräänlaisena käännekohtana. Vuoden alusta samanaikaisesti 
aloitettiin ammatillisten opettajien vuosityöaikamuotoisen virkaehtosopimuksen 
noudattaminen, palkanlaskentapalveluja Salpaukselle tuottava Provincia Oy vaihtoi 
palkanlaskentajärjestelmää ja Salpauksessa otettiin käyttöön kokonaan uusi 
opintohallintojärjestelmä.  
 
Vuosityöajan mukainen opettajien työn suunnittelu vaikutti henkilöstökulujen suunnitteluun ja 
seurantaan. Erityisesti vuosityöaikaan siirtyminen muutti opetustyön suunnittelua ja rakennetta 
siten, että opetusresurssien käytön ja ennusteen arviointi sisälsi aiempaa enemmän 
epävarmuustekijöitä. Tavoitteena koko henkilöstösuunnittelun osalta oli vakiinnuttaa opettajien 
työ, työkuorma ja siten myös palkkakulut kokoaikaisen opettajan perustyöajan tasolle. Näissä 
tavoitteissa onnistuttiin hyvin. 
 
Salpauksen määrälliset henkilöstöresurssit ovat vuoden 2019 aikana kasvaneet ammatillisen 
koulutuksen positiivisemman näkymän valossa. Alkuvuoden aikana toteutettiin laaja 
valmistelutyö opettajaresurssien vahvistamiseksi ja vakiinnuttamiseksi. Merkittävä 
henkilöstöpoliittinen muutos ja panostus toteutettiin koskien nykyistä henkilöstöä. Salpauksessa 
tarkasteltiin nykyisten lehtorien, päätoimisten tuntiopettajien sekä aiemmin 
aikuiskoulutuksessa toimineiden opettajien tilanne. Tarkastelun myötä tehtiin merkittävä 
päätös vakiinnuttaa opettajien palvelussuhteita siirtämällä suurin osa päätoimisista 
tuntiopettajista sekä aikuiskoulutuksessa toimineista opettajista lehtorin virkoihin 1.1.2020 
alkaen 162 henkilöä.  
 
Henkilöstöjohtamisen painopisteet ja toimenpiteet vuodelle 2019 oli johdettu Salpauksen 
strategian kehitysohjelmien sekä toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueiden lisäksi 
toimintaympäristön muutoksista, erityisesti ammatillisen koulutuksen uudesta lainsäädännöstä 
sekä opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa tapahtuneista muutoksista. 
 
Painopisteitä vuonna 2019 ovat erityisesti olleet: 
 

• Salpauksen johtamisen kehittäminen ja toimintakulttuurin vahvistaminen 

                                                
1 https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ammatillisen-koulutuksen-rahoitukseen-ennakoitavuutta-perusrahoituk-
sen-osuus-sailytetaan-vuoden-2020-tasolla  

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ammatillisen-koulutuksen-rahoitukseen-ennakoitavuutta-perusrahoituksen-osuus-sailytetaan-vuoden-2020-tasolla
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ammatillisen-koulutuksen-rahoitukseen-ennakoitavuutta-perusrahoituksen-osuus-sailytetaan-vuoden-2020-tasolla
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• Laadukkaan ammatillisen koulutuksen varmistaminen henkilöstön osaamista 
kehittämällä 

• Yhteisen ymmärryksen ja toimintakulttuurin vahvistaminen  
 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän koko henkilöstön määrä oli 31.12.2019 yhteensä 624 
henkilöä. Luku sisältää myös pitkillä poissaoloilla olijat. Tarkempi henkilöstömääräselvitys sekä 
henkilöstökulut on esitetty kohdassa 4.6.1.  
 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymässä laaditaan vuodelta 2019 erillinen Henkilöstökertomus, 
joka valmistuu sähköisenä julkaisuna helmikuussa 2019 ja julkaistaan kuntayhtymän www-
sivuilla. Henkilöstökertomuksessa on kattavasti tietoa henkilöstötunnusluvuista ja 
henkilöstöjohtamisen toteuttamisesta sekä kuntayhtymästä työnantajana. 
 

1.1.7 Ympäristötekijät 
 
Koulutuskeskus Salpauksen toiminnassa otetaan huomioon kestävän kehityksen tavoitteet sekä 
toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset. Kestävää kehitystä tarkastellaan Salpauksessa 
kokonaisvaltaisesti, huomioon ottaen kestävän kehityksen sosiaalisen, kulttuurisen, ekologisen 
sekä taloudellisen ulottuvuuden. 
  
Kestävä kehitys on olennainen osa opetus- ja koulutustoimintaa sekä Salpauksen 
toimintakulttuuria. Kestävän kehityksen ja ympäristövastuun tavoitteet huomioidaan erityisesti 
osana opetus- ja koulutustoimintaa, mutta myös kuntayhtymän muussa toiminnassa muun 
muassa hankintojen suunnittelussa sekä energiansäästötavoitteissa. Kestävän kehityksen 
kokonaisvaltainen näkökulma on sisällytetty opetussuunnitelmiin ja vaikuttaa siten valtaosaan 
Salpauksessa toteutettavaan opetukseen.  
  
Koulutuskeskus Salpaus on mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa, ja hyödyntää 
toiminnassaan energiankulutuksen seurantaohjelmaa. Vihreä rakentaminen, ekologisuus ja 
tilojen monikäyttöisyys ovat olleet Salpauksen kiinteistöpalveluissa suunnittelun kulmakiviä 
Vipusenkadun Teknologiakampuksella sekä myös Keskustakampuksen uudessa, laajassa 
perusparannushankkeessa. Ympäristötekijät otetaan huomioon siivouksessa 
ympäristöystävällisten ainevalintojen kautta ja jätehuollossa lajittelua kehittämällä. 
 
Salpauksen sisäilmatyöryhmä keskittyy tilojen puhtaan sisäilmaympäristön olosuhteiden 
varmistamiseen sekä sisäympäristön kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Sisäilmatyöryhmä on 
ensimmäisten koulutuskuntayhtymien joukossa Suomessa ottanut käyttöön sähköisen 
pilvialustan olosuhdehaittojen käsittelyä ja toimenpiteiden seurantaa varten. Työryhmä toimii 
myös tiiviissä yhteistyössä henkilöstön sekä opiskelijoiden terveydenhuollon kanssa.   
 
Salpauksen kestävän kehityksen työryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin. Kestävän kehityksen 
työryhmä tuo näkyväksi olemassa olevia kestävän kehityksen teemoja Salpauksen sosiaalisessa 
mediassa. Salpaus osallistuu esimerkiksi seudulliseen ympäristöviikkoon ja muihin teemapäiviin, 
sekä tarjoaa lisäksi henkilöstölle ja opiskelijoille polkupyöriä lainaksi.  
 
Salpauksen ravintolapalvelut noudattavat kilpailutuksissaan sovittuja toimintaperiaatteita. 
Elintarvikkeet tulee olla pakattuna uudelleen käytettäviin, kierrätettäviin ja polttamalla 
hävitettäviin pakkauksiin. Ruokahävikkiä vähennetään eri toimenpitein, ja suositaan lisäksi 
kotimaisia ja lähellä tuotettuja raaka-aineita. 
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Salpauksessa on käytössä kestävän kehityksen vuosikello, josta ilmenee vuosittaisen kestävän 
kehityksen teemat ja niihin liittyvät toimenpiteet. Vuosikello toimii myös työkaluna 
toimenpiteiden edelleen kehittämisessä. 
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1.2 Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuma vuodelta 2019 

1.2.1 Johtamis- ja hallintokulttuuri 
 
Perusta 
 
Yhtymähallituksen lausuma johtamis- ja hallintojärjestelmästä sisältää arvion säännösten, 
määräysten ja päätösten noudattamisesta.  
 
Kuntayhtymän toimintajärjestelmän vuotta 2019 koskevassa kuvauksessa (Santra-intra) esitetty 
johtamisjärjestelmä konkretisoituu johtamisjärjestelmäksi, organisaatioksi, säännöiksi ja 
toimivallaksi. Toimintajärjestelmän kuvaus sisältää säännöt päivityksineen, organisaation 
vahvistamisen, ydinprosessien johtamis- ja kehittämisvastuut, laskentamallin vahvistamisen, 
vuosittaiset delegointipäätökset, arvioinnit järjestelmän toimivuudesta sekä sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan järjestämisen. Lisäksi toimintajärjestelmän kuvaus sisältää linkit 
tietojärjestelmiin, asiakirjoihin ja dokumentteihin kuten sääntöihin, päätöksiin ja ohjeisiin. 
Kuvauksessa on myös linkit prosesseihin sekä organisointi ja vastuut. 
 
Päätöksenteko on kuvattu kokonaisuudessaan toimintajärjestelmän kuvauksessa Santra-
intrassa. Toimivallan delegointi jakautuu allekirjoitusoikeuksiin, päätöksiin viranhaltijapäätösten 
tekijöistä, päätöksiin hankintavaltuuksista ja tositteiden hyväksyjistä, hankinta- ja 
tilausoikeuksiin, tilaus- ja hyväksymisoikeuksiin sisäisissä ravintolapalveluissa sekä muihin 
delegointeihin kuten varahenkilöistä tehtäviin päätöksiin.  
 
Yhtymähallitus antaa vuosittain talousarvion laadintaohjeen ja täytäntöönpano-ohjeen ja tekee 
tarvittavat delegointipäätökset (viranhaltijapäätösten tekijät, hankintavaltuudet ja tositteiden 
hyväksyjät sekä allekirjoitusoikeudet). 
 
Kuntayhtymän luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatiot määräytyvät perussopimuksen ja 
hallintosäännön mukaisesti. Hallintoelimiä vuoden 2019 osalta ovat olleet yhtymäkokous, 
tarkastuslautakunta, yhtymähallitus, Koulutuskeskus Salpauksen koulutusneuvottelukunnat 
(kaksi) sekä Koulutuskeskus Salpauksen Opiskelijan oikeusturvatoimikunta. 
 
Kuntayhtymän omistajapoliittisten tavoitteiden toteutumisen seuranta on yhtymähallituksen 
tehtävä. Yhtymähallitus käyttää kuntayhtymän valmistelu-, päätäntä- ja toimeenpanovaltaa 
sekä vastaa omistajaohjauksesta, seuraa omistajapoliittisten tavoitteiden toteutumista sekä 
taloudellista kehitystä ja tunnuslukuja systemaattisesti. Yhtymäkokous valitsee 
yhtymähallituksen. Yhtymähallituksen vastuulla on huolehtia siitä, että kuntayhtymällä on 
sellainen riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintojärjestelmä, että hallitus voi olla 
tarkoituksenmukaisella laajuudella varma tavoitteiden saavuttamisesta.  
 
Kuntayhtymää johtavat yhtymähallitus sekä toimitusjohtaja ja rehtori. Kuntayhtymän ylimmällä 
johdolla on ensisijainen vastuu riskienhallinnasta, sisäisen valvonnan järjestämisestä ja 
johtamisesta, samoin kuin kuntayhtymän tavoitteiden saavuttamisesta ja niihin liittyvän 
toiminnan järjestämisestä. Sisäisellä tarkastuksella tuetaan johtoa valvontavelvollisuuden 
arvioinnissa ja kehittämisessä.  
 
Sääntöjen päivittämisen ja ajan tasalla pitämisen avulla kehitetään edelleen eri hallintoelimille 
tehtävää valmisteluprosessia sekä varmennetaan toiminnan laatu- ja hallintoprosessien 
sujuvuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Santra-intrassa pidetään ajantasaisesti yllä sivua 
Onnistuminen / toimintaohjeet, jossa on linkit päätöksiin, sääntöihin ja ohjeisiin. 
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Toiminta vuonna 2019 
 
Vuotta 2019 on edelleen siivittänyt ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön muutokset. 
Kuntayhtymän hallintosääntö päivitettiin vastaavaan nykyistä lainsäädäntöä. Ammatillisen 
koulutuksen uudistunutta lainsäädäntöä on toteutettu nyt kaksi vuotta. Monelta osin vuosi on 
edelleen ollut uudistusten käytäntöön panoa, mutta samalla myös toiminnan vakiinnuttamista. 
Tiedon jakamista muuttuneista toimintatavoista ja uusista mahdollisuuksista muun muassa 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sekä oppisopimuksen ja koulutussopimuksen 
toteuttamisen suhteen on jatkettu viestimällä työelämä- ja yrityskumppaneille. Lisäksi muun 
muassa valtakunnallisen opiskelijapalautejärjestelmän käyttöönotto ja toteuttaminen 
tarkoituksenmukaisella tavalla on vaatinut ponnisteluja vuoden aikana. Samalla katseet on 
kiinnitetty ja vuonna 2020 käyttöön tulevaan työelämäpalautteeseen. Saadulla palautteella on 
laadullinen ohjausvaikutus sekä merkittävä rooli koulutuksen järjestäjälle myönnettävän 
rahoituksen osana. 
 
Vuotta 2019 on siivittänyt opettajien vuosityöaikaan siirtyminen, jossa onnistumista on seurattu 
ja arvioitu yhteistoiminnassa koko vuoden ajan. Opettajien työaikamuutos on vaikuttanut 
palvelussuhteiden ehtojen määräytymiseen, mutta pohjimmiltaan kyse on ollut erityisesti 
työtapoihin vaikuttavasta toimintatapamuutoksesta. Yhdessä opetus- ja koulutustoiminnan 
tietojärjestelmämuutosten kanssa edellä mainittu on haastanut laajasti henkilöstöämme 
uudistamaan toimintaansa.  Samanaikaisesti opetus- ja koulutustoiminnan osalta siirryttiin 
lukuvuosisuunnittelusta kalenterivuotiseen suunnitteluun.  
 
Vuoden 2019 osalta opiskelijoiden henkilökohtaistamisen (HOKS) prosessi on ollut 
tarkasteltavana laajamittaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Koulutuskeskus 
Salpaukselle strategiarahoitusta henkilöstön ydinprosessien osaamisen varmistamiseen.  
Toiminnan tavoitteena on ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistaminen 
HOKS-prosessin sekä koulutus- ja oppisopimuksenpalveluprosessin osaamisen osalta. 
Opetushallituksen rahoittaman laadunhallinnan kehittämishankkeen osana toteutettiin HOKS-
prosessin vertaisarviointi sekä lisäksi HOKS-prosessiin teetettiin Salpauksen 
tilintarkastusyhteisön toimesta sisäisen tarkastuksen erillisarviointi. 
 
Tasekirjan kohdassa 1.1.4 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa vuonna 2019 
kerrotaan keskeiset yhtymäkokouksen ja hallituksen käsittelemät asiat.  
 
Markkinaoikeudessa on yksi kesken eräinen asia liittyen kuntayhtymän tulostuspalveluiden 
hankintaan. 
 
Tilintarkastajien havainnot säännösten, päätösten ja määräysten noudattamisesta 
 
Tilintarkastus on toteuttanut hallinnon tarkastuksen, sisäinen valvonnan ja konsernivalvonnan, 
kirjanpidon, valtionosuuksien käytön ja perusteiden tarkastusta vuonna 2019. Alla olevassa 
taulukossa on koottu tarkastuksien tavoitteet sekä kohteet. 
 

Tarkastusalue Tarkastuksen tavoite Tarkastuskohde 
Hallinnon laillisuus Varmistaa tarkastuskohteen 

hallinnon ensisijaisesti kuntalain 
ja muiden hallintolakien sekä 
valtuuston päätösten mukaisuus 

- Toimielinten / viranhaltijoiden 
päätöksenteko ja 
täytäntöönpano 

Tilinpäätöksen ja 
konsernitilinpäätöksen 
oikeellisuus ja 

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 
sisältävät lakien, ohjeiden ja 
suositusten mukaiset tiedot ja ne 

- Tilinpäätöslaskelmien ja 
laatimisperiaatteiden 
oikeellisuus 
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annettujen tietojen 
riittävyys 

on oikein johdettu kirjanpidosta 
ja muista asiakirjoista 

- Johtaminen kirjanpidosta 
- Oikeat ja riittävät tiedot 

Valtionosuuksien 
perusteista 
annettujen tietojen 
oikeellisuus 

Todeta, että asiakas antaa 
valtionosuuksien perusteista 
oikeat tiedot ja saa 
valtionosuudet oikean suuruisina 

- Tietojen keräily- ja 
käsittelyjärjestelmän 
luotettavuus ja 
valtionosuuspäätösten käsittely 

- Ohjeiden ja valtionosuusehtojen 
noudattaminen 

- Dokumentointi 
Sisäisen valvonnan ja 
konsernivalvonnan 
toimivuus 

Arvioida sisäistä valvontaa ja 
konsernivalvontaa 
painopistealueilla sekä 
kontrollien riittävyyttä tietojen 
oikeellisuuden, toiminnan ja 
talouden turvaamiseksi 

- Suunnittelu-, seuranta- ja 
johtamisjärjestelmien toimivuus  

- Toimintariskien hallinta 
- Kontrollit 

 
Yhtymähallituksen lausuma 
 
Kuntayhtymässä sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat hyväksyttävällä tasolla. Kuntayhtymän 
johtamis- ja hallintojärjestelmä varmistaa säännösten, määräysten ja päätösten noudattamista. 
Toiminnan ja talouden lainmukaisuudessa ja talousarvion noudattamisessa ei ole havaittu 
merkittäviä puutteita. Toiminnan ja talouden lainmukaisuutta arvioidaan vuosittain myös 
tilintarkastusprosessin yhteydessä. Kuntayhtymä on tehnyt tarvittavia muutoksia vastatakseen 
lainsäädännön ja toimintaympäristön muutosten takia. Kuntayhtymän sääntöjä, 
delegointimenettelyjä ja ohjeita päivitettiin vuonna 2019. 
 
Taloudellinen tulos toteutui edellisvuoden tasolla alkuperäisen talousarvion alijäämäisyydestä 
huolimatta. Taloudellinen tulos on erinomainen saavutus, kun otetaan huomioon ammatillisen 
koulutuksen rahoituksen aiemmat leikkaukset ja uuden rahoituslainsäädännön mukainen 
toimintamalli. Henkilökulujen kasvua onnistuttiin hillitsemään. Koulutuskeskus Salpaus siirtyi 
vuoden 2019 alusta opettajien vuosityöaikaan, mikä nosti palkkoja, mutta myös saatavaa 
työaikaa. Opetus- ja koulutuspalveluiden henkilöstökulujen kasvu toteutui 0,8 miljoonan euron 
ja 3,4 prosentin kasvuna, mikä vastaa opetustoimen tuottojen toteutunutta kasvua (3,1 %). 
Muiden henkilöstöryhmien henkilöstökulut toteutuivat kokonaisuutena edellisvuoden tasolla 
(kasvu 0,3 %). Muut erät vaikuttivat suuntaan ja toiseen kuitenkin niin, että tilikauden tulos 
pysyi edellisvuoden tasolla noin 1,1 miljoonassa eurossa.  
 
Kehittämiskohteet 
 
Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan ja kehittämistyön painoalueet tulee olla erityisesti 
ammatillisen koulutuksen laadukkaan ja lainmukaisen toiminnan varmistamisessa.  
 
Rahoitus tulee jatkossa perustumaan ensisijaisesti toteutuneisiin tuloksiin ja toiminnan 
vaikuttavuuteen. Opiskelijavuosiperusteisen perusrahoituksen lisäksi suuri painoarvo tulee 
olemaan tutkinnon tai sen osien suorittamisella sekä työllistymisellä tai jatko-opintoihin 
sijoittumisella. Rahoituksen painotuksessa pääpaino ammatillisissa perustutkinnoissa tulee 
olemaan erityisesti ilman toisen asteen tutkintoa olevat nuoret ja aikuiset. Samaan aikaan 
aikuisten alan vaihtajien ja täydennyskoulutusta hakevien ammatti- ja 
erikoisammattitutkintojen ja tutkinnon osien määrä myös kasvaa. Näissä erilaista osaamista 
edellyttävissä tavoitteissa onnistumiseksi tarvitaan jatkuvaa henkilöstön osaamisen 
varmistamista sekä rohkeaa pedagogiikan muutosta. 
 



Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuma vuodelta 2019 

19 

Salpauksen on kyettävä uudistamaan koulutuksen toteuttamista siten, että se edelleen reagoi 
ketterästi taloudessa, työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja tulevaisuuden 
osaamistarpeisiin muun muassa kehittämällä yritys- ja työelämäkumppaneiden kanssa tehtävää 
yhteistyötä. Huomionarvoiseksi kehittämiskohteeksi muodostuu myös opiskelijatyöllistymisen 
nykyistä painokkaampi tukeminen. 
 

1.2.2 Johtamis-, suunnittelu- ja seurantajärjestelmät 
 
Perusta 
 
Yhtymähallituksen lausuma johtamis-, suunnittelu- ja seurantajärjestelmistä sekä 
strategiaprosessista sisältää arvion tavoitteiden toteuttamisesta, varojen käytön valvonnasta, 
tuloksellisuuden arvioinnista, pätevyydestä ja luotettavuudesta.  
 
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen raportointia tukee rullaava 
vuosisuunnittelu, jossa talousarvion vahvistamisen jälkeen alkaneen vuoden toteuman 
ennusteesta ja neljännesvuosiraportoinnista siirrytään rullaavasti seuraavan vuoden 
suunnitteluun. Määrällisen ja laadullisen henkilöstösuunnittelun tukena käytössä on 
henkilöstöraportointiosio palkkajärjestelmässä ja tietovarastoraportoinnissa. Toiminnallisten ja 
taloudellisten tavoitteiden seuranta on vaiheistettu ja laadittu aikataulu kuntayhtymän 
vuosikellon avulla. Raportointia tukevat henkilöstö- ja taloussuunnittelupalaverit sekä  
DW-tietovaraston käyttö. Onnistumiskeskustelujen avulla konkretisoidaan ja seurataan 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista eri organisaatiotasoilla ja yksiköissä.  
 
Toiminta vuonna 2019 
 
Kuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous ja käytännön johtaminen ja 
päätöksenteko tapahtuvat yhtymähallituksessa. Esittelijöinä yhtymähallituksessa toimivat 
toimitusjohtaja sekä rehtori. Muita toimielimiä vuonna 2019 on ollut tarkastuslautakunta, 2 
koulutusneuvottelukuntaa sekä Opiskelijan oikeusturvatoimikunta. 
 
Salpauksen johtamisjärjestelmä on vuoden 2019 alkupuoliskolla muodostunut johtoryhmästä, 
kriisiryhmästä, johtotiimistä, peda-pajasta sekä esimiesfoorumista. Salpauksen 
johtamisjärjestelmää on vuonna 2019 uudistettu kehittämällä ja käyttöönottamalla uusi yhdessä 
johtamisen malli. Yhdessä johtamisen mallin myötä johtotiimi, peda-paja ja esimiesfoorumi 
lakkautettiin ja käyttöön otettiin vastuualuekohtaiset viikoittaiset esimiespalaverit. Tämän 
lisäksi toimintamallia täydennettiin Heinolan toimipistettä sekä luonnonvara-aloja koskevilla 
kuukausipalavereilla. Edellä mainittuihin palavereihin osallistuu kiinteästi vastuualueiden 
lähiesimiesten lisäksi Salpauksen ylin johto. Toimintamallin tavoitteena on ollut nopeuttaa 
päätöksentekoa, tukea lähiesimiestyötä ja kasvattaa aitoa yhdessä johtamista. Painopiste 
esimiesten kanssa toimimisessa on ollut ammatillisen koulutuksen uudistusten mukaisten 
toimien sekä opettajien vuosityöaikaan siirtymisen vakiinnuttaminen, jonka myötä on 
rakennettu yhdessä uusia toimintamalleja. 
 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toimintaa ja organisaatiota on kehitetty vastaamaan yhä 
paremmin toimintaympäristön ja uudistuneen ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. 
Organisaation raja-aitoja puretaan edelleen, tavoitteena eri ammattiryhmien tiiviimpi yhteystyö.  
Muun muassa Salpauksen ravintolapalvelutoimintaa on edelleen viety lähemmäksi opetus- ja 
koulutustoiminta muuttamalla ravintolapalveluista vastaavan johtajan virantoimitusta 
opetusalapäälliköksi ja kytkemällä tehtävään opetus- ja koulutustoiminnan vastuita. Johtamis-, 
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kehittämis- ja oppilaitospalvelut ovat yksi kokonaisuus mahdollistaen eri ratkaisuissa 
tehokkaampi opetustoiminnan tukipalveluiden toiminta. 
 
Salpauksen Kehittämispalvelujen lähiesimiehenä toimineen kehittämispäällikön siirryttyä toisen 
työnantajan palvelukseen, ei tilalle ole palkattu uutta henkilöä, vaan vastuualueita jaettiin 
nykyisten Salpauksen viranhaltijoiden kesken. Nykyinen Henkilöstöpalvelut sekä osa 
Kehittämispalveluista yhdistettiin uudeksi Henkilöstö- ja kehittämispalveluksi. 
Kehittämispalveluista uuteen työyksikköön yhdistettiin kehittämis- ja hanketoiminta, joka 
valtaosaltaan on henkilöstön ja toiminnan kehittämistä. Kansainvälisten asioiden toiminta ja 
kilpailutoiminta säilyvät vararehtorin vastuualueella ja digitaalisten työskentelytapojen ja 
oppimisratkaisujen toimintoja siirtyi osaksi Tietohallintopalveluja. Muutokset 
vastuualuejärjestelyiden osalta on toteutettu 1.8.2019 alkaen. 
 
Toteutettavien muutosten myötä vahvistetaan kehittämistoimintaa yhdistämällä hanke- sekä 
henkilöstön kehittämistyössä olevat toimijat samaan työyksikköön, jonka esimiehenä ja 
vastuuhenkilönä on henkilöstö- ja kehittämisjohtaja. Samalla vararehtorin aikaa vapautuu 
pedagogiikan johtamiseen sekä tutkintojen arviointi- ja laatutyöhön. 
 
Salpauksen strategiakokonaisuutta on toteutettu tavoitteellisesti kehitysohjelmien ja 
toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueiden kautta. Sekä kehitysohjelmien että 
toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueiden käytännön toimenpiteiden suunnittelusta ja 
edistämisestä vastaavat nimetyt vastuuhenkilöt ja työryhmät.  
Syksyllä 2019 käynnistettiin strategian päivittämistyö nykyisen strategiakauden päättyessä 2020. 
 
Hallituksen lausuma 
 
Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön ja lainsäädännön muutoksiin sekä rahoitusmallin 
muutokseen on reagoitu uudistamalla kuntayhtymän johtamisjärjestelmää ja toimintaa. 
Kuntayhtymän sääntöjä ja ohjeistusta on selkeytetty, jonka osana on päivitetty hallintosääntö. 
Päivityksessä otettiin huomioon erityisesti uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön 
vaatimat lisäykset sekä täydennettiin sääntöä erityisesti henkilöstöasioiden toimivallan osalta. 
Lisäksi yhtenäistettiin vuosittain tehtävää toimivallan delegointia ja talousarvion 
täytäntöönpanoon liittyvää ohjeistusta. Samassa yhteydessä ajantasaistettiin kuntayhtymän 
taloushallintoon liittyvät, eri toimintoja tarkentavat ohjeet ja selkeytettiin ohjehierarkiaa 
hallituksen antamiin ohjeisiin ja toimitusjohtajan viranhaltijapäätöksellä vahvistamiin käytännön 
työtä ohjaaviin ohjeisiin. Ohjeiden päivittämisessä on otettu huomioon uuden perussopimuksen 
(voimaan 1.6.2017) ja uuden hallintosäännön (voimaan 1.1.2019) määräykset sekä 
kuntayhtymän toiminnassa toteutuneet muutokset. 
 
Salpauksen strategiatyö tukee ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon toteuttamista 
ja strategiakokonaisuuden kehitysohjelmat sekä toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueet 
muodostavat uudistuvaa pedagogiikkaa tukevan kokonaisuuden. 
 
Uudistuneen ammatillisen koulutuksen mukaisen toiminnan vahvistaminen on ollut keskiössä 
vuoden 2019 aikana. 
 
Kehittämiskohteet 
 
Kuntayhtymän johtamisjärjestelmää ja toimintaa tulee edelleen kehittää erityisesti tukemaan 
laadukkaan ammatillisen koulutuksen toteuttamista. Huomiota tulee erityisesti kiinnittää 
toiminnan ennakointiin, suunnitteluun ja seurantamallien kehittämiseen sekä vastuiden 
määrittelyyn. Rahoitusjärjestelmän muuttuessa tulospohjaiseksi suunnittelun ja seurannan 
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rakenteita kehittämällä voidaan varmistaa toiminnan tuloksellisuus ja laatu. Tilastointi- ja 
raportointijärjestelmät kehittyvät valtakunnallisesti tämän muutoksen mukaisesti. Salpauksen 
tulee edelleen kehittää omia tuloksellisuuden seuranta- ja raportointivälineitään vastaamaan 
muutoksen vaatimuksiin.   
 
Vuoden 2020 loppuun voimassa olevaa strategiakokonaisuutta on toteutettava tavoitteellisesti. 
Strategisten kehitysohjelmien sekä toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueiden käytäntöön 
vientiä tulee edistää ja kytkeä ne vahvasti osaksi uudistuneen lainsäädännön mukana tuomiin 
toiminnan ja rahoituksen muutoksiin. Vuoden 2019 aikana käynnistetty strategian päivitystyö 
toteutetaan aikataulun mukaisesti siten, että vuodesta 2021 voimaan tuleva päivitetty strategia 
on osa toiminta ja taloussuunnitelmaa 2021-2023 sekä talousarviota 2021. 
 
Johtamisjärjestelmää on kehitettävä edelleen strategian suuntaisesti laadukasta ja tuloksellista 
ammatillista koulutusta varmistamaan.  
 

1.2.3 Riskienhallinnan järjestäminen  
 
Riskienhallinnan järjestäminen 
 
Perusta 
 
Riskienhallinnalla tarkoitetaan kokonaisvaltaista tarkastelua, jota toteutetaan strategia- ja 
suunnitteluprosessissa koko organisaatiossa. Strategiaprosessissa määritellään ja on kuvattu 
tavoitteet, tulokset ja niihin liittyvät riskit. Toimintajärjestelmän kuvaus sisältää ohjeet ja 
prosessit toimintatapojen soveltamiseen, arvioimiseen ja seurantaan. 
 
Kuntayhtymän johto päättää osana strategiatyötä, millaisia riskejä ja millä tasolla kuntayhtymä 
voi toiminnassaan ottaa. Kuntayhtymän johto arvioi ja kehittää strategiaprosessia 
systemaattisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään strategiassa onnistumiseen liittyviin riskeihin. 
Sisäistä tarkastusta hyödynnetään riskien arvioinnin suunnittelun ja toteutuksen tukena. 
 
Kuntayhtymän tuloskortissa on määritelty keskeiset strategiset mittarit. Kuntayhtymän johto 
vahvistaa riskienhallintaa oleellisena osana toiminnan ja talouden suunnittelua, ydinprosessien 
toteuttamista, arviointia ja kehittämistä. Vastuu riskienhallinnan johtamisesta on kuntayhtymän 
johdolla. Päivittäinen riskienhallinta on kiinteä osa esimiestyötä 
 
Toiminta riskienhallinnassa vuonna 2019  
 
Vuoden 2019 aikana riskienhallinnan painopiste on ollut Salpauksessa tapahtuneiden keskeisesti 
toimintaan vaikuttavien muutosten täytäntöönpanossa ammatillisen koulutuksen 
perustehtävän lisäksi. Toimintavuoden aikana on otettu käyttöön uusi opintohallintojärjestelmä, 
joka toimii lähdejärjestelmänä myös rahoituksen pohjana olevien tunnuslukujen osalta. 
Erimuotoista tarkastus, arviointi ja kehittämistyötä tämä osalta on toteutettu laajassa 
mittakaavassa ja useassa eri vaiheessa.  
 
Vastaavasti Salpaukselle palkka- ja matkalaskupalveluita tuottava Provincia Oy otti vuoden 
alusta käyttöön uuden palkkatietojärjestelmän. Käyttöönoton myötä palkanmaksun 
oikeellisuutta ja palkkajärjestelmän toimivuutta on seurattu ja arvioitu säännönmukaisesti.  
 
Koulutuskeskus Salpauksessa siirryttiin opettajien osalta noudattamaan OVTES osio C liite 1 
mukaista vuosityöaikaan vuoden 2019 alusta. Uuden työaikamallin käyttöönotto toi mukanaan 
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muutoksia opettajien palkkarakenteeseen sekä epävarmuutta henkilöstökustannusten 
ennustamiseen. Tämä edellytti säännöllistä seurantaa työajan toteumista sekä kustannusten 
kehityksen analysointi koko toimintavuoden ajan. 
 
Taloudellisten riskien hallinta 
 
Riskienhallinta on osa toiminnan ja talouden suunnittelua. Johtamisnäkökulmittain riskejä 
tarkastellaan suhteessa strategisten tavoitteiden saavuttamiseen ja kriittisissä 
menestystekijöissä tavoitteena on tasapainoisen talouden turvaaminen ja menestystekijöinä 
tulorahoituksen turvaaminen ja siihen suhteutettu resurssien käyttö sekä rahoituksen 
turvaaminen koulutuksen käyttöön. 
 
Kuntayhtymän rahoitus-, maksuliikenne- ja sijoitustoiminta hoidetaan riskejä halliten. 
Talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokous päättää 
antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Lainan ottamisesta ja muusta sijoitustoiminnasta 
päättää Yhtymähallitus. Päätökset lainojen ottamisesta tehdään eri rahoittajien kilpailuttamisen 
jälkeen. Korkoriskin hallinnassa on käytetty korkosuojausta osalle suunnitellusta 
lainapääomasta. 
 
Kuntayhtymässä sijoitusriskit hallitaan käyttämällä pääomaa turvaavia sijoitusinstrumentteja. 
Ylimääräisiä kassavaroja sijoitetaan maksuliikennetiliä paremman korkotuoton saamiseksi, jos 
saatava tuotto kattaa maksuliikenteen kokonaiskilpailutuksen yhteydessä valitun 
maksuliikennetilin tuoton lisäksi sijoittamisesta aiheutuvat kulut. Kassavaroja ei talleteta 
kuitenkaan yhteen rahalaitokseen kuin enintään 50 % talletushetken kassavaroista ja sidottuna 
enintään 12 kuukauden ajaksi. Kassavarojen lyhytaikaisesta sijoittamisesta päättää 
toimitusjohtaja raportoiden sijoituksista hallitukselle. 
 
Kuntayhtymän rahoitukseen liittyvien riskien hallintaa tukee reaaliaikainen taloushallinnon 
järjestelmä. Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi vastuuyksiköiden on noudatettava 
yhtymähallituksen ja toimitusjohtajan antamia ohjeita mm. menojen jaksottamisessa. 
Johtoryhmä antaa luvat talousarviossa olevien investointien toteutukseen. Näin voidaan 
investointien osalta tarvittaessa vaikuttaa myös maksuvalmiuteen. 
 
Kuntayhtymän pankkilainojen korkoriskin hallintaan on vuonna 2013 otettu (hallitus 158 § 
26.8.2013) kynnyksellinen koronvaihtosopimus, joka on tehty kuntayhtymän lainasalkun 
korkoriskin suojaamiseksi. Sopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi 8 miljoonan 
euron pääoma osalta kymmeneksi vuodeksi. Kuntayhtymän toteutuvan lainakannan loppuosan 
korko määräytyy markkinakorkojen mukaan. Koronvaihtosopimuksella kuntayhtymän 
lainasalkun korko on 8 miljoonaan euron osalta muutettu kiinteäksi 2,55 prosentin koroksi 6 
kuukauden euriborin ollessa korkeintaan 5 %. Koron ollessa yli 5 % kuntayhtymän maksama 
korko on 6 kuukauden euribor-korko vähennettynä yhdellä prosenttiyksiköllä. 
Koronvaihtosopimuksella kiinteäksi muutettu korko ei sisällä varsinaisten lainojen marginaalia. 
Korkotarkastelu tehdään aina korkojaksoittain 6 kuukauden välien. Koronvaihtosopimus alkoi 
27.12.2016 ja erääntyy 28.12.2026. 
 
Vuonna 2013 tehty kynnyksellinen koronvaihtosopimus on nykyisessä historiallisesti poikkeavassa 
korkotilanteessa epäedullinen. Vuonna 2013, jolloin sopimus tehtiin, oli vasta näköpiirissä jo nyt 
toteutunut ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaus (-30 %, - 20 miljoonaa euroa) ja samaan 
aikaan merkittävät kiinteistöinvestointitarpeet (toteutunut ja toteutuu vuosina 2016-2020 noin 
57 miljoonaa euroa). Vuonna 2013 päätöksiä tehtiin siihen asti nähdyn korkomaailman perus-
teella. Tällöin nähtiin tarpeelliseksi varautua kasvavaan lainannostotarpeeseen ja suojautumaan 
korkoriskiltä. 
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Saatavien perintää hoitaa Lowell Oy, hallitus käsittelee luottotappiot vuosittain. Toimitusjohtaja 
päättää tarvittaessa alle 30 euron saatavien perinnän lopettamisesta. 
 
Lisäksi riskejä arvioidaan osana tulosalueilla toteutettavia auditointi- ja kartoitusprosesseja. 
 
Toiminta taloudellisten riskien hallinnassa vuonna 2019 
 
Kuntayhtymä on sopeuttanut toimintaansa ammatillisen koulutuksen rahoitusrealiteettien edel-
lyttämällä tavalla. Tilikaudella 2019 saavutettiin positiivinen tilikauden tulos. Positiiviseen tulok-
seen vaikuttivat niin tuottojen odotettua suurempi toteutuminen kuin kulujen onnistunut hal-
linta. Tuotoissa vaikuttivat sekä vuoden 2018 että 2019 lopussa saadut lisäopiskelijavuodet. Li-
säksi vuoden 2019 lopussa saatiin harkinnanvarainen valtionosuusrahoituksen korotus opetus- 
ja ohjaushenkilöstön kuluihin. Toimitilavision tavoitteiden mukaisesti toimitilojen määrää on 
vähennetty.  
 
Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä ei ole tehnyt operatiivista alijäämää rahoitusleikkauksista 
huolimatta vuosina 2013 – 2019. Talousarviot ovat olleet alijäämäisiä, mutta sitoutuminen toi-
minnan kehittämiseen annetuissa raameissa on tukenut talouden hallinnassa. Tasapainoinen 
talous antaa hyvän pohjan keskittyä perustehtävän muutoksen toteuttamiseen uuden lain, tut-
kintouudistuksen ja rahoituslain muutoksen edellyttämällä tavalla.  
 
Kuntayhtymän kassavarojen hallinta tulee jatkossa olemaan haastavampaa, koska negatiivisen 
korkotilanteen takia kuntayhtymän maksuliikepankki ilmoitti tiliehtojen muutoksesta vuonna 
1.3.2020 alkaen siten, että perusmaksuvalmiuden yli 3 miljoonan euron menevästä talletuksesta 
aletaan periä negatiivista korkoa. Jatkossa kassavaroja on hoidettava aktiivisemmin, jotta mak-
suliiketilin saldo ei ylitä negatiivisen koron rajaa. 
 
Kuntayhtymän sopeutuminen rahoitusleikkauksiin ja uuteen rahoitustasoon on onnistunut en-
nakoitua huomattavasti paremmin ja lisäksi 2,1 miljoonaa euroa vuodelle 2019 budjetoituja in-
vestointeja siirtyi vuodelle 2020. Tämä on näkynyt parempana maksuvalmiutena ja vuodelle 
2019 budjetoitu 2,8 miljoonan euron lainannosto pystyttiin siirtämään vuodelle 2020.   
 
Henkilöriskien hallinta 
 
Toimivalta henkilöstöasioissa on määritelty vuoden 2019 osalta hallintosäännössä sekä 
henkilöstöasioiden eri toimintaohjeissa.  
 
Henkilöriskien hallinnassa keskitytään yksilöihin liittyvien ja työyhteisöön liittyvien riskien lisäksi 
erityisesti toimintaan ja osaamiseen. Keskeiset tekijät henkilöstöriskien hallinnassa ovat 
toiminnan tarpeista lähtevä osaamisen varmistaminen, henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi sekä 
yksilön työkyky. Työyhteisöön liittyviä riskejä (osaaminen, työn oikea kohdentuminen, 
vaihtuvuus, rekrytointi, esimiestyö ja ikärakenne) hallitaan ajantasaisella ohjeistuksella, 
valmentamalla esimiehiä sekä kehittämällä laadullista ja määrällistä henkilöstösuunnittelua. 
 
Salpauksen strategiakokonaisuudessa on Johtamisen ja lähiesimiestyön vahvistaminen -
toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alue, joka sisältää henkilöstöriskienhallinnan laajan 
näkökulman. Mainitun toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueen mukaisesti Salpauksessa on 
tavoitteena arvojen mukainen eettinen toiminta ja johtaminen. Eettisen johtamisen piirteitä 
ovat: oikeudenmukaisuus, laajojen kokonaisuuksien hahmotuskyky, vastuunkantokyky, 
rehellisyys, rohkeus, päämäärätietoisuus, johdonmukaisuus ja onnistunut vuorovaikutus.  Koko 
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työyhteisö, lähiesimiestyö ja johtaminen vaikuttavat yhteisöllisen toimintakulttuurin 
rakentamiseen ja toimintaan. 
 
Henkilöstöjohtamisen tukena ovat henkilöstötietojärjestelmät, joka tuottavat ajantasaista 
tietoa. Osaamisen johtamisen ohjelmisto, jonka avulla henkilöstösuunnitteluun ja osaamiseen 
liittyvää tietoa pystytään kokoamaan, analysoimaan ja johtamaan. HR-DW-tietovarastossa on 
mittareita, joilla seurataan, ohjataan ja ennakoidaan henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. 
Pitkällä aikavälillä tämä tukee henkilöstöprosessien ja riskienhallinnan kehittämistä. 
 
Henkilöstöriskienhallinnan osalta erikseen mainittavana kokonaisuutena on henkilöstö- ja siihen 
nitoutuva opiskelijaturvallisuus. Henkilöstö- ja opiskelijaturvallisuuteen liittyviä riskejä hallitaan 
jatkuvasti kehitettävällä ohjeistuksella sekä osaamisen kehittämisellä. 
 
Systemaattinen ja etupainotteinen yhteistoimintajärjestelmä toimii laajasti 
henkilöstöjohtamista ja henkilöstöriskienhallintaa tukevana elementtinä.  
 
Toiminta henkilöstöriskien hallinnassa vuonna 2019 
 
Vuoden 2019 aikana henkilöstöjohtaminen on keskeisesti tukenut ammatillisen koulutuksen 
perustehtävää Salpauksessa. Opetushenkilöstön vuosityöaikaan siirtyminen on edellyttänyt 
laajaa ja tavoitteellista yhdessä tekemistä koko opetus- ja koulutuspalvelujen esimiesten sekä 
toiminnan vuosisuunnittelussa mukana olevien toimijoiden kanssa.  
 
Vuosityöaikaan siirtyminen on samalla tarkoittanut muun muassa lukuvuosisuunnittelusta 
kalenterivuotiseen suunnitteluun siirtymisessä sekä opettajien vuosityöajan toteutumisen 
säännönmukaista seurantaa. Siirryttäessä vuoden 2019 alusta vuosityöaikaan, toiminta on 
suunniteltu vastaamaan ammatillisen koulutuksen lakia tarjoamalla opiskelijoille opintojen 
edistämismahdollisuuksia läpi koko kalenterivuoden. Uudella toteutustavalla on vaikutusta koko 
Salpauksen henkilöstön työn rytmittämiseen, erityisesti opetushenkilöstön osalta.  
 
Ammatillisen koulutuksen muutos ja vuosityöaikaan siirtyminen ovat edellyttäneet opetus- ja 
ohjaushenkilöstöltä yhteisöllisen oppimisen pedagogiikan kehittämistä, jota on otettu haltuun 
muun muassa lisäämällä yhteistä aikaa suunnittelulle ja yhteiselle keskustelulle, 
projektioppimisen periaatteita hyödyntäen sekä 70-20-10-mallin mukaisesti vertaisoppimisen 
keinoin. Substanssiosaamisen varmistamista tukemaan käynnistettiin kesällä 2019 osaamisen 
varmistamisen toimenpiteet strategiarahoituksen tukemana. Painopisteenä on HOKS-osaamisen 
sekä työelämässä tapahtuvan oppimisen osaamisen varmistaminen. 
 
Kiinteistöriskien hallinta 
 
Kuntayhtymän toimitilaohjelman tavoitteena on vähentää salpauksen käytössä olevia tiloja noin 
40 prosenttia noin 100 000 neliöön vuoteen 2023 mennessä. Toimitilaohjelman toteuttaminen 
keskittää Salpauksen toiminnan kolmen kunnan (Lahti, Heinola, Asikkala) alueelle viiteen toimi-
pisteeseen (Lahdessa kolme: keskustan kampus, Vipusenkatu ja Jokimaa).    
 
Toiminta kiinteistöriskien hallinnassa vuonna 2019 
 
Salpauksella oli käytössä noin 100 611 neliötä vuoden 2019 lopun tilanteessa. Vuoden 2020 al-
kaessa Ståhlberginkatu 10 peruskorjauksen valmistuttua neliömäärä nousee jälleen 103 600 ne-
liöön, josta se edelleen laskee noin 95 000 neliöön toimitilaohjelman toteutuksen vaikutuksesta 
vuoteen 2024 mennessä.  
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Kuntayhtymä sai opetus ja kulttuuriministeriöltä kaksivuotista strategiarahaa kiinteistöohjelman 
valmisteluun 870 000 euroa vuonna 2019. Rahoituksesta käytettiin noin 79 000 euroa vuonna 
2019. Lahden Vipusenkadun ja Asikkalan kampuksen toimitilaohjelman jatkokehitys käynnistyi 
tällä rahoituksella Haahtela-kehitys Oy:n kanssa. 
 
Ståhlberginkatu 10, Lahti saneeraus eteni aikataulussa. Heinola Opintie 2 kiinteistö purettiin. 
Nastopolin kiinteistö Lahden Nastolasta myytiin Lahden kaupungille. 
 
Svinhufvudinkatu 7-9 (ent. Patinan kiinteistö) ja Svinhufvudinkatu 2 A ja B -talojen muutos asu-
miseen, yhteistyössä Lahden Talot Oy:n kanssa on valmisteilla.  Patinan ja Svinhufvudinkatu 2 
AB myyntipäätökset on tehty. Korkein hallinto-oikeus ei ottanut Patinan tontin kaavavalitusta 
käsittelyyn ja kaava sai lainvoiman. Patinan-tontin puhdistustyöt ovat lähes valmiit. Kauppojen 
toteutus etenee vuoden 2020 aikana. Valmistelut Ståhlberginkatu 8, Lahti jatkokäytöstä yhteis-
työssä Lahden Talojen kanssa ovat kesken. 
 
Kiipulasäätiölle vuokrattiin toimitilaa Lahden keskustakampukselta. Heinolassa Kailaan koululle 
vuokrataan väistötilat Salpauksen tiloista Opintie 1 A-osan toisesta kerroksesta. Tämä toteutuu 
alkuvuodesta 2020. Svinhufvudinkatu 13, Lahti -kiinteistön mahdollisesta käytöstä Lahden kau-
pungin nuorisotoimen tiloina neuvoteltiin. Tulosta ei ainakaan vielä ole syntynyt. 
 
Salpauksen sisäilmatyöryhmä käsittelee kaikki sisäilmaan liittyvät olosuhdehaittailmoitukset 
sisäilmatyöryhmän toimintamallin mukaisesti. Sisäilman laadunhallintaa on edelleen kehitetty 
useilla osa-alueilla. Salpauksessa on 2019 hyväksytty sisäilmatyöryhmän laatimat irtaimisto-
ohjeet puhtaan sisäympäristön varmistamiseksi osana sisäilman laadun kokonaisvaltaista 
kehittämistä. Syksyllä 2019 ensimmäisten koulutuskuntayhtymien joukossa Suomessa on 
kuntayhtymässä otettu käyttöön erityisesti olosuhdehaittailmoitusten käsittelyyn suunniteltu 
ohjelmisto, jossa seurataan näihin ilmoituksiin liittyviä toimenpiteitä ja niiden valmistumista. 
Sisäilmatyöryhmän toiminnassa on viime aikoina myös panostettu opiskelijaterveydenhuollon ja 
sisäilmatyöryhmän keskinäiseen yhteistyöhön viestinnän näkökulmasta, ja samoin uudistettu 
sähköisen olosuhdehaittailmoituksen sisältöä tavoitteena ohjata olosuhdehaitan johdosta 
terveydellisesti oireilevia henkilöitä ohjautumaan mahdollisemman aikaisessa vaiheessa 
terveydenhuollon piiriin terveydentilan arviointia varten.  
 
Sisäilmatyöryhmä noudattaa Työterveyslaitoksen 2017 ohjeita Sisäilmastoselvitysten ja 
altistumisolosuhteiden sekä terveydellisen merkityksen arvioinnissa. Altistumisen arviointia 
varten tehdään tarvittaessa altistumisolosuhdeselvitys ja siihen perustuen/sen tulosten 
perusteella (jos altistumisolosuhde tulosten perusteella on arvioitu todennäköiseksi tai erittäin 
todennäköiseksi) työterveys- tai opiskelijaterveyslääkäri tekee arvion sairastumisen vaarasta. 
Ennen terveydellisen merkityksen arviointia työnantajan tulee selvittää altistumisolosuhteet 
rakennusterveyteen perehtyneen asiantuntijan johdolla, koska ongelman terveydellistä 
merkitystä ei voi arvioida ilman altistumisolosuhdetietoja. 
 
Sisäilmatyöryhmälle lähetettyjen sisäilman haittailmoituksen perustella suoritetaan tarvittavat 
tilan tekniset tarkastukset (mm. ilmanvaihtojärjestelmän tarkastus ja muut tilaan liittyvät 
havainnot kuten pölyisyys ja muut sisäympäristötekijät) usein jo ennen seuraavaa 
sisäilmaryhmän kokousta. Näin tilaan liittyvät tekniset tiedot ovat jo sisäilmaryhmän 
kokouksessa käytettävissä, kun haittailmoitusta käsitellään. 
 
Keskustan kampusalueella, osoitteessa Ståhlberginkatu 10 käyttöönotetaan keväällä 2020 
alussa runsaat 10.000 m2 perusparannettuja opetustiloja. Ståhlberginkatu 10 tiloihin muuttaa 
mm. sosiaali- ja terveysalan toiminnot, jotka ovat olleet väistötiloissa Keskustakampuksella sitä 
ennen noin vuoden ajan, samoin kuin lukuisia muitakin opetusaloja. Ennen tilojen varsinaista 
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käyttöönottoa opetustiloissa suoritetaan vielä sisäilman laatuun liittyviä olosuhdemittauksia 
terveellisten sisäilmaolosuhteiden varmistamiseksi tilojen kaikille käyttäjille jatkossa. 
 
Hallituksen lausuma riskienhallinnasta  
 
Riskienhallintakokonaisuus kuntayhtymässä on hyväksyttävällä tasolla. Riskienhallinta on osa 
kokonaisvaltaista prosessia, jota toteutetaan strategia- ja suunnitteluprosessissa koko 
kuntayhtymässä. Riskien tunnistaminen ja strategisten mittareiden määrittely ovat osa johdon 
vuosittaista toiminnan suunnittelua ja seurantaa. Reaaliaikaisia talous- että 
henkilöstötietojärjestelmistä saatavia tietoja hyödynnetään suunnittelussa (toiminta, talous ja 
henkilöstö). 
 
Toimintajärjestelmän tavoitteena on jatkuva parantaminen strategisten tavoitteiden 
saavuttamisen tukena. Toimintajärjestelmän kokonaisuutta on kehitetty osana toiminnan ja 
talouden tasapainottamista vastaamalla ammatillisen koulutuksen muutokseen. Salpauksen 
johto päättää osana strategiaprosessia, millaisia riskejä ja millä tasolla Salpaus voi 
toiminnassaan ottaa. Salpauksen johto arvioi ja kehittää strategiakokonaisuutta 
systemaattisesti. Vuonna 2019 aloitettiin strategian päivitysprosessi. Uusi strategia tulee osaksi 
vuosien 2021-2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Erityistä huomiota kiinnitetään opetuksen 
ja ohjauksen onnistuneeseen toteuttamiseen. Sisäistä tarkastusta hyödynnetään riskien 
arvioinnin suunnittelun ja toteutuksen tukena. 
 
Kuntayhtymän kassavarat ovat suunniteltua suuremmat arvioituja parempien tilinpäätösten ja 
osin seuraavalle vuodelle siirtyvien investointien takia. Kuntayhtymän pankkilainojen korkoriski 
on osittain suojattu. Jälkikäteen voidaan arvioida, että vuonna 2013 tehty korkosuojaus on ny-
kyiseen tilanteeseen verraten epäedullinen, mutta markkinakorkoinen osa lainasalkussa hyö-
dyntää mahdollisia matalia korkoja jatkossa ja alentaa näin lainasalkun kokonaiskustannuksia. 
Vuodelle 2019 budjetoitu 2,8 miljoonan euron lainannosto pystyttiin siirtämään vuodelle 2020.  
Jos lainaa ei tarvitse nostaa vuonna 2020 syntyy tilanne, jossa lainasalkun pääoma mahdollisesti 
alittaa suojaustarkoituksessa otetun koronvaihtosopimuksen pääoman. Tässä tilanteessa koron-
vaihtosopimuksesta tulee muodostaa pakollinen kirjanpidollinen varaus, ja kirjata sopimuksen 
negatiivinen arvo varausta muodostettaessa täysimääräisesti tilikauden 2020 rahoituskuluihin. 
Seuraavina tilikausina sopimuksen arvon muutos kirjataan vastaavasti tulosvaikutteisesti, nega-
tiivisen arvon pienentyessä rahoituskuluja pienentäen ja tulosta parantaen.  
 
Pankkien perimä talletus mahdollinen negatiivinen korko haastaa kuntayhtymän 
maksuvalmiussuunnittelun.  
 
Toimitilojen tarkastelu osana ammatillisen koulutuksen lain toimeenpanoa, tutkintojen 
uudistusta, rahoituslainsäännön muutosta sekä pedagogiikan muutosta on tärkeä osa toiminnan 
kehittämistä.  
 
Ståhlberginkatu 10 peruskorjaushanke on kuntayhtymän tähän asti suurin investointihanke. 
Hanke on edennyt suunnitellusti ja saadaan valmiiksi keväällä 2020. Vipusenkadun 
uudisrakennushankkeen pääurakoitsijan konkurssiin reagoitiin aikanaan nopeasti ja näin 
pystyttiin turvaamaan kuntayhtymän edut. Hankkeen loppuun saattaminen onnistui hyvin ja 
hyvässä yhteistyössä konkurssipesän ja takaajan kanssa. Myös lopputilityksestä päästiin 
yhteisymmärrykseen ja vuodenvaihteessa 2019-2020 kesken oli enää takuuajankorjausten 
toteuttaminen ja sen jälkeen viimeisen maksuerän maksaminen konkurssipesälle.  
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Kehittämiskohteet 
 
Salpauksen toiminnan uudistaminen ja muutosten toteuttaminen eri toiminnoissa ja 
henkilöstöryhmissä, erityisesti opetus- ja koulutustoiminnassa, on kyettävä toteuttamaan 
reagoivasti ja ammatillisen koulutuksen lain mukaisesti. Oppimis- ja koulutuspalveluiden 
toiminnan onnistunut toteuttaminen edellyttää ennakointi, suunnittelu ja seurantarakenteiden 
uudistamista. Opetushenkilöstön sitoutuminen sekä uuden toimintatavan oppiminen ovat 
edellytyksiä laadukkaan ja taloudellisesti kantavan ammatillisen koulutuksen toteuttamiselle 
tulevina vuosina.  
 
Osana Salpauksen toiminnan muutosten toteuttamista edetään toimitilaohjelman mukaisesti. 
Käyttöön jäävien toimitilojen sekä oppimisympäristöjen kehittämistä jatketaan vastaamaan 
nykyistä ja erityisesti uudistuvaa pedagogiikkaa. Kuntayhtymässä on käynnissä merkittävä 
kiinteistöinvestointiohjelma, jonka toteuttamista ja toimenpiteiden kohdentamista tarkastellaan 
säännöllisesti.  
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuudessa kohdennetaan tarkastelua erityisesti 
ammatillisen koulutuksen laadukkaaseen toimeenpanon varmistamiseen. Salpauksen 
strategiakokonaisuuden toteuttamissuunnitelmiin on sisällytetty riskienhallinnan näkökulma.  
 
Vuodelle 2019 budjetoitu 2,8 miljoonan euron lainannosto siirrettiin vuodelle 2020.  Jos lainaa 
ei tarvitse nostaa vuonna 2020 syntyy tilanne, jossa lainasalkun pääoma mahdollisesti alittaa 
suojaustarkoituksessa otetun koronvaihtosopimuksen pääoman. Tässä tilanteessa koronvaihto-
sopimuksesta muodostetaan pakollinen kirjanpidollinen varaus, ja kirjataan sopimuksen sen 
hetken negatiivinen arvo varausta muodostettaessa täysimääräisesti tilikauden 2020 rahoitus-
kuluihin. Seuraavina tilikausina sopimuksen arvon muutos kirjataan vastaavasti tulosvaikuttei-
sesti, negatiivisen arvon pienentyessä rahoituskuluja pienentäen ja tulosta parantaen.  
 

1.2.4 Tietosuoja ja tietoturvallisuus 
 
Perusta 
 
Euroopan Unionin tietosuojalainsäädäntö uudistui yleisen tietosuoja-asetuksen tultua voimaan 
24.5.2016, tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi siirtymäajan kuluttua 25.5.2018. 
Koulutuskeskus Salpauksessa on tietoturvanhallintamalli, joka määrittelee tietoturvatyön 
organisoinnin siten, että se kattaa johdon, esimiehet, henkilöstön, opiskelijat ja muut 
sidosryhmät. Näkökulmina mallissa ovat hallinnollinen, tekninen sekä fyysinen tietosuoja ja 
tietoturvallisuus. 
 
Toiminta vuonna 2019 
 
Tietosuojatyön lähtökohtana vuonna 2019 ovat olleet organisaation tietosuojaosaamisen 
lisääminen, tietosuojakuvauksien täydentäminen sekä kansalliseen digiturvakehitykseen 
osallistuminen. Salpauksen päivitetyt tietosuojaselosteet, tietosuojatoimintamallit ja tietosuoja-
arvioinnit pohjautuvat kansallisiin malleihin. Tietosuojan ja –turvan jatkuva seuranta, 
koordinointi ja kehittäminen tapahtuvat nimettyjen tietoturvaryhmien toimesta. 
 
Keskeisin tavoite on ollut loppukäyttäjien tietosuojaosaamisen lisääminen. Tämän osalta 
henkilöstön ja opiskelijoiden perehdytyskursseihin on lisätty tietosuojaosiot, henkilöstön osalta 
osaaminen myös varmennetaan tietosuojatestillä. Henkilöstöä on myös perehdytetty 
tietosuojaan erilaisissa tilaisuuksissa. Vuoden aikana toteutetut muut tietosuojaan ja 
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tietoturvaan liittyvät toimenpiteet ja tapahtumat on kuvattu tietotilinpäätöksessä, joka on osa 
tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuutta. 
 
Hallituksen lausuma 
 
Tietosuoja ja tietoturvallisuus ovat kuntayhtymässä hyvällä tasolla. Asiaan on nimetty tarvittavat 
henkilö- sekä ryhmätasoiset tehtävät. Tietosuoja on tunnistettu kuntayhtymässä keskeiseksi 
riskienhallinnan osa-alueeksi ja tietosuoja-asetuksen vaatimukset huomioidaan organisaation 
toiminnassa, jota toteutetaan Salpauksen tietosuojapolitiikan mukaisesti. Tietosuojatyö on 
jatkuva prosessi, jolla turvataan mm. rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen oikeuksien 
toteutuminen.  
 
Kehittämiskohteet 
 
Kehittämiskohteena ovat jatkossakin eri henkilöstöryhmille suunnatut tietoturva- ja 
tietosuojakoulutukset työtehtävän edellyttämän osaamisen varmistamiseksi. 
Myös tiedonhallintalain edellyttämien toimenpiteiden tarkastelu ja vaikutukset tulee huomioida 
henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojakäytänteiden huomioiminen hankinnoissa ja 
sopimuksissa, tietosuojatyön vaikutustenarvioinnin kehittäminen, sekä IT-ympäristön jatkuva 
tietoturvakehitys ovat kehittämiskohteita vuonna 2020. 
 

1.2.5 Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta 
 
Perusta 
 
Investointien käynnistämisen toimintatavat ja prosessit on mallinnettu ja ohjeistettu. 
Kuntayhtymän johtoryhmä käsittelee irtaimistoinvestoinnit ja antaa investointien toteutusluvat. 
 
Hankintaprosessi on mallinnettu ja ohjeistettu. Hankintalain muutokset on ennakoitu. 
Asianhallinnan asiantuntijat ohjaavat käyttäjiä Cloudia sekä Dynasty-asianhallintajärjestelmän 
käytössä ja hyödyntämisessä. Asianhallinnan asiantuntijoilla on systemaattinen menettely 
tunnistaa puutteita ja auttaa niiden korjaamisessa (mm. sen varmistamiseen, että 
hankintailmoitukset tehdään kaikista hankinnoista). Hankintaprosessiin liittyvää koulutusta 
järjestetään henkilöstölle. Lisäksi kuntayhtymällä on yhteistyösopimus Lahden seudun 
hankintakeskuksen ja KL Kuntahankintojen kanssa.  
 
Kiinteän omaisuuden hankinnasta päättää yhtymähallitus. Rakennushankkeet toteutetaan 
talousarviossa hyväksyttyjen hankintaohjelmien mukaisesti seuraavasti: yhtymähallitus 
hyväksyy 300 000 euroa ylittävien hankkeiden suunnitelmat ja urakkatarjoukset, muiden 
hankkeiden suunnitelmat ja urakkatarjoukset hyväksyy toimitusjohtaja. 
 
Kiinteistöjen omistamisessa ja vuokraamisessa noudatetaan selkeitä strategisia periaatteita. 
Tehokas kiinteistöjen hallintajärjestelmä on osa kuntayhtymän suunnittelu- ja 
toimintajärjestelmää. Kuntayhtymän strategiassa ja kiinteistöohjelmassa on määritelty 
kiinteistönpidon keskeiset periaatteet. 
 
Perustoiminnan taloudellisten haasteiden osalta tuottavuusohjelman yksi peruslähtökohdista 
on toimitilojen käytön tehostaminen ja tiloista luopuminen. Kiinteistöpalvelut organisoi, 
toteuttaa ja antaa tehtäväksi kiinteistöjen omistamiseen, rakentamiseen, kunnostamiseen ja 
ylläpitämiseen kuuluvia toimenpiteitä. 
 



Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuma vuodelta 2019 

29 

Kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta, arvopapereista, saamisista ja muusta omaisuudesta sekä 
talousarviolainoista, sopimuksista, sitoumuksista, vakuutuksista ja vakuutusasiakirjoista 
pidetään luetteloita. Kuntayhtymän omistamien kiinteistöjen tasearvot määritellään 
käyttöomaisuuskirjanpidon avulla. Kiinteistömassan arvo kokonaisuudessaan turvataan 
vakuutusyhtiön kanssa solmitulla täysarvovakuutuksella. Kiinteistöpalvelut ylläpitävät tietoja 
kiinteistöjen kaupoista, kiinteistöjen saannon lainhuudatuksista, kiinnityksistä ja 
vuokraoikeuksien siirroista sekä huolehtivat kiinteistöjen markkinahintojen seurannasta. 
 
Käyttöomaisuuden myynnistä päättää yhtymähallitus. Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja 
osuuksien myynnissä yhtymähallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja 
viranhaltijoille. Myynneistä raportoidaan hallitukselle etukäteen ja niistä tiedotetaan 
(huutokauppa tai muu tarkoituksenmukainen tapa). Kuntayhtymän Talouspalvelut vastaavat 
käyttöomaisuuskirjanpidon ylläpidosta ja neuvonnasta sekä ylläpitävät intranetissä 
käyttöomaisuuden luettelointiohjetta. 
 
Toiminta vuonna 2019 
 
Kuntayhtymän talousarvion toimeenpano-ohjetta ja delegointeja selkeytettiin syksyn 2018 
valmistelussa alkavalle toimintavuodelle 2019. Hallitus hyväksyi kuntayhtymän hankintaohjeen 
päivityksen. Kuntayhtymässä on otettu käyttöön sähköinen kilpailutusjärjestelmä Cloudia, jonka 
kautta kilpailutetaan ja dokumentoidaan kuntayhtymän hankintojen kilpailutukset. 
Hankintaohjeiden päivityksessä otettiin huomioon hankintalain kansallisen kynnysarvon nousun 
60 000 euroon.  
 
Kuntayhtymä sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 870 000 euron kaksivuotisen määrärahan 
toimitilaohjelman kehittämiseen.  
 
Hallituksen lausuma  
 
Kuntayhtymän omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta ovat hyväksyttävällä 
tasolla. Hankkeet ja hankintasuunnitelmat on toteutettu toimintasuunnitelmien mukaisesti. 
 
Kuntayhtymän uudistuneen toiminnan suunnittelussa on kiinteistökannan vähentäminen ollut 
suunnitelmallisesti mukana. Kiinteistöjen käyttöasteessa on edelleen tehostamista. 
  
Kehittämiskohteet 
 
Toimitilaohjelman päivittäminen kohdistuu erityisesti Vipusenkadun ja Asikkalan kampuksen 
toimitiloihin, mutta edelleen myös Lahden keskustakampuksella tutkitaan tilojen määrän 
vähentämisen mahdollisuuksia.  
 

1.2.6 Sopimustoiminta 
 
Perusta 
 
Dynasty-asianhallintajärjestelmä sisältää toiminnot kokous-, asian-, viranhaltijapäätösten-, 
sopimusten- ja dokumenttien hallintaan.  
 
Lisäksi PTC Services Oy:n kanssa on allekirjoitettu sopimus 1.9.2017 hankintajuridisten 
asiantuntijapalveluiden käytöstä, joka tukee kuntayhtymän toimintaa tarpeen mukaan. 
Hankintalain mukaisesti kaikista kansallisen kynnysarvon ylittävistä (yli 60 000 euroa) 
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hankinnoista tulee tehdä sopimus ja tallentaa sopimushallinnan järjestelmään. Kuntayhtymän 
kaikki hankinnat kilpailutetaan sähköisellä kilpailutusjärjestelmällä Cloudialla, jonne tallentuvat 
kilpailutusasiakirjat. Hankintaan liittyvä hankintapäätös sekä hankintasopimus tallennetaan 
kuitenkin Dynasty–asiahallintajärjestelmän puolelle. Cloudia otettiin käyttöön Salpauksessa 
syksyllä 2018.  
 
Dynasty-sopimushallinnan järjestelmän avulla seurataan sopimusmääriä sopimustyypeittäin. 
Sopimushallinnasta kerätään vuosittain sopimusmääräraportti tilinpäätöskirjaa varten. 
Sopimusten seurannan tukena on käytössä sopimushallinnan hälytystoiminto. Hälytystoiminnon 
avulla seurataan sopimusten voimassaolo- ja päättymisaikoja. Hälytys ohjautuu sopimuksesta 
vastuuhenkilölle, sopimusneuvottelijalle ja laatijalle. 
 
Toiminta vuonna 2019 
 
Salpauksen toimintamallin mukaisesti sopimushallinnassa käytetään Dynasty-
asiahallintajärjestelmää, johon kuntayhtymän kaikki voimassa olevat sopimukset tallennetaan. 
Salpauksen hankintaohje on päivitetty ja henkilöstölle järjestettiin hankintakoulutus. 
 
Dynasty-asiahallintajärjestelmän käyttö on vakiintunut osaksi Salpauksen toimintaa. 
 
Salpaukseen toteutettiin Aluehallintoviranomaisen toimesta tilaajavastuulain mukainen 
tarkastus. Tarkastuskertomuksen perusteella todettiin, että tilaajavastuulain vaatimuksen 
toteutuvat Salpauksessa kohtuullisen hyvällä tasolla. Tarkastuksen myötä hankintaohjetta 
tarkennettiin siten, että tilaajavastuulain edellyttämät asiat huomioidaan yksityiskohtaisemmin 
ja selkeämmin kaikissa tulevissa hankintasopimuksissa, joita laki koskee. 
 
Hallituksen lausuma 
 
Dynasty-asianhallintajärjestelmä on aktiivisessa käytössä sopimusten hallinnassa. Lisäksi 
sopimusasioista on ohjeistettu kuntayhtymän Dynasty-asianhallintajärjestelmän 
toimintatapaohjeessa ja intranet-sivuilla. Sivuille on koottu selkeästi päätökset 
allekirjoitusoikeuksista sopimusasioissa, sopimuksen sisältövaatimukset, ohjeita ja pohjamalleja. 
Kuntayhtymän sopimustoiminnan hallinta on hyväksyttävällä tasolla. 
 
Kehittämiskohteet 
 
Kehittämiskohteena on edelleen tarkentaa ja ohjeistaa kuntayhtymän ja sopimuskumppanien 
välisiin sopimuksiin liittyviä sopimusoikeudellisia näkökulmia ja toimivaltuuksia.  
 

1.2.7 Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä 
 
Perusta 
 
Kuntayhtymän sisäinen tarkastus on riippumaton toiminto, jolla on raportointivastuu 
yhtymähallitukselle sekä toimitusjohtajalle ja rehtorille. Kuntayhtymän sisäisen tarkastuksen on 
järjestetty osana toimivan johdon arviointi- ja kehittämistehtävää. Sisäisen tarkastuksen 
operatiivinen toteutus hankitaan ostopalveluna. Sisäisen tarkastuksen toteuttaminen tapahtuu 
yhteistyössä tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan kanssa. Sisäisen tarkastuksen kohteet 
suunnitellaan vuosittain tunnistettujen tarpeiden perusteella.   
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Yhtymähallituksen sekä toimitusjohtajan ja rehtorin tulee seurata ja raportoida sisäisen 
tarkastuksen antamien kehitys-suositusten käsittelyä ja suositusten perusteella toteutettujen 
toimenpiteiden tehokkuutta riskien hallinnassa ja toiminnan kehittämisessä. 
 
Toimeenpaneva johto vastaa siitä, että sisäisen tarkastuksen raportit, lausunnot ja muistiot 
käsitellään asianmukaisesti, tarvittaessa johtoryhmässä, ja että vastuulliset esimiehet valvovat 
toimenpiteiden toteuttamisen sovitussa aikataulussa. Mikäli johtoryhmä tai vastuullinen johtaja 
toimivaltansa puitteissa päättää, ettei toimenpiteitä toteuteta, vastuullinen johtaja kantaa 
vastuun päätöksestä. 
 
Sisäisen tarkastuksen toteuttamisesta raportoidaan osana yhtymähallituksen tilinpäätökseen 
antamaa arviointi ja vahvistuslausumaa. 
 
Sisäinen tarkastuksen toiminta-alueena on koko kuntayhtymä. Sisäisen tarkastuksen 
toteuttajalla on neuvottelu-, tiedotus- ja tietojensaantioikeus, mutta ei toimeenpano-oikeutta. 
 
Sisäisessä tarkastuksessa on käytettävä saatua tietoa harkiten ja varovaisuusperiaatteita 
noudattaen. Tietoja ei saa käyttää henkilökohtaisen edun tavoittelemiseksi tai tavalla, josta voi 
olla kuntayhtymälle haittaa. Kaikki tieto on käsiteltävä luottamuksellisena. 
 

1. Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden asettamisen, niiden toteutumisen ja tuloksien 
seurannan arviointi 

2. Organisaation toimivuuden arviointi 
3. Riskienhallinnan arviointi 
4. Raportoinnin ja sisäisten valvontamenetelmien luotettavuuden, riittävyyden ja 

tarkoituksenmukaisuuden arviointi 
5. Resurssien taloudellisen käytön arviointi 
6. Väärinkäytösten estämis- ja omaisuuden turvaamistoimenpiteiden arviointi 
7. Lakien, asetusten, muiden määräysten ja viranomaisohjeiden noudattamisen arviointi 
8. Yhteistyö sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen toimijoiden kesken 

 
Toiminta vuonna 2019 
 
Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä kilpailutti tilikausien 2019-2021 tilintarkastuspalvelut 
syksyllä 2018.  Osana kilpailutusta huomioitiin myös sisäisen tarkastuksen ostopalvelutoiminta 
sisällyttämällä sisäinen tarkastuspalvelu (laajennettu tilintarkastus) osaksi hankintasopimusta. 
Uuden sopimuskauden myötä sisäisen tarkastuksen palveluja hankitaan normaalitilanteessa 
yhteensä 5 tarkastuspäivää vuodessa kuntayhtymän toimitusjohtajan päättämiin 
arviointikohteisiin. 
 
Vuoden 2019 aikana uudistettua sisäisen tarkastuksen tapaa toteutettiin ensimmäisen kerran. 
Lainsäädäntö velvoittaa henkilökohtaistamaan jokaisen opiskelijan opinnot. 
Henkilökohtaistaminen on asetettu keskeiseksi tavoitteeksi myös Salpauksen strategiassa. 
Vuoden 2019 tarkastuskohteeksi päätettiin henkilökohtaistamisen prosessi seuraavien 
tarkastelunäkökulmien osalta: HOKS (Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) on 
laadittu jokaiselle opiskelijalle, HOKS kirjausten toteutuminen opintojen alkaessa ja edetessä, 
opiskelijan kanssa käytyjen keskustelujen dokumentointi, erityisen tuen suunnitelman laadinta 
ja toimenpiteiden kirjaukset.  
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Hallituksen lausuma 
 
Sisäisen tarkastuksen järjestäminen on kuntayhtymässä hyväksyttävällä tasolla. Toiminnon 
asemointi ja toteuttamistapa on tarkoituksenmukainen nykyisessä kuntayhtymän rakenteessa 
sekä suhteessa johdon ja henkilöstön vastuuseen. Sisäinen tarkastus toteutetaan 
riippumattomasti ostopalveluperiaatteella. Sisäisen tarkastuksen tarkastuskohteet tukevat 
lainmukaisen toiminnan toteuttamista ja perustehtävässä onnistumista. 
 
Kehittämiskohteet 
 
Vuosittaisten sisäisen tarkastuksen kohteiden ja painopisteiden valinnan tulee tukea 
kuntayhtymän lainmukaisen toiminnan varmistamista ja perustehtävässä onnistumista. 
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1.3 Kokonaistalouden tarkastelu 

1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen 
 
Vuoden 2019 tilinpäätös oli alijäämäisestä talousarviosta huolimatta positiivinen. Tilikauden 
tulos oli 2,0 miljoonaa euroa (3,4 % toimintatuotoista). Tuotot kasvoivat 1,1 miljoonaa euroa. 
Toimintakulut pysyivät kutakuinkin ennallaan. Toimintakate kasvoi näin 1,0 miljoonaa euroa.  
 
Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitus kasvoi edellisvuodesta 2,5 miljoonaa euroa (4,7 
%). Kasvu sisälsi vuoden 2018 lopulla erillishakemuksella saadut 80 lisäopiskelijavuotta (689 000 
euroa) sekä vuoden 2019 lopussa saadut 100 opiskelijavuotta (860 000 euroa). Vuoden 2019 
lopussa saatuja 100 opiskelijavuotta ei vielä ehditty toteuttaa, mutta muuttuneiden kirjanpito-
ohjeiden perusteella ko. tuotot oli kuitenkin kirjattava vuoden 2019 tulokseen. Vuoden 2019 
tuloksen parantuminen vuodesta 2018 perustui em. 100 opiskelijavuoden rahoituksen 
kirjautumiseen jo vuoden 2019 tulokseen.  
 
Vuokratuotot sekä ravintolapalveluiden ja tietohallintopalveluiden myynti pienenivät yhteensä -
1,7 miljoonaa euroa. Laskun taustalla on kuntayhtymän rakennemuutos, ja palveluiden myynnin 
ammattikorkeakoululle päättyminen. Samalla kuitenkin vastaavien kulujen hallinnassa on 
onnistuttu. 
 
Henkilökulujen kasvua onnistuttiin hillitsemään. Salpaus siirtyi vuoden alusta opettajien 
vuosityöaikaan, mikä nosti palkkoja, mutta myös saatavaa työaikaa. Opetuksen 
henkilöstökulujen arvioitiin kasvavan merkittävästi. Kasvu toteutui +836 000 eurona, 3,4 
prosenttina. Muiden toimintojen henkilöstökulut toteutuivat kokonaisuutena edellisvuoden 
tasolla (kasvu +0,3 %). Kehittämistoiminnoissa oli budjetoitu henkilöstökulujen kasvua, mutta 
hankkeiden rahoitus ja toteutuminen jäivät pienemmäksi, ja siksi kasvu henkilöstökuluissa ei 
toteutunut. 
 
Muiden kuluryhmien osalta ainoastaan palveluiden ostot ja muut toimintakulut kasvoivat 
hieman, kiinteistöjen vuosikorjausten ja kiinteistö- ja oman käytön arvonlisäverojen takia. 
Palveluiden ostoja pienensi 400 000 euroa kirjasto- ja tietopalveluiden hankintojen päättyminen 
Lahden ammattikorkeakoululta. Kiinteistöjen korjauksiin satsattiin päättyneen vuoden aikana  
-0,6 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän, yhteensä -1,4 miljoonaa euroa. Suurimpia 
kohteita oli Heinolan Opintie 1, Sirkuskoulun tanssistudio sekä Ståhlberginkatu 4 ABC tilat. 
Palveluiden ostoja pienensi 400 000 euroa kirjasto- ja tietopalveluiden hankintojen päättyminen 
Lahden ammattikorkeakoululta. 
  
Muita positiivisia talouden toteumia olivat muiden rahoitustuottojen kasvu 320 000 eurolla 
(PHP osingot) sekä jo talousarviossa odotettu suunnitelman mukaisten poistojen aleneminen 
kiinteistöohjelman mukaisesti -1,7 miljoonalla eurolla. Satunnaiset kulut toteutuivat -262 000 
euroa ennustettua suurempina Nelon kiinteistön pilaantuneiden maiden 
puhdistamiskustannusten suuremman toteuman takia. 
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Toimintatuotot ja valtionosuusrahoituksen opiskelijavuodet on selvitetty alla olevassa 
taulukossa. 
 

 
 
Tilikauden tuloksesta tehtiin seuraavat kirjaukset: 
 
Poistoeron vähennyksenä  
- kirjattiin aiempina vuosina investointivarauksilla tehdyistä investoinneista talousarvion 

mukaisesti 849 722 euroa.  
 
Salpauksen kassavaroina oleville stipendirahastoille maksettavina korkoina kirjattiin 4 621 
euroa, joista rahastojen sääntöjen mukaan osa maksetaan stipendejä opiskelijoille ja osalla 
kartutetaan rahastojen pääomaa. 
 

  

Valtionosuus suoriteperusteella 53 313 54 333 55 823 54 449 54 755
Opiskelijavuodet yhteensä 6 047 6 146 6 246 6 066 6 066

Strategiarahoitus suoriteperusteella 39 974 461 875 1 401

Muut koulutustuotot 3 016 1 891 2 717 2 103 2 103

Koulutustoiminnan tuotot yhteensä 56 368 57 199 59 001 57 427 58 258

Projektit 732 1 040 898 370 370

Muut tuotot 4 625 2 529 2 908 2 566 2 566
- työtoiminta (koulutukseen li ittyvä) 1 233 994 1 273 1 472 1 472
- Ravintolapalvelut 1 632 896 730 855 855
- Kiinteistöpalvelut 1 033 160 322 133 133
- Tietohall intopalvelut 140 10 21
- Hall intopalvelut 348 331 360
- muut sekalaiset 239 137 202 106 106

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 61 725 60 767 62 807 60 363 61 194
*) ti l ivuodelle kohdistettu valtionosuusrahoitus perustuu suoriteperusteiseen opiskelijatyövuosimäärään

TP-ennuste 
2020TOIMINTATUOTOT 1000 €

TP 2018 
*) TP 2019TA 2019 TA 2020



Kokonaistalouden tarkastelu 

35 

1.3.1.1 Tuloslaskelma 
 

 
 
  

KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄN  TULOSLASKELMA 

2019 2018
1000 € 1000 €

Toimintatuotot 62 807 61 725
Myyntituotot 60 846 59 209
Maksutuotot 25 30
Tuet ja avustukset 1 547 1 219
Vuokratuotot 289 988
Muut tuotot 100 280

Valmistus omaan käyttöön 0 0

Toimintakulut -52 331 -52 210
Henkilöstökulut -33 898 -33 071
Palveluiden ostot -9 616 -9 531
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 670 -6 342
Avustukset -808 -933
Vuokrakulut -1 234 -1 297
Muut kulut -1 105 -1 037

Toimintakate 10 476 9 515

Korkotuotot 11 12
Muut rahoitustuotot 384 62
Korkokulut -251 -252
Muut rahoituskulut -28 -23

Vuosikate 10 592 9 314

Suunnitelman mukaiset poistot -6 460 -8 164
Kertaluontoiset poistot 0 0
Arvonalentumiset 0 -87
Satunnaiset tuotot 0 36
Satunnaiset kulut -2 124 -48

Tilikauden tulos 2 009 1 051

Poistoeron lisäys(-), vähennys(+ 850 1 049
Varausten lisäys(-), vähennys(+) 0 0
Rahastojen lisäys(-), vähennys(+ -5 -5

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 2 854 2 096
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1.3.1.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 
 

 
 
 

  

2019 2018 2017 Muutos 19-18
0 0 0 0

Toimintatuotot 1 000 € 62 807 61 725 66 170 1 082
Toimintakulut 1 000 € 52 331 52 210 56 689 121
Vuosikate 1 000 € 10 592 9 314 9 300 1 279
Poistot ja arvonalentumiset 1 000 € 6 460 8 251 9 984 -1 791
Lainanhoitokustannukset (lyhennykset + korot) 1 000 € 1 282 1 178 336 104
Valtionosuustuotot (op.- ja kult.toim. Rahoituslaki) 1 000 € 55 823 53 313 51 120 2 510
Bruttoinvestoinnit 1 000 € 16 028 10 019 14 603 6 008

Opiskelijavuodet VOS -suoriteperusteinen (Opiskelijamäärä 2017 v.) 6 246 6 047 7 094 199
Vuosikate €/opiskelijavuosi (opiskelija 2017 v.) 1 696 1 540 1 311 156
Toimintatuotot/toimintakulut % 120,0 % 118,2 % 116,7 % 1,8 %
Vuosikate/poistot % 164,0 % 112,9 % 93,1 % 51,1 %

Vuosikate/toimintatuotot % 16,9 % 15,1 % 14,1 % 0,0
Poistot/toimintatuotot % 10,3 % 13,4 % 15,1 % 0,0
Bruttoinvestoinnit/toimintatuotot % 25,5 % 16,2 % 22,1 % 0,1
Lainanhoitokustannukset/toimintatuotot % 2,0 % 1,9 % 0,5 % 0,0
Valtionosuustuotot/toimintatuotot % 88,9 % 86,4 % 77,3 % 0,0

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % =
100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttööön)

Vuosikate/poistot, % = Bruttoinvestoinnit/toimintatuotot, % = 
100 * Vuosikate / Poistot 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno

Vuosikate/toimintatuotot, % = Lainanhoitokustannukset/toimintatuotot, % =
100 * Vuosikate / Toimintatuotot 100 * Lainanhoitokustannukset / Toimintatuotot

Poistot/toimintatuotot % = Valtionosuustuotot/toimintatuotot, % =
100 * Poistot / Toimintatuotot 100 * Valtionosuustuotot / toimintatuotot

116,7 %

93,1 %

118,2 %

112,9 %

120,0 %

164,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 120,0 % 140,0 % 160,0 % 180,0 %

Toimintatuotot/toimintakulut %

Vuosikate/poistot %

2019 2018 2017
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1.3.2 Toiminnan rahoitus 
 

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta 
 
Toiminnan rahavirta, vuosikate, oli 10,6 miljoonaa eurona. Rahoitukseen vaikuttavana 
satunnaisena eränä kirjattiin -2,1 miljoonaa euroa kiinteistöjärjestelyiden satunnaisia eriä 
(tarkemmin kohdassa 4.2.5.) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely, liitetieto 14) sekä 
tulorahoituksen korjauserissä 98 873 euroa perustuen omaisuuden myyntiin (158 800 euroa) 
sekä pakollisten varausten ja stipendirahastojen muutokseen (-59 927 euroa). 
  
Investoinnit olivat 16,03 miljoonaa euroa ja jakautuivat kiinteistöinvestointeihin 15,18 miljoonaa 
euroa ja irtaimistoinvestointeihin 0,85 miljoonaa euroa. Investoinnit alittivat talousarvion 2,1 
miljoonalla eurolla.  
 
Pysyvien vastaavien luovutustulot 55 484 euroa koostuu pääosin käytetyn käyttöomaisuuden 
myyntituloista. Toiminnan ja investointien nettokassavirta oli alijäämäinen -7,4 miljoonaa euroa. 
  
Rahoitustoiminnan kassavirta 
 
Antolainasaamisten lisäyksenä 1 535 euron sähköliittymämaksu. 
 
Lainoja lyhennettiin 1,03 miljoonaa euroa. Uutta lainaa ei nostettu. 
 
Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat erät (saamiset ja velat) lisäsivät kassavaroja +0,8 miljoonaa 
euroa varastojen ja saamisten pienentyessä ja korottomien osto- ja muiden velkojen kasvaessa. 
Kokonaisuutena rahoitustoiminnan nettokassavirta oli -0,3 miljoonaa euroa positiivinen. 
 
Kassavarojen muutos 
 
Kassavarat pienentyivät suunnitellusti -7,7 miljoonaa euroa ja olivat vuoden lopussa 11,2 
miljoonaa euroa, 3,4 miljoonaa euroa talousarviossa odotettua enemmän.  Maksuvalmius oli 59 
päivää ja quick ratio -tunnusluvulla (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat) tarkasteltuna 1,04. 
Maksuvalmius vuotta aiemmin oli 108 päivää, ja quick ratio 1,78. 
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1.3.2.1 Rahoituslaskelma 
 

 
 

  

KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMA

2019 2018
1000 € 1000 €

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 10 592 9 314
Satunnaiset erät -2 124 -12
Tulorahoitukseen korjauserät 99 -351

Investointien rahavirta 
Investointimenot -16 028 -10 019
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus 55 675

Toiminnan ja investointien nettokassavirta -7 405 -394

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset -2 -163
Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 031 -926
Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muuto 3 2
Vaihto-omaisuuden muutos 187 63
Saamisten muutos 523 296
Korottomien velkojen muutos 45 -851

Rahoituksen nettorahavirta -275 421

RAHAVAROJEN MUUTOS -7 680 27

Rahavarat 31.12. 11 200 18 880
Rahavarat 1.1. 18 880 18 853
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1.3.2.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut 
 

 
  

2019 2018 2017

12 173 27 264 37 163
Investointien tulorahoitus, % 66 % 93 % 64 %
Pääomamenojen tulorahoitus, % 62 % 84 % 57 %
Lainanhoitokate 8,5 8,1 28,5
Kassan riittävyys (pv) 59 108 94
Opiskelijavuodet VOS -suoriteperusteinen (Opiskelijamäärä 2  6 246 6 047 7 094
Kassavarat 31.12. (1 000 €) 11 200 18 880 18 853
Kassasta maksut/vuosi, me 70 64 73

Investointien tulorahoitus, % =
100 * vuosikate / investointien omahankintameno

Pääomamenojen tulorahoitus, % =
100 * vuosikate / ( investointien omahankintameno + antolainojen nettolisäys +
lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate =
(vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset)
Lainanhoitokyky on hyvä jos arvo on yli 2.

Kassan riittävyys (pv) =
365 * kassavarat 31.12. / kassasta maksut tilikaudella.

Kassavarat =
Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset 31.12.

Kassasta maksut/vuosi, me =
Kootaan tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä.
Tuloslaskelmasta; Toimintakulut - valmistus omaan käyttöön, alv-takaisinperintä, korko-
kulut, muut rahoituskulut. Rahoituslaskelmasta; Käyttöomaisuusinvestoinnit, antolainojen
lisäys, pitkäaikaisten lainojen vähennys.

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodeltä 
(1 000 €)

66 %

62 %

93 %

84 %

64 %

57 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Investointien
tulorahoitus, %

Pääomamenojen
tulorahoitus, %

2017

2018

2019
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1.3.3 Rahoitusasema ja sen muutokset 
 

Kuntayhtymän taseen loppusumma oli 101,3 miljoonaa euroa (100,8 miljoonaa euroa vuonna 
2018). Lainakanta vuoden lopussa oli 8,7 miljoonaa euroa.  
 
Omavaraisuus oli 81,3 prosenttia (80,2 % vuonna 2018) ja suhteellinen velkaantuneisuus  
29,1 prosenttia (31,2 % vuonna 2018). 
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1.3.3.1 Tase 

  

2019 2018
VASTAAVAA 1 000 € 1 000 €

A  PYSYVÄT VASTAAVAT *) 86 859 77 962

I Aineettomat hyödykkeet 182 275
Aineettomat oikeudet 182 275
Aneettom.hyöd. ennakkomaksut 0 0

II Aineelliset hyödykkeet 84 466 75 477
Maa- ja vesialueet 2 785 2 821
Rakennukset 78 708 62 974
Kiinteät rakenteet ja laitteet 500 666
Koneet ja kalusto 2 461 2 493
Muut aineelliset hyödykkeet 0 0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 14 6 523

III Sijoitukset 2 211 2 209
Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet 200 200
Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet 4 4
Muut osakkeet ja osuudet 120 120
Muut pysyvät lainasaamiset 1 512 1 512
Muut pysyvät saamiset 375 374

B  TOIMEKSIANTOJEN VARAT 26 26

Muut toimeksiantojen varat 26 26

C  VAIHTUVAT VASTAAVAT 14 384 22 773

I  Vaihto-omaisuus 1 634 1 821
Aineet ja tarvikkeet 160 169
Keskeneräiset tuotteet 1 416 1 599
Valmiit tuotteet 58 53

II  Saamiset 1 549 2 072
    Pitkäaikaiset saamiset 0 0

Lainasaamiset 0 0
Muut saamiset 0 0

    Lyhytaikaiset saamiset 1 549 2 072
Myyntisaamiset 646 904
Muut saamiset (alv, valtionosuus) 294 532
Siirtosaamiset 609 636

III Rahoitusarvopaperit
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 7 500 13 062

IV Rahat ja pankkisaamiset 3 700 5 818

V  Osuus pankkisaamisista

VASTAAVAA YHTEENSÄ 101 268 100 760

*)  Vastaavien arvostuserät sisältyvät ko. pysyvien vastaavien eriin.
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2019 2018
VASTATTAVAA 1000 € 1000 €

A  OMA PÄÄOMA 71 055 68 659

I Peruspääoma 41 156 41 156
III Arvonkorotusrahasto 2 141 2 599
V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 24 905 22 809
VI Tilikauden yli-/alijäämä 2 854 2 096

B  POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
     VARAUKSET 11 264 12 114

Poistoero 11 264 12 114
Vapaaehtoiset varaukset
    Investointivaraukset 0 0

C  PAKOLLISET VARAUKSET 60 115

Muut pakolliset varaukset 60 115

D  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 599 596

Valtion toimeksiannot 0 0
Muut toimeksiantojen pääomat 599 596

E  VIERAS PÄÄOMA 18 289 19 275

I   Pitkäaikainen 7 539 8 675
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 7 410 8 547
Lainat julkisyhteisöiltä 129 129

II  Lyhytaikainen 10 750 10 600
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 137 1 031
Lainat julkisyhteisöiltä 0 0
Saadut ennakot 0 0
Ostovelat 2 369 2 443
Muut velat 636 642
Siirtovelat 6 608 6 484

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 101 268 100 760
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1.3.3.2 Taseen tunnusluvut 
 

 
 

 
  

2019 2018 2017

Omavaraisuus % 81,3 80,2 80,1
Suhteellinen velkaantuneisuus % 29,1 31,2 28,8
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 27 759 24 905 22 809
Kertynyt yli-/alijäämä,  €/opiskelijavuosi 4 444 4 119 3 215
Lainakanta 31.12. , 1000 € 8 675 9 707 8 633
Lainakanta 31.12. , €/opiskelijavuosi 1 389 1 605 1 217

6 246 6 047 7 094

Lainakanta 31.12. % 8,6 9,6 8,6
Sidotun pääoman osuus % 42,8 43,4 44,2
Rahoitusvarallisuus, 1000 € -5539 1677 2169

Omavaraisuusaste, %  =
100 * (oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma - saadut ennakot)
Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona pidetään kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta.

Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (vieras pääoma-saadut ennakot) / käyttötulot
Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnuslukuarvo on, sitä paremmat mahdollisuudet on selviytyä 
velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntasektorilla 
keskimäärin 30 %.

Kertynyt yli-/alijäämä  = 
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) +  tilikauden ylijäämä (alijäämä) 

Kertynyt yli-/alijäämä,  €/opiskelija  = 
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) +  tilikauden ylijäämä (alijäämä) / opiskelijamäärä

Lainakanta 31.12.  =
Vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat)  

Lainakanta 31.12.   €/opiskelija  =
Vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat)  / opiskelijamäärä

Lainakanta 31.12.  % =
100 * korollinen vieras pääoma / (koko pääoma - saadut ennakot)  

Sidotun pääoman osuus % = 
100 * sidottu oma pääoma / (koko pääoma - saadut ennakot)  

Rahoitusvarallisuus € =
(saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) - (vieras pääoma - saadut ennakot))

Opiskelijavuodet VOS -suoriteperusteinen 
(Opiskelijamäärä 2017 v.)
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1.3.4 Kokonaistulot ja –menot 
 

 
 

1.4 Kuntayhtymän konsernitilinpäätös 

1.4.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 
 

 
 
  

TULOT 1 000 € % MENOT 1 000 € %
Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta

Toimintatuotot, joista 62 807 99,0 Toimintakulut 52 331 72,8
Valtionosuusrahoitus 55 823 88,9 Valmistus omaan käyttöön 0 0,0
Muut myyntituotot 5 023 8,0 Korkokulut 251 0,3
Maksutuotot 25 0,0 Muut rahoituskulut 28 0,0
EU-tuet 442 0,7 Satunnaiset kulut 2 124 3,0
Muut tuet ja avustukset 1 105 1,8 Tulorahoituksen korjauserät 110 0,2
Muut toimintatuotot 389 0,6

Korkotuotot 11 0,0
Muut rahoitustuotot 384 0,6
Satunnaiset tuotot 0 0,0
Tulorahoituksen korjauserät 209 0,3

Investoinnit
Investoinnit

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0,0 Investointimenot 16 028 22,3
Käyttöomaisuuden myyntitulot 55 0,1

Rahoitustoiminta
Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten vähennykset 0 0,0 Antolainasaamiset lisäykset 2 0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1 031 1,4
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0
Oman pääoman lisäykset 0 0,0 Oman pääoman vähennys 0 0,0

Kokonaistulot yhteensä
63 467 100,0 Kokonaismenot yhteensä 71 905 100,0

Y-tunnus Omistus
Ääni-

vallasta

% %

Tytäryhteisöt
Salpaus palvelut Oy 2797737-2 Kyllä 100,00 100,00

Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt
Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata 0714333-8 Kyllä 30,00 30,00

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen 
sisältyvistä yhteisöistä

Yhdistetty  
konsernitilin-
päätökseen 
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1.4.2 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 
 

 
 
 

 
 

2019 2018
1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot 62 833 61 749
Toimintakulut -52 343 -52 217
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta -21 -10
(tappiosta)

Toimintakate 10 470 9 521

Korkotuotot 11 12
Muut rahoitustuotot 384 62
Korkokulut -251 -252
Muut rahoituskulut -28 -23

Vuosikate 10 586 9 320

Suunnitelman mulkaiset poistot -6 460 -8 164
Arvonalentumiset 0 -87
Satunnaiset tuotot 0 36

Satunnaiset kulut -2 124 -48

Tilikauden tulos 2 003 1 057

Tilinpäätössiirrot 845 1 044
Tilikauden verot -3 -3

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 2 845 2 098
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2019 2018 2017 Muutos 19-18
Valmistus omaan käyttöön 0 0

Toimintatuotot 62 833 231 61 749 285 66 190 152 1 083 945
Toimintakulut 52 342 786 52 217 461 56 692 398 125 326
Vuosikate 10 586 230 9 319 610 9 384 063 1 266 620
Poistot + Arvonalentumiset 6 460 019 8 250 692 10 061 035 -1 790 672
Opiskelijavuodet VOS -suoriteperusteinen 
(Opiskelijamäärä 2017 v.) 6 246 6 047 7 094 199

Vuosikate €/opiskelijavuosi 1 695 1 541 1 323 154
Toimintatuotot/toimintakulut % 120,0 118,3 116,8 1,8
Vuosikate/poistot % 163,9 113,0 93,3 50,9

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % =
100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate/poistot, % =
100 * Vuosikate / (Poistot + Arvonalentumiset)



Kokonaistalouden tarkastelu 

47 

1.4.3 Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 
 

 
 

2019 2018
1 000 € 1 000 €

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 10 586 9 320
Satunnaiset erät -2 124 -12
Tulorahoitukseen korjauserät 117 -344

Investointien rahavirta 
Investointimenot -16 028 -10 019
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 55 675

Toiminnan ja investointien nettokassavirta -7 393 -381

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset -2 -163
Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 031 -926
Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 3 2
Vaihto-omaisuuden muutos 187 63
Saamisten muutos 286 496
Korottomien velkojen muutos 41 -852

Rahoituksen nettorahavirta -516 621

RAHAVAROJEN MUUTOS -7 909 240

Rahavarat 31.12. 11 438 19 347
Rahavarat 1.1. 19 347 19 107



Kokonaistalouden tarkastelu 

48 

 
 

 
  

2019 2018 2017

Toiminnan ja investointien rahavirran 
kertymä 5 vuodeltä (1 000 €) -862 6 531 6 912
Investointien tulorahoitus, % 66 % 93 % 64 %
Pääomamenojen tulorahoitus, % 62 % 84 % 58 %
Lainanhoitokate 8,5 8,1 28,7
Kassan riittävyys (pv) 60 111 95
Opiskelijavuodet VOS -suoriteperusteinen 
(Opiskelijamäärä 2017 v.) 6 246 6 047 7 094

Kassavarat 31.12. (1 000 €) 11 438 19 347 19 107
Kassasta maksut/vuosi, me 70 64 73

Investointien tulorahoitus, % =
100 * vuosikate / investointien omahankintameno

Pääomamenojen tulorahoitus, % =
100 * vuosikate / ( investointien omahankintameno + antolainojen nettolisäys +
lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate =
(vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset)
Lainanhoitokyky on hyvä jos arvo on yli 2.

Kassan riittävyys (pv) =
365 * kassavarat 31.12. / kassasta maksut tilikaudella.

Kassavarat =
Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset 31.12.

Kassasta maksut/vuosi, me =
Kootaan tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä.
Tuloslaskelmasta; Toimintakulut - valmistus omaan käyttöön, alv-takaisinperintä, korko-
kulut, muut rahoituskulut. Rahoituslaskelmasta; Käyttöomaisuusinvestoinnit, antolainojen
lisäys, pitkäaikaisten lainojen vähennys.
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1.4.4 Konsernitase ja sen tunnusluvut 
 

 
 

2019 2018
VASTAAVAA 1 000 € 1 000 €

A  PYSYVÄT VASTAAVAT *) 86 801 77 925

I Aineettomat hyödykkeet 182 275
Aineettomat oikeudet 182 275
Ennakkomaksut 0 0

II Aineelliset hyödykkeet 84 467 75 477
Maa- ja vesialueet 2 785 2 821
Rakennukset 78 708 62 974
Kiinteät rakenteet ja laitteet 500 666
Koneet ja kalusto 2 461 2 493
Muut aineelliset hyödykkeet 0 0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 14 6 523

III Sijoitukset 2 153 2 172
Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet 146 166
Muut osakkeet ja osuudet 120 120

Muut pysyvät lainasaamiset 1 512 1 512
Muut pysyvät saamiset 375 374

B  TOIMEKSIANTOJEN VARAT 26 26

Muut toimeksiantojen varat 26 26

C  VAIHTUVAT VASTAAVAT 14 622 23 004

I  Vaihto-omaisuus 1 634 1 821

II  Saamiset 1 551 1 837
    Pitkäaikaiset saamiset 0 0
    Lyhytaikaiset saamiset 1 551 1 837

III Rahoitusarvopaperit 7 500 13 062

IV Rahat ja pankkisaamiset 3 938 6 285

VASTAAVAA YHTEENSÄ 101 449 100 954

*)  Vastaavien arvostuserät sisältyvät ko. pysyvien vastaavien eriin.
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2019 2018
VASTATTAVAA 1 000 € 1 000 €

A  OMA PÄÄOMA 82 501 80 964

I Peruspääoma 41 156 41 156
III Arvonkorotusrahasto 2 141 2 599
V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 36 359 35 110
VI Tilikauden yli-/alijäämä 2 845 2 098

C  PAKOLLISET VARAUKSET 60 115

Muut pakolliset varaukset 60 115

D  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 599 596

Valtion toimeksiannot 0 0
Muut toimeksiantojen pääomat 599 596

E  VIERAS PÄÄOMA 18 289 19 280

I   Pitkäaikainen 7 539 8 675
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 7 410 8 547
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 129 129

II  Lyhytaikainen 10 750 10 604
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 137 1 031
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 9 614 9 573

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 101 449 100 954
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1.5 Keskeiset liitetiedot 

1.5.1 Investointivarausten käyttö 
 

Kuntayhtymässä ei tilinpäätöshetkellä ollut investointivarauksia. 
 
  

2019 2018 2017

Omavaraisuus % 81,3 80,2 80,4
Suhteellinen velkaantuneisuus % 29,1 31,2 28,8
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 39 203 908 37 208 869 37 359 794
Korollinen lainakanta 31.12. , 1000 € 8 546 529 9 577 896 8 504 000
Korollinen lainakanta  31.12. , €/opiskelijavuosi 1 368 1 584 1 199
Opiskelijavuodet VOS -suoriteperusteinen 
(Opiskelijamäärä 2017 v.) 6 246 6 047 7 094

Omavaraisuusaste, %  =
100 * oma pääoma  / (koko pääoma - saadut ennakot)
Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona pidetään kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta.

Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 
100 * (vieras pääoma-saadut ennakot) / käyttötulot
Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnuslukuarvo on, sitä paremmat mahdollisuudet on selviytyä 
velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntasektorilla 
keskimäärin 30 %.

Kertynyt yli-/alijäämä  = 
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) +  tilikauden ylijäämä (alijäämä) 

Kertynyt yli-/alijäämä,  €/opiskelija  = 
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) +  tilikauden ylijäämä (alijäämä) / opiskelijamäärä

Korollinen lainakanta 31.12.  =
Vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat +korottomat lainat)  

Lainakanta 31.12.   €/opiskelija  =
Vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat)  / opiskelijamäärä
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1.5.2 Opiskelijoiden kotikuntajakauma 
 

 
 
 

1.5.3 Laskelma peruspääoman ja ylijäämien jakautumisesta jäsenkunnittain 
 

Kuntayhtymä ylläpitää Koulutuskeskus Salpausta kaikkien jäsenkuntiensa puolesta ja on 
pääomalainan antaja Lahden ammattikorkeakoulu Oy:lle kahdeksan jäsenkuntansa puolesta 
Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n LUT –konserniin siirtojärjestelyn päätösten perusteella. 
Kuntayhtymän osuus Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n pääomalainasta on 8,93 prosenttia.  
 

 
 

Tilanne 31.12.2019

KUNTA YHTEENSÄ
Asikkala 190
Hartola 25
Heinola 371
Hollola 556
Kuhmoinen 1
Kärkölä 65
Lahti 3 151
Orimattila 337
Padasjoki 32
Pertunmaa 4
Sysmä 69
Jäsenkunnat yhteensä 4 801

Ulkomaat 3
Muut kunnat 1 311

Kaikki yhteensä 6 115

Jäsenkunta Peruspääoma Peruspääoma Peruspääoma
31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019

Asikkala 1 553 962,85 3,80 % 85 172,48 3,29 % 1 639 135,34 3,98 %
Hartola 378 517,98 0,92 % 20 716,23 0,80 % 399 234,21 0,97 %
Heinola 3 943 164,42 9,64 % 0,00 0,00 % 3 943 164,42 9,58 %
Hollola 3 896 490,87 9,52 % 17 034,50 0,66 % 3 913 525,37 9,51 %
Kuhmoinen 89 087,75 0,22 % 4 848,48 0,19 % 93 936,23 0,23 %
Kärkölä 476 607,25 1,16 % 26 083,26 1,01 % 502 690,51 1,22 %
Lahti 26 281 669,42 64,22 % 0,00 0,00 % 26 281 669,42 63,86 %
Orimattila 2 884 411,81 7,05 % 0,00 0,00 % 2 884 411,81 7,01 %
Padasjoki 575 234,60 1,41 % 31 502,15 1,22 % 606 736,75 1,47 %
Pertunmaa 125 986,87 0,31 % 6 870,84 0,27 % 132 857,71 0,32 %
Sysmä 719 102,41 1,76 % 39 410,10 1,52 % 758 512,51 1,84 %
YHTEENSÄ 40 924 236,23 100,00 % 231 638,04 8,93 % 41 155 874,27 100,00 %

Salpaus
 LAMK Oy:n pääomalainan

 osuus
Yhteensä

% % %
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Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen yhteydessä palautettiin sekä peruspääomaa että 
ylijäämiä viidelle kunnalle, jotka tulivat ammattikorkeakouluyhtiön suoriksi omistajiksi. Tästä 
seuraa se, että 31.12.2014 asti kertynyt ylijäämä jakautuu omistajille eri osuuksin kuin 1.1.2015 
alkaen.  
 

 
 
Orimattilan kaupunki ja Artjärven kunta ovat yhdistyneet kuntaliitoksessa 1.1.2011 Orimattilan 
kaupungiksi. Yhdistymisessä lakanneen Artjärven kunnan omistama osuus peruspääomasta on 
siirtynyt Orimattilan kaupungin omistukseen. Perussopimuksessa ja kuntayhtymän muissa 
asiakirjoissa mainittu Artjärven kunta on kuntaliitoksessa lakannut.  
 
Hollola ja Hämeenkoski kunnat ovat yhdistyneet kuntaliitoksessa 1.1.2016 Hollolan kunnaksi. 
Yhdistymisessä lakanneen Hämeenkosken kunnan omistama osuus peruspääomasta on siirtynyt 
Hollolan kunnan omistukseen. Perussopimuksessa ja kuntayhtymän muissa asiakirjoissa 
mainittu Hämeenkoski kunta on kuntaliitoksessa lakannut.  
 
Lahden kaupunki ja Nastola kunta ovat yhdistyneet kuntaliitoksessa 1.1.2016 Lahden 
kaupungiksi. Yhdistymisessä lakanneen Nastolan kunnan omistama osuus peruspääomasta on 
siirtynyt Lahden kaupungin omistukseen. Perussopimuksessa ja kuntayhtymän muissa 
asiakirjoissa mainittu Nastola kunta on kuntaliitoksessa lakannut.  
 
Kuntajakolain (1698/2009) 8 luvun 36 §:n 1 momentin mukaan kuntien yhdistyessä lakkaavan 
kunnan oikeudet, luvat, omaisuus, velat ja velvoitteet siirtyvät uudelle kunnalle.  
 
 

1.6 Tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 

1.6.1 Tilikauden tuloksen käsittely 
 
Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä: 
 
Poistoerojen lisäys ja vähennys 
 
Poistoeron vähennyksenä kirjataan aiempina vuosina investointivarauksilla tehdyistä 
investoinneista 849 722,35 euroa. 
 

  

Jäsenkunta

€ % € % € % € % € %
Asikkala 732 761,99 3,10 % 471 003,94 3,29 % 1 203 765,93 4,83 % 113 659,51 3,98 % 1 317 425,44 4,75 %
Hartola 178 633,27 0,76 % 114 560,78 0,80 % 293 194,05 1,18 % 27 683,36 0,97 % 320 877,40 1,16 %
Heinola 2 227 293,19 9,43 % 0,00 0,00 % 2 227 293,19 8,94 % 273 423,52 9,58 % 2 500 716,71 9,01 %
Hollola 2 172 247,27 9,20 % 94 200,79 0,66 % 2 266 448,06 9,10 % 271 368,31 9,51 % 2 537 816,38 9,14 %
Kuhmoinen 42 173,93 0,18 % 26 812,10 0,19 % 68 986,03 0,28 % 6 513,64 0,23 % 75 499,67 0,27 %
Kärkölä 224 930,96 0,95 % 144 240,48 1,01 % 369 171,43 1,48 % 34 857,13 1,22 % 404 028,57 1,46 %
Lahti 15 746 380,66 66,65 % 0,00 0,00 % 15 746 380,66 63,23 % 1 822 400,94 63,86 % 17 568 781,60 63,29 %
Orimattila 1 629 312,40 6,90 % 0,00 0,00 % 1 629 312,40 6,54 % 200 008,41 7,01 % 1 829 320,81 6,59 %
Padasjoki 271 375,05 1,15 % 174 206,94 1,22 % 445 581,99 1,79 % 42 071,82 1,47 % 487 653,81 1,76 %
Pertunmaa 59 573,85 0,25 % 37 995,75 0,27 % 97 569,61 0,39 % 9 212,51 0,32 % 106 782,11 0,38 %
Sysmä 339 106,73 1,44 % 217 937,90 1,52 % 557 044,63 2,24 % 52 596,12 1,84 % 609 640,75 2,20 %
YHTEENSÄ 23 623 789,31 100,00 % 1 280 958,66 8,93 % 24 904 747,97 100,00 % 2 853 795,27 100,00 % 27 758 543,24 100,00 %

Edellisten tilikausien  ylijäämien jakautuma 
 Tilikauden 2019 ylijäämän 

jakautuma 
  Ylijäämien jakautuma 

yhteensä Salpaus
 LAMK Oy:n pääomalainan

 osuus
Yhteensä 
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Rahastojen lisäys 
 
Tilikauden tuloksesta esitetään rahastosiirtoina kirjattavaksi korkoa kuntayhtymän kassavaroina 
oleville stipendirahastojen pääomille 4 621,01 euroa.  
 
Tilikauden tuloksen käsittely 
 
Varausten, poistoeron ja rahastosiirtojen jälkeen jäävä tilikauden ylijäämä 2 853 795,27 euroa 
esitetään kirjattavaksi tilikauden yli-/alijäämätilille.  
 

1.6.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteet 
 

Vuoden 2019 tilinpäätös oli alijäämäisestä talousarviosta huolimatta positiivinen. Osa 
rahoituksesta saatiin monesta erillishausta pitkin vuotta, mikä vaikeuttaa rahoituksen ja 
talouden ennakoitavuutta. Onnistuimme tässä kuitenkin hyvin.  
 
Toimitilaohjelman kehittämistä jatketaan saadun strategiarahoituksen turvin. Toimitilojen 
kehittäminen ja vähentäminen ovat edelleen työnalla ja keskeinen osa talouden hallintaa.  
Salpauksen talouden tasapainoon vaikuttaa jatkossa merkittävästi uudistuneen ammatillisen 
koulutuksen tulosperusteisessa rahoituksessa onnistuminen. Rahoituksen ennakoitavuus on 
heikentynyt aiemmasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti 24.1.2020, että ammatillisen 
koulutuksen rahoitusta koskevaa lainsäädäntöä muutetaan siten, että perusrahoituksen, 
suoritusrahoituksen ja vaikuttavuusrahoituksen osuudet pidetään vuoden 2020 tasolla. 
Perusrahoituksen (opiskelijavuosien perusteella laskettava rahoitus) osuus on siis jatkossakin 70 
prosenttia, suoritusrahoituksen osuus 20 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 
prosenttia ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksesta. Muutoksella parannetaan 
rahoituksen ennakoitavuutta. 
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2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 
 
2.1 Koulutuskeskus Salpauksen toimintakertomus 
 

Toimintakertomuksessa kuvataan vuonna 2019 toteutettuja toimenpiteitä ja tuloksia 
strategisten kehitysohjelmien ja toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueiden tavoitteiden 
mukaisesti. Lisäksi kuvataan henkilöstön koulutussuunnitelman toteuma. 

 

2.1.1 Koulutuskeskus Salpauksen strategia 
 

Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille 2016–2020 hyväksyttiin yhtymähallituksen 
kokouksessa 15.6.2015. Strategiaprosessissa määriteltiin uudet arvot, jotka ovat oppimisen 
rohkeus, tekemisen ilo ja reilu asenne. Visio vuoteen 2020 on: Salpaus - enemmän kuin koulu 
- opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka. Visiota kohti kuljemme strategisia 
kehitysohjelmia toteuttamalla ja toimintakulttuuria vahvistamalla. Seuraavissa kappaleissa 
2.1.2 ja 2.1.3 on kuvattu strategisten kehitysohjelmien ja toimintakulttuurin vahvistamisen 
osa-alueiden toteumaa vuonna 2019. 
 

Salpauksen strategiakokonaisuus 2016 - 2020 
 

 
 
 
Strategian päivittäminen vuodesta 2021 eteenpäin käynnistettiin elokuussa 2019. 
Strategiapäivitys vahvistetaan yhtymähallituksessa huhti-toukokuulla 2020. 
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2.1.2 Strategisten kehitysohjelmien toteuma  
 
2.1.2.1 Työelämän kumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen -kehitysohjelman toteuma  
Koulutuskeskus Salpauksella on työelämän tarpeista lähtevä keskeinen rooli alueellisena kouluttajana, kehittäjänä ja verkostojen vahvistajana. Lisätään 
Salpauksen vaikuttavuutta paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Luodaan lisäarvoa ja menestystä alueelle yhdessä työelämän ja opiskeli-
joiden kanssa. Työelämän kumppanuuksia systemaattisesti syventämällä ja verkostoja vahvistamalla Salpauksesta kehittyy palveluintegraattori, joka toimii 
aktiivisesti ja tuloksellisesti asiakkaan tarvitsemien koulutus- ja kehittämispalvelujen yhdistäjänä. Salpaus toimii ammatillisen elinikäisen oppimisen uudista-
jana ja vauhdittajana koko työuran ajan. 
 

Kehitysohjelma 2019 Toteuma vuonna 2019 2020 
Vastuuhenkilö 
Jyrki Pyykkönen 

Miten tavoiteltu tila saavutetaan?  Mikä on tavoiteltu tila vuonna 
2020? 

 Uudistavaa osaamista työhön ja yrittäjyyteen 
 
Palvelutarjonnan kehitys ja henkilöstön osaamisen var-
mistaminen 

• Osaamisen varmistaminen; Asiakkuustyön ABC-
koulutusohjelma (toimintaympäristön muutokset) 

• Tutkintokoulutusten tuotteistusten jatko (hanke-
tuki) 
o Huomioiden paremmin lähtökohdat ja erilaiset 

mahdollisuudet osallistua opetukseen 
o Tuotteistetaan toteutukset eri oppimisympä-

ristöihin 
o Työpaikalla tapahtuvan opetuksen ja ohjauk-

sen uudet menettelytavat yhdessä työpaikka-
ohjaajien kanssa osana tuotteistusta (opetta-
jan kasvava rooli työpaikalla) 

o Tuotteet koottuna Salpauksen sisäiselle ja ul-
koiselle koulutustarjottimelle yksilöllisten 
opintopolkujen mahdollistamiseksi 

o Myös muut työelämän palvelut tuotteistetaan 
 

Parasta palvelua hanke: Opas top-oppiminen, 
Työelämäosaamisen kartoitus 
 
Järjestetty koulutus opetusalapäälliköille ja 3 
opettajille, joista yksi oli parhaiden käytäntö-
jen jakaminen.  
 
Tuotteistettu uusia koulutuksia työelämän tar-
peisiin. Tarjolla 32 at, 18 eat ja 67 ei-tutkinto-
tavoitteista koulutusta. 
Huomioitu eri rahoitusmuotojen vaatimukset 
ja työllisten sekä työttömien osallistumismah-
dollisuudet. Työpaikan hyödyntäminen oppi-
misympäristönä kasvanut, esim. puualan eat.  
Koulutustarjottimet osin julkisina (esim. Esi-
miestarjotin) osin sisäisessä käytössä (esim. 
Logistiikka-alan koulutuskartta) 
OPSO-koulutus: kasvua +154ov. 
Työelämälle tuotteina lupakortit, S2/3, Lean, 
hitsaajan pätevyyskokeet, iws, työpaikkaoh-
jaaja (eri tasot), F-kaasut, tuholaistorjuja, 

 
Salpaus — enemmän kuin 
koulu — opiskelijan ja työelä-
män kohtaamispaikka  
 
Salpaus on palvelu-integraat-
tori, joka toimii aktiivisesti ja 
tuloksellisesti asiakkaan tarvit-
semien koulutus- ja kehittä-
mispalvelujen yhdistäjänä  
 
Koko henkilöstö osallistuu toi-
minnan, tuotteiden ja palvelu-
jen kehittämiseen  
 
Salpaus on ammatillisen elin-
ikäisen oppimisen vauhdittaja 
koko työuran ajan  
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• Käynnistetään strategiarahoituksen turvin teknii-
kan alojen työelämälähtöisen koulutuksen laaja ke-
hittäminen yhdessä työelämän edustajien ja mui-
den oppilaitosten kanssa 

 
Työelämäyhteistyötä tukevat tietojärjestelmäratkaisut 

• Opiskelijahallinnon, Asiakkuudenhallinnan ja Vies-
tinnän / Markkinoinnin järjestelmien yhteinen ke-
hittäminen ja käytön tehostaminen 

• Alumnitoiminnan käynnistämisen suunnittelu ja 
valmistelu 

• Uusien ennakointiedon työkalujen käyttöönotto ja 
hyödyntäminen 

 
Salpaus — enemmän kuin koulu — opiskelijan ja työelä-
män kohtaamispaikka 

 
Yhteiset kohtaamiset ja viestintä 

• Koulutusneuvottelukuntatyön kehittäminen ja joh-
taminen 

• Alakohtaisten ja monialaisten työelämäyhteyspäi-
vien säännöllinen toteuttaminen 

• Ammattialakohtaisten ja monialaisten pilottien 
suunnittelu ja toteutus yhdessä työelämäkumppa-
neiden kanssa 

o Yritysten edustajien puheenvuorojen lisää-
minen opetuksessa ja vastavuoroisesti 
opettajien työelämäjaksojen lisääminen 

o Yhteiset tiedotus- ja markkinointitilaisuu-
det työelämän edustajille ja alueen ohjaus-
henkilöstölle 

o Työelämäyhteistyön näkyväksi tekeminen 
yhdessä sovittujen kokonaismäärittelyjen 
ja yhteistyötasojen kautta 

 

eläintenkuljettaja, vuokraveneen kuljettaja-
kirja, D- ja CE-kortti. 
 
Strategiahanke: Työpaikkojen osaamistarpeet, 
niiden ennakointi ja tunnistaminen. Malli yri-
tyskohtaisen toteutuksen tekemiseen. 
 
Vuoden 2019 aikana tehty markkinaselvitys, 
jossa kuultu 6 toimittajan tarjoamista ratkai-
suista ja keskusteltu kolmen tuoreen järjestel-
mäuudistuksen tehneen oppilaitoksen koke-
muksista.  
Järjestelmäuudistus kiinnittyy strategiapäivi-
tykseen ja työelämäpalvelujen kehittämiseen. 
Tiitus lanseerattu käyttöön. 
LYn aluekatsaus, Ammattibarometri ja enna-
kointilomake 
 
Neuvottelukuntien toiminta vakiintunutta, 
uusi kausi käynnistyy. 
 
Uutensa toimintana pilotoitu kaksi rekrytapah-
tumaa Vipusella. Mallia laajennetaan tänä 
vuonna palvelualoille. 
 
Tuote- ja palveluvirittämö Metropolian 
kanssa: Alueen pk-/mikroyritysten valmennus 
(moderni, digitaalisen ajan asiakaskeskeinen 
tuote- ja palvelukehitys). 16 pajaa/33 yritystä. 
 
Työelämä on ollut vahvasti mukana eri tapah-
tumissa ja opetuksessa esim. Kertomassa kau-
pan alan eri mahdollisuuksista, rekrytoinnista 
tai   
tuotekouluttajia tekniikan alalla.  
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Työpaikalla tapahtuvan oppimisen uusi lainsäädäntö työ-
elämän kuuntelu 

• Koulutussopimuksesta ja oppisopimuksesta tiedo-
tetaan työelämälle aktiivisesti  

• Syksyllä 2018 toteutetaan työnantajille laaja ky-
sely, jonka avulla saadaan tietoa kohdennettuja 
toimenpiteitä varten 

• Sidosryhmätutkimuksella (11/2018) kuunnellaan 
laajasti työelämän mielipiteitä Salpauksen onnistu-
misesta myös työelämäpalvelujen osalta 

 
Työvoimakoulutusta ja palveluita koskevat lakiuudistukset 

• Yhteistyön tiivistäminen ELY-keskuksen, TE-
toimiston sekä kaupunkien ja kuntien työllisyy-
destä vastaavien toimijoiden ja sekä eri työllistä-
mishankkeiden kanssa 

 

Erilaisia tiedotus ja infopäiviä sekä palaute/ke-
hittämistilaisuuksia järjestetty runsaasti. 
 
Työnantajille suunniteltu käsikirja oppilaitos-
yhteistyöstä (mukana KK, LAB, LUT, HY ja Sal-
paus). WWW-sivujen yritysosion uudistaminen 
käynnistetty.  
Suunniteltu markkinointiautomaation pilottia 
www-yritysosioon. 
 
Työpaikalla tapahtuvasta opetuksesta ja oh-
jauksesta järjestetty useita tilaisuuksia työelä-
män edustajille, asiasta valmistettu ja toimi-
tettu työpaikoille esite ja tiedotusmateriaalia. 
Asiaa on esitelty monipuolisesti uutiskirjeissä. 
Tutkimustiedot analysoitu, kysymyksiin/ yh-
teydenottopyyntöihin vastattu ja palaute huo-
mioitu toiminnan kehittämisessä.  
 
ELY/TE-toimistoyhteistyö tiivistä, tuloksena 
TV-koulutusten voimakas kasvu. Tavattu Lah-
den työttömyystoimijat ja sovittu yhteistyön 
toteuttamisesta ja vahvistamisesta (mm. Opin-
nollistaminen) 
 

Tarvittavat han-
kinnat/ budjetti 

Asiakkuudenhallintajärjestelmän uudistus 2018-2019 / 
30 000–60 000 € 
 

Siirtyy vuodelle 2020.  

Mittarit − Valmistuneiden opiskelijoiden työllistymismittari 
− Opettajien työelämäjaksot aloittain 
− Sidosryhmätutkimuksen tulokset 
− Työpaikkaohjaajien palautekyselyiden tulokset 
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2.1.2.2 Pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksen toteuttaminen -kehitysohjelman toteuma 
Pedagogiikan ja oppimisratkaisujen kehitysohjelmassa on asetettu tavoitetila opintojen henkilökohtaistamiseen, digitalisaatioon, aikaan ja paikkaan sitomat-
tomaan oppimiseen ja Salpauksen oppimismaisemaan. 
Jokaisen oppijan opiskelu suunnitellaan henkilökohtaisesti, opetuksessa ja ohjauksessa käytetään yhteisiä sähköisiä ympäristöjä, oppiminen on mahdollista 
24/7 opiskelijan kanssa suunnitellussa oppimismaisemassa, jossa yhdistyvät hänen henkilökohtaiset ympäristönsä ja Salpauksen tarjoamat muuntojoustavat 
aktiiviseen vuorovaikutukseen kannustavat oppimisympäristöt. 
 

Kehitysohjelma 2019 Toteuma vuonna 2019 2020 
Vastuuhenkilö  
Seija Katajisto  

Miten tavoiteltu tila saavutetaan?  Mikä on tavoiteltu tila 
vuonna 2020? 

Opintojen henkilö-
kohtaistaminen 

Tutkintokohtainen valmistelutyö ja toteutus-
suunnitelmat tehdään työelämä- ja opiskelija-
lähtöisesti tulevia tarpeita ennakoiden ja vai-
kuttavuutta tavoitellen: tutkintovalikoima on 
osuva. Vaihtoehtoisia polkuja suunnitellaan 
erilaisiin työtehtäviin ja jatko-opintoihin. Erilai-
sia toteutusvaihtoehtoja on kaikissa tutkin-
noissa ja tutkinnon osissa.  
 
Henkilökohtaistaminen tehdään kuvatun pro-
sessin mukaisesti ammattitaidolla ja opiskelija-
lähtöisesti. 
 
Henkilökohtaistamisen osaaminen varmiste-
taan. HOKS-prosessin arviointi kehitetään vuo-
tuiseksi kehittävän arvioinnin ja vertaiskehittä-
misen työtavaksi. Prosessin kehittämisessä 
huomioidaan kansallisen HOKS-palvelun vaati-
mukset ja mahdollisuudet. 
 
Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa ke-
hitetään Motari-opinnoista saadun kokemuk-
sen ja palautteen perusteella. 
 

Uusi opintohallintojärjestelmä otettiin käyttöön vuoden alussa 
ja saavutimme historiallisen tilanteen, jossa Salpauksen kaikki 
opiskelijat ovat samassa järjestelmässä. Yhteisellä opintohallin-
tojärjestelmällä varmistamme yhdenvertaisen opiskelijan palve-
luprosessin riippumatta siitä, millainen joustava ja tilanteissa 
muuttuva henkilökohtainen polku hänelle suunnitellaan.  Yhtei-
nen opintohallintojärjestelmä mahdollisti myös tiedonsiirrot 
valtakunnallisiin KOSKI- ja eHOKS-palveluun.  
 
Opintojen henkilökohtaistamisen tueksi valittiin Luotsi-opetta-
jia, jotka HOKS-prosessiin perehtyneinä toimivat kollegoittensa 
tukena HOKS-laadinnassa. Näin henkilökohtaistamisen osaa-
mista, ymmärrystä ja dokumentoinnin menettelyjä jaetaan ja 
levitetään.  Tavoitteena on edelleen tasalaatuinen, yhdenvertai-
nen ja opiskelijalähtöinen henkilökohtaistamisprosessi.  
 
Henkilökohtaistamisen prosessia, siihen liittyvää ohjeistusta 
sekä näihin liittyvää arviointia tehtiin monipuolisesti. Opetus- ja 
ohjaushenkilöstön osaamiskartoitukset toteutettiin itsearvioin-
teina. Vertaisarvioinnissa tehtiin prosessin itsearviointi ja kolle-
gaoppilaitosten edustajat tekivät vertaisarvioinnin. Salpauksen 
sisäinen tarkastus kohdennettiin myös henkilökohtaistamisen 
prosessiin. Tulosten pohjalta on valmistumassa suunnitelma 
prosessin ja järjestelmän kehittämiseksi sekä henkilöstön tarvit-
seman tuen ja ohjauksen toteuttamiseksi. 

Henkilökohtaiset ja yksi-
lölliset oppimispolut 
ovat käytössä. Polut 
muodostuvat tutkinnon 
osista ja vaihteluista op-
pimismaisemassa. 
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Digitaalinen työtapa 
ja toimintakulttuuri 

Salpauksessa on selkeä kokonaiskuva työsken-
tely-ympäristöstä: digitaaliset työskentely- ja 
oppimismaisemat on kuvattu, käytettävien jär-
jestelmien yhteentoimivuutta kehitetään ja 
niissä toimitaan suunnitelmallisesti.  
 
Salpauksen yhteinen opintohallintojärjestelmä 
otetaan käyttöön kaikilla aloilla ja tutkinnoissa 
sekä kaikessa koulutuksessa: koulutustarjonta 
suunnitellaan yhdenmukaisesti ja suunnitelmat 
ovat nähtävillä, opiskelijoiden HOKS on ohjauk-
seen osallistuvien käytössä ja opiskelijoiden 
mahdollisuus valintoihin toteutuu. 
 
Opiskelijaviestinnän kokonaisuus määritellään, 
kuvataan ja otetaan käyttöön: Salpauksen 
opiskelijoilla on käytössä sähköiset viestintä-
palvelut sekä asiointi- ja ohjauspalvelut opiske-
lijapalveluissa ja opinnoissa. 
 
Opiskelijoille tarjotaan kaikissa tutkinnoissa 
mahdollisuus suorittaa tutkinnon yhteiset tut-
kinnon osat digitaalisessa ympäristössä aikaan 
ja paikkaan sitomattomasti.  
 
TVT-osaamisen lähtötasokartoituksen pohjalta 
edistetään henkilöstön osaamista, jotta työvä-
lineosaaminen vapauttaa kognitiivista resurs-
sia pedagogiikan toteuttamiseen. Henkilökun-
nan ja opiskelijoiden digiosaamisen varmista-
minen suunnitellaan osaamisperusteiseksi ja 
osaamisen hankkimiselle tarjotaan vaihtoeh-
toisia tapoja. 

Salpauksen digitaalista Elsa -oppimisympäristöä uudistettiin. 
Uudistimme Elsan käytettävyyttä ja brändin mukaista ulkoasua 
sekä yhteentoimivuutta järjestelmien välillä. Tutkintojen raken-
teen suunnittelu ja kuvaaminen Elsaan saatiin pilottivaiheeseen 
ja  Elsaan vietiin ensimmäiset tutkinnonosakohtaiset kantakurs-
sit, jotka opettajatiimit ovat tehneet yhdessä. Opettajatiimin 
yhdessä suunnittelema kantakurssi on pohja laadukkaalle ja ta-
salaatuiselle toteutukselle myös muissa kuin verkkototeutuk-
sissa. 
 
Henkilöstön TVT-osaamiskartoituksien pohjalta kohdistettiin 
koulutustarjontaa, koska uudistuvan digitaalisen toimintaympä-
ristön käyttö edellyttää henkilöstön jatkuvaa osaamisen varmis-
tamista. Henkilöstön perehdyttämiseen ja osaamisen varmista-
misen toimintamalli pilotoitiin ja vietiin Elsa -oppimisympäris-
töön. Elsa toimii jatkossa yhteisenä oppimisympäristönä henki-
löstölle ja opiskelijoille. 
 
Salpauksen opiskelijaviestinnän kuvaus ja ohjeistukset uudistet-
tiin opintohallintojärjestelmän ja oppimisympäristön uudistuk-
sen myötä. Opiskelijaviestintää on opiskelijoiden opintoihin ja 
tutkinnon suorittamiseen sekä arjen tukeen liittyvät kanavat ja 
–palvelut.  
 
Salpauksessa otettiin käyttöön sähköinen työnhakusovellus Sal-
paus-Duuni, jossa on esillä opiskelijoille työpaikkoja sekä koulu-
tus- ja oppisopimuspaikkoja. 
 
Salpaus osallistui valtakunnallisiin uuden teknologian hankkei-
siin ja robotiikkaratkaisuja otettiin kokeiluun ja käyttöön. 
 

Salpauksen henkilöstö 
ja opiskelijat käyttävät 
päivittäisissä työtehtä-
vissään yhteisiä paikasta 
ja ajasta riippumattomia 
sähköisiä työskentely- ja 
oppimisympäristöjä. 
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Salpauksen oppimis-
maisema 

Opiskelija voi suunnittelemallaan tavalla ja 
HOKSin mukaisesti edistää omia opintojaan 
365 päivää vuodessa 24/7. Salpauksen tarjon-
taa ja toteutuksia suunnitellaan palvelemaan 
opiskelijan HOKSin suunnittelua. Tarjonnan ja 
toteutusten suunnittelu tehdään koko tutkin-
nolle ja kalenterivuodeksi. 
 
Toteutussuunnitelmat laaditaan ja päivitetään 
opetushenkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän 
yhteistyönä. Työpaikkakohtaisia suunnitelmia 
osaamisen hankkimiselle, ohjaukselle sekä 
osaamisen osoittamiselle tehdään yhteistyössä 
kumppaniyritysten kanssa. 
 
Varmistetaan, että oppiminen ulkomailla ja 
opiskelijavaihdot ovat yhdenvertaisesti tarjolla 
kaikille opiskelijoille.  
 
Yhtenäisellä opiskelijoiden digiperehdytyksellä 
ja eri ympäristöjen käytön seurannalla varmis-
tetaan, että jokaisella opiskelijalla on mahdolli-
suus toimia digitaalisessa työskentely-ympäris-
tössä.  
 
Pedagogisella toiminnalla perustellaan tilatar-
peet, tilaratkaisut, varustelu sekä uusien tilo-
jen suunnittelussa tehtävät valinnat. Työpaik-
kojen tarjoamat mahdollisuudet oppimiselle 
otetaan osaksi oppimismaiseman kokonai-
suutta.  
  
Toimitilaohjelman toteutus jatkuu keskusta-
kampuksella. Osoitteeseen Ståhlberginkatu 10 
valmistuu vuoden 2019 lopussa käyttö- ja 

Vuoden 2019 alussa otimme käyttöön opettajien vuosityöajan 
ja samalla otimme toiminnan suunnittelussa käyttöön kalenteri-
vuoteen perustuvan ajoituksen. Kaikille opiskelijoille tehtiin 
mahdolliseksi ympärivuotinen opiskelu ja kesäkuukausina opis-
kelevien määrä kasvoikin merkittävästi. 
 
Uusien perustutkinto-opiskelijoiden opinnot alkoivat kaikilla 
kampuksilla kesäkuun orientaatioviikolla. Orientaatioviikolle 
kutsuttiin yhteishaun kautta valitut opiskelijat sekä osa jatkuvan 
haun kautta valituista opiskelijoista. Orientaatioviikolla opiskeli-
jat perehtyivät omaan ammattialaan ja tutkintoon, tutustuivat 
oppimisympäristöön, opiskelun tapoihin sekä henkilökuntaan ja 
uusiin opiskelukavereihin. Viikon aikana aloitettiin myös opiske-
lijan henkilökohtaisen suunnitelman laatiminen ja otettiin hal-
tuun digitaalista työskentely-ympäristöä. Osa opiskelijoista teki 
opintoja jo kesäkuukausina ja oli hyvässä vauhdissa syyskauden 
alkaessa. 
 
Opintopolku-palvelussa julkaistiin Salpauksen tutkintojen toteu-
tussuunnitelmat, joissa kuvataan tutkintokohtaisesti suoritus-
polut erilaisiin työammatteihin, jatko-opintoihin johtavan  
Motari-polun sisältö sekä kiinnostaviin työtehtäviin johtavat yh-
distelmätutkinnot tai osatutkinnot. Suoritustapojen vaihtoeh-
toina on kuvattu toteutus työpaikalla oppisopimuksella tai kou-
lutussopimuksella sekä Salpaus-toteutukset työelämälähtöisissä 
oppimisympäristöissä tai projekteissa. Perustutkintojen pakolli-
set yhteiset tutkinnonosat sekä joitakin valinnaisia yhteisiä ja 
ammatillisia tutkinnonosia tarjotaan myös verkkototeutuksina. 
 
Ståhlberginkatu 10 valmistui tammikuussa 2020. Yhteinen tila-
varausjärjestelmä on vasta kehitteillä ja visuaalinen kuvaus 
luonnosasteella. 

Oppiminen on mahdol-
lista 24/7 opiskelijan 
kanssa suunnitellussa 
oppimismaisemassa, 
jossa yhdistyvät hänen 
henkilökohtaiset ympä-
ristönsä, työelämän ai-
dot ja ajantasaiset työti-
laisuudet sekä Salpauk-
sen tarjoamat muunto-
joustavat aktiiviseen 
vuorovaikutukseen kan-
nustavat oppimisympä-
ristöt. 
 
Pedagogiikka on 
− monimuotoista ja 

osaamisperusteista 
− perusteltua ja lä-

pinäkyvää,  
− opetushenkilöstön, 

työelämän ja opis-
kelijoiden yhdessä 
suunnittelemaa 
sekä uudistuvaa. 
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muuntojoustavat tilat, joihin sijoittuvat sosi-
aali- ja terveysala, laboratorioala, jalometalli-
ala, kasvatus- ja ohjausala, Valma, Pulssi ja 
Pulssin paja. Uuden opiskelija- ja henkilöstöra-
vintolan monikäyttöinen ravintolasali tarjoaa 
mahdollisuuden erilaisiin ryhmätöihin tai ko-
koontumiseen.  
 
Salpauksen fyysisten ympäristöjen ja tilojen 
yhteiskäyttöä edistetään yhteisellä varausjär-
jestelmällä. 
 
Luodaan visuaalisesti kiehtova ja ohjausta edis-
tävä kuvaustapa Salpauksen oppimismaise-
malle. 
 

Tarvittavat päätök-
set 

Vuosityöaikaan liittyvät linjaukset (TAIKA), 
opintohallintojärjestelmän käyttöönotto 
(OHJUS), digitaalisen ympäristön linjaukset ja 
kehitystyö 
 

  

Tarvittavat hankin-
nat/ budjetti 

OHJUS   

Mittarit • opiskelijoiden antama palaute toteutuksista 
(AMIS-opiskelijapalautekyselyiden tulokset, 
määrä ja laatu) 

• digitaalisten ympäristöjen käyttäjämäärät: 
käynnit, käyttäjät 

• TVT-itsearvioinnin tulokset 
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2.1.2.3 Taloudellinen perusta -kehitysohjelman -toteuma  
Talousarvion 2019 tavoitekuvaus: Koulutuskeskus Salpauksen talouden hallinta julkisen rahoituksen laskettua lähes 30 prosenttia on toiminnan elinehto. Toiminnallinen 
tulos on pysynyt kutakuinkin nolla tasolla kesäkuun 2018 loppuun asti. Toimintaa on sopeutettava aina vuoteen 2020 asti. Pääsemme tavoitteeseen varmistamalla Salpauk-
sen tuloksellisuuden niin opiskelijavuosien toteutumisessa, tutkintotuotossa kuin muissakin tulospohjaisen rahoituksen mittareissa. Toimitilaohjelman toimenpiteiden 
toteuttaminen ja koko organisaation toiminnan kehittäminen on jatkuvaa työtämme.   
 
Keva-lain 19§ muutosesitys on tärkeä osa henkilösivukulujen pienentämisessä ja talouden tasapainottamisessa. Esityksen mukaan eläkemenoperusteinen maksu lakkaa eikä 
uutta korvaavaa tasausmaksua kuntayhtymiin eikä osakeyhtiöihin. Tavoitteena on, että kuntayhtymien eläkemaksu ei ylittäisi TyEl:n mukaista työnantajan työeläkemaksua. 
Eläkemenoperusteinen maksun laskun arvioidaan olevan noin miljoona euroa. Tämä muutos on arvioitu taloussuunnitelman ennusteessa vuodesta 2020 alkaen. 
 
Vuonna 2020 talous on lähellä tasapainoa, vuonna 2021 tasapainossa ja taseessa on jäljellä vanhoja ylijäämiä kiinteistöjärjestelyiden jälkeen noin 20 miljoonaa euroa, ylijää-
miä on käytetty noin 2 miljoonaa euroa 2016–2020 kiinteistöjen lisäpoistoihin ja myyntitappioihin sekä toiminnallisten alijäämien kattamiseen. Kiinteistöinvestointeja on 
toteutettu ja toteutetaan 2016–2020 toimitilaohjelman mukaisesti noin 57 milj. euroa, kiinteistöjä on käytössä vuonna 2020  
108 000 neliötä, lainapääoma on noin 13 milj. euroa, lainanhoitokate 5,5 ja maksuvalmius on noin 30 päivää. 
 

Kehitysoh-
jelma 

2019 Toteuma vuonna 2019 2020 

Vastuu- 
henkilö  
Martti Tokola 

Arvio talousarviovuoden tilanteesta / Miten tavoi-
teltu tila saavutetaan? 

 Mikä on tavoiteltu tila vuonna 2020? 

Talouden 
suunta  
 
 
Muutokset 
ammatillisen 
koulutuksen 
rahoituksessa 

Talousarvio oli vielä alijäämäinen. 
 
 
 
Suomen hallitusohjelman mukaisessa uudistuvassa 
ammatillisessa koulutuksessa uudistuvat koulutuk-
sen rahoitus-, ohjaus- ja säätelyjärjestelmät. Rahoi-
tusleikkaukset Salpaukselle, yli -20 milj.€, noin -30 % 
on toteutuneet vuosina 2014–2017. Talouden tiuk-
kuus jatkuu, koska rahoituksen indeksitarkistusta ei 
tule vuodelle 2019. Keskeistä jatkossa pärjätä uuden 
rahoituslain mukaisessa opiskelijavuosiin ja tuloksiin 
pohjautuvassa rahoitusjärjestelmässä. Uuden rahoi-
tuslain siirtymäaika on vuosina2018-2022. 
 
Henkilöstökulujen kasvu talousarviossa on 1 846 
000 euroa (+ 5,5 %) vuoden 2018 talousarviosta. 

Tilinpäätös oli 2,9 milj. € ylijäämäinen. 
Ylijäämä kasvoi edellisvuodesta 0,8 milj. 
€. Vuodelle 2019 jouduttiin kirjaamaan 
muuttuneiden kirjanpito-ohjeiden takia 
loppuvuodesta saadut 100 lisäopiskeli-
javuotta, +0,9 milj. €, vaikka niiden to-
teutus ja kustannukset jäävät vuodelle 
2020.  
 
Valtionosuusrahoitus kasvoi edellisvuo-
desta 2,5 milj. € (+4,7 %). 
 
 
 
 
 
 

Salpauksen on onnistunut ja sen on jat-
kossakin onnistuttava opiskelijavuosien 
käytössä ja täytössä eri koulutusmuo-
doilla. Koulutustarjonnan tulee olla ve-
tovoimaista ja työmarkkinoiden tar-
peita vastaavaa. 
 
Onnistuminen vaikuttavuusrahoituksen 
mittareiden kautta saatavassa rahoituk-
sessa on tulevan strategiakauden pai-
nospiste. Rahoitusuudistuksen siirtymä-
kausi on menossa. 
 
 
 
Keva-lain muutos ei ole vielä toteutu-
nut. 
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Suurimmat vaikutukset henkilöstökustannusten 
nousuun ovat valtakunnallisten yleiskorotusten 
osuus noin 750 000 euroa (2,25 %) ja ammatillisten 
opettajien vuosityöaikaan siirtyminen noin 1 200 
000 euroa (3,6 %) sekä kilpailukykysopimuksen 
(Kiky) päättyminen noin 500 000 euroa (1,5 %). Hen-
kilöstökuluja laskevat puolestaan työttömyysvakuu-
tusmaksun lasku noin -280 000 euroa (-0,84 %) ja 
Ravintolapalveluiden ravintolayksikköjen vähenemi-
nen (Lahden ammattikorkeakoulua palvelleet lak-
kautetut yksiköt) noin -250 000 euroa (-0,75 %).  
 
Kiinteistöjen vanhat poistot pienenevät 1,6 miljoo-
naa euroa, mikä auttaa väliaikaisesti talouden tulok-
sen hallinnassa ennen uusien kiinteistöinvestointien 
poistojen kasvua.  
 

Henkilöstökulut kasvoivat kokonaisuu-
tena 2,5 % vuodesta 2018. Henkilöstö-
kulut kasvoivat ainoastaan opetus- ja 
koulutuspalveluissa, jossa kasvu toteu-
tui 3,4 prosenttina. 
 
 
 
 
 
 
 
Kiinteistöjen suunnitelman mukaiset 
poistot pienenivät edellisvuodesta -1,6 
miljoonaa euroa. 
 

Tarvittavat 
muutokset/ 
päätökset 
Salpauksessa 

Koulutustarjonnan kehittäminen ja tarvittavat muu-
tokset.  
 
Ammatillisten opettajien vuosityöaikaan sisältyvä 
käytettävyyden kasvu pystytään ottamaan käyttöön. 
 

Opiskelijavuodet toteutuivat 6146 vuo-
tena, kasvu vuoteen 2018 oli 99 opiske-
lijavuotta. Salpaus sai loppuvuodesta 
100 lisäopiskelijavuotta, joiden käyttö 
siirtyi vuodelle 2020, vaikka rahoitus 
jouduttiin kirjaamaan vuoden 2019 tu-
lokseen.  

Uuden lain mukaista uudistunutta am-
matillista koulutusta toteutetaan. Opet-
tajat ovat siirtyneet vuosityöaikaan 
vuoden 2019 alusta. Suunnittelujärjes-
telmiä on uudistettu. Opettajien palve-
lussuhteita on vakiinnutettu pääosin 
lehtoreiksi, jolla halutaan viestiä toimin-
nan vakaudesta ja tulevaisuuden näky-
mistä. Satsaukset opetukseen ja tiivii-
siin, terveisiin tiloihin haastaa talouden 
tasapainottamista edelleen. 
 

 Toimitilaohjelman kehittäminen ja toteuttaminen, 
tavoitteena on: 
− Keskustakampus, Lahti Ståhlberginkatu 8-10 

saneerauksen toteuttaminen  
− Valmistella väistötiloina toimivien Svinhufvu-

dinkatu 13 ja Ståhlberginkatu 8 jatkokäyttöä  

Vuoden 2019 aikana toteutui: 
− Ståhlberginkatu 10, Lahti saneeraus 

eteni aikataulussa.   
− Saatiin kaksivuotinen strategiara-

hoitusta OKM:ltä 870 000 euroa toi-
mitilaohjelman toteuttamiseen. 

Toimitilaohjelma on toteutunut hyvin. 
Toimitilojen määrä edelleen laskeva 
päivitettävän toimitilaohjelman toteu-
tuessa noin 94 000 neliöön vuoteen 
2024 mennessä. 
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− Valmistella Lahden Vipusenkadun kampuksen 
jatkokehitystä tavoitteena vähentää toimitilaa 

− Heinola Opintie 2 purun valmistelu 
− Nastopolin myynti Lahden kaupungille 
− Svinhufvudinkatu 7-9 (Patinan kiinteistö) ja 

Svinhufvudinkatu 2 A ja B -talojen muutos asu-
miseen, yhteistyössä Lahden Talot Oy:n 
kanssa.  Patina myyty. Svinhufvudinkatu 2 A ja 
B kaupat syksyllä 2019. 

− Heinola Opintie 2 puretiin. 
− Nastopoli myytiin Lahden kaupun-

gille. 
− Svinhufvudinkatu 7-9 (Patinan kiin-

teistö) ja Svinhufvudinkatu 2 A ja B -
talojen muutos asumiseen, yhteis-
työssä Lahden Talot Oy:n kanssa.  
Patinan ja Svin 2 AB myyntipäätök-
set on tehty. Korkein hallinto-oikeus 
ei ottanut Patinan tontin kaavavali-
tusta käsittelyyn ja kaava sai lainvoi-
man. Patinan-tontin puhdistustyöt 
ovat lähes valmiit. Kauppojen toteu-
tus etenee vuoden 2020 aikana. 

− Neuvottelut Ståhlberginkatu 8 jat-
kokäytöstä Lahden Talojen toimesta 
on kesken. 

− Lahden Vipusenkadun ja Asikkalan 
kampuksen toimitilaohjelman jatko-
kehitys käynnistyi Haahtela kehityk-
sen kanssa. 

− Kiipulasäätiölle vuokrattiin toimiti-
laa Lahden keskustakampukselta. 

− Heinolassa Kailaan koululle vuokra-
taan väistötilat Salpauksen tiloista 
Opintie 1:sen A-osan toisesta ker-
roksesta. Toteutuu alkuvuodesta 
2020. 

− Neuvoteltiin Svinhufvudinkatu 13 
käytöstä Lahden kaupungin nuoriso-
toimen toimesta 

Tilojen vähentäminen ja uudistaminen 
on vaatinut merkittävät kiinteistöinves-
toinnit, noin 57 milj. euroa strategia-
kauden aikana. 

Muutokset 
TA:ssa 

Laadukkaan toiminnan varmistaminen olemassa 
olevilla resursseilla.  
 

 
 
 

Sopeuttaminen on toteutettu. Talous 
on ollut strategiajaksolla tasapainossa. 
Ylijäämiä on käytetty kiinteistöjärjeste-
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Henkilöstökulut nousevat yhteensä 1,8 miljoonaa 
euroa. Yleiskorotusten ja ammatillisten opettajien 
vuosityöaikaan siirtymisestä johtuen. Opetuksen 
henkilöstökulut nousevat em. 1,8 miljoonaa euroa, 
kun Johtamis- ja kehittämispalvelujen ja Oppilaitos-
palvelujen henkilöstökulut eivät kokonaisuutena 
muutu. 
 
 
 
Kiinteistöjen suunnitelman mukaiset kirjanpidon 
poistot pienevät -1,6 miljoonaa euroa vanhojen 
poistojen pienentyessä ja kiinteistöjen määrän vä-
hentyessä. 

Henkilöstökulut kasvoivat 828 000 eu-
roa vuodesta 2018. Opetuksen henkilös-
tökulut nousivat 837 000 euroa samalla, 
kun Johtamis- ja kehittämispalvelujen ja 
Oppilaitospalvelujen henkilöstökulut ei-
vät kokonaisuutena muuttuneet. 
 
Kiinteistöjen suunnitelman mukaiset 
poistot pienenivät edellisvuodesta 1,7 
miljoonaa euroa. 
 

lyjen satunnaisten kulujen ja lisäpoisto-
jen kautta, joita ei toiminnallisesta tu-
loksesta ole ollut tarkoituskaan kattaa.  
 
Indeksitarkistuksia odotetaan. VOS-
rahoituksen kasvu on tähän asti merkin-
nyt myös opiskelijavuosimäärän kasvua 
ja sitä kautta kustannuspaineita. Talou-
den tasapainotus on edelleen haasteel-
lista. 
 
Eläkemaksujen pieneneminen ei to-
teudu. Odotetaan toteutuvan tulevina 
vuosi. Vaikutus tuleviin vuosiin merkit-
tävä. 

Mittarit Tilikauden alijäämä -0,8 miljoonaa euroa 
Taseen mittarit:  
Ylijäämät 24 miljoonaa euroa  
Lainapääoma 11,5 miljoonaa euroa 
Lainanhoitokate 5,6  
Kassan riittävyys (pv) 39 

Tilikauden ylijäämä 2,9 miljoonaa euroa 
Taseen mittarit:  
Ylijäämät 27,8 miljoonaa euroa  
Lainapääoma 8,7 miljoonaa euroa 
Lainanhoitokate 8  
Kassan riittävyys (pv) 59 

Tilikauden ylijäämä 0,948 miljoonaa eu-
roa  
Tase mittarit:  
Ylijäämät 25 miljoonaa euroa  
Lainapääoma 10 miljoonaa euroa  
Lainanhoitokate 3,5  
Kassan riittävyys (pv) noin 30 
 

 Investoinnit 18,1 miljoonaa euroa 
- Kiinteistöinvestoinnit 15,85 miljoonaa euroa 
- Irtaimistoinvestoinnit 2,25 miljoonaa euroa 

 

Investoinnit 15,97 miljoonaa euroa 
- Kiinteistöinvestoinnit 15,17 mil-

joonaa euroa 
- Irtaimistoinvestoinnit 0,80 mil-

joonaa euroa 
 

Investoinnit 5,7 miljoonaa euroa 
- Kiinteistöinvestoinnit 4,2 miljoonaa 

euroa 
- Irtaimistoinvestoinnit 1,5 miljoonaa 

euroa 

 Käytössä olevat toimitilat 100 611 m2 

 
Käytössä olevat toimitilat 100 611 m2 

 
Neliöitä käytössä 103 600 m2 Ståhlber-
ginkatu 10 käyttöön oton kasvattaessa 
tilamäärää. Jatkossa tilamäärä laskee 
kuitenkin edelleen. 
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2.1.3 Toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueiden toteuma 
2.1.3.1 Opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen 
Salpauksessa opiskelijat osallistuvat ja vaikuttavat aktiivisesti yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamiseen. Hyvinvoivat opiskelijat oppivat ja viihtyvät 
moderneissa oppimismaisemissa entistä paremmin. Heidän toimintansa on kaikkien arvostamaa, tunnustamaa ja opintoja edistävää osallistumista yksilön ja 
yhteisön hyväksi. 
 

Toimintakulttuurin  
osa-alue 

2019 Toteuma vuonna 2019 2020 

Vastuuhenkilö  
Merja Tirkkonen  

Miten tavoiteltu tila saavutetaan  Tavoiteltu tila on 
vuonna 2020 

Opiskelijoiden yhtei-
söllisyyden ja osalli-
suuden vahvistami-
nen 

Opiskelijat osallistuvat hyvinvointia tukevan toi-
minnan suunnitteluun ja toteutukseen 

• Hyvinvointiryhmien toiminta vakiinnu-
tetaan ja opiskelijoiden osallisuutta vah-
vistetaan hyviä käytäntöjä levittämällä 

• Jokaisella opiskelijalla on oikeus olla 
oma itsensä 

 
Kampusohjaajatoiminta käynnistetään nuoriso- 
ja yhteisöohjaajien työvaltaistettuna opiskelu-
muotona 
 
Suunnitellut Tutor-toiminnot otetaan käyttöön 
salpaustasoisesti 

• Opiskelija-aktivointia kehitetään 
 

Opiskelijoiden osallistuminen hyvinvointia tukevan toiminnan 
suunnitteluun on ollut entistä aktiivisempaa ja suunnitelmallisem-
paa.  

• Opiskelijoita on osallistuneet hyvinvointiryhmien toimin-
taan. 

• Kaikille opiskelijoille suunnatun tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suuskyselyn perusteella on päivitetty Salpauksen tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. 

 
Kampusohjaajatoimintaa laajennettiin syksyllä keskustan ja Vipu-
sen kampuksilta myös Heinolan ja Asikkalan kampuksille. Toimin-
nassa on ollut mukana kulloinkin 5-10 kampusohjaajaa, ketkä suo-
rittavat kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa työvaltaisesti. 
 
Uusien tutoreiden koulutukset järjestettiin syksyllä. Noin 50 opis-
kelijaa on ollut mukana tutortoiminnassa vuositasolla. Tutortoi-
minta on myös opinnollistettu. Tutoreiden ohjaajina toimivat opis-
kelijatoiminnan koordinaattori, kampusohjaajat ja aloilla nimetyt 
opettajat.  
 

Opiskelijalähtöi-
nen toiminta viih-
tyisissä ja turvalli-
sissa oppimismai-
semissa, jotka ke-
hittyvät opiskeli-
joiden osallisuu-
den ja yhteisölli-
syyden myötä. 

Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä kehitetään  
• Rohkaistaan aloja luomaan erilaisia ala-

kohtaisia tai monialaisia ratkaisuja ja 
toimintamalleja 

Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä on rakennettu mahdollistamalla 
heille monialaisia oppimiskokemuksia kuten osallistuminen Hiih-
don nuorten MM-kilpailujen ja Salpausselän kisojen järjestelyihin, 
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• Somea hyödynnetään entistä tehok-
kaammin 

 

erilaisiin työelämän projekteihin sekä monenlaiseen messutoimin-
taan. Taitaja-kisat ja SAKUstars sekä Sakugames –tapahtumat ovat 
olleet vetovoimaisia. 

Ryhmäyttämis- ja perehdyttämiskäytännöt toi-
mivat kaikilla aloilla ja opintojen eri vaiheissa 
myös keskeytyksiltä tulevat huomioiden  

• Kannustetaan monialaisiin ryhmäyttä-
miskäytäntöihin 

• Hakeutumisvaiheen perehdytys sekä 
jatkavien ja keskeytykseltä palaavien 
opiskelijoiden perehdyttäminen ja si-
touttaminen toimivaksi aloilla 

• Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja kiusaa-
miseen puuttuminen yhteisten tilai-
suuksien teemana esim. SalpausTorilla 

 

Ryhmäyttämiskäytännöt ovat vakiintuneet kaikille aloille ja erityi-
sesti ensimmäistä kertaa toteutettu aloittavien opiskelijoiden 
orientaatiojakso kesällä 2019 oli onnistunut myös tässä mielessä.  
 
Opiskelijat julistivat koulurauhan Kyläjuhlissa, teemana vastuulli-
suus toinen toisistamme, ympäristöstä ja tätä kautta koko maail-
masta. 
 
 

Opiskelijatapahtumat ovat vetovoimaisia 
• Opiskelijat ideoivat tapahtumia osana 

opetustoimintaa (Kampusfestit, Kyläjuh-
lat, Katufestarit, teemapäivät, valmistu-
jaiset, juhlat yms.) 

 

Vuoden aikana opiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet lukui-
sia opiskelijatapahtumia eri kampuksilla mm: 

• Vilumpialaiset 
• Vipusslope –tapahtuma 
• Hyvinvointivirtaa-viikon tapahtumat 
• Vappuetkot 
• Uusien opiskelijoiden vastaanottotempaukset 
• Salpauksen kyläjuhlat 
• Ruokakurssi 
• Nenäpäivä jne. 

 

 
Opiskelijoiden turvallisuuskävelyjen käyttöön-
otto kaikilla aloilla  
 

Turvallisuuskävelyjä on toteutettu eri aloilla eri aktiivisuudella. 
 

Opiskelijoiden vaiku-
tusmahdollisuuksien 
lisääminen 

Varmistetaan kaikin keinoin, että sekä alkavat 
että päättävät vastaavat uusiin valtakunnallisiin 
AMIS-opiskelijapalautekyselyihin. Kyselyillä saa-
daan arvokasta palautetta toiminnastamme. 

Amispalautekyselyissä saatiin huonot vastausprosentit ajalla 
1.8.18-31.7.2019. 
Syksyn 2019 osalta prosentit ovat jo paremmat. 

Opiskelijoiden 
vaikuttamismah-
dollisuudet ovat 
systemaattisia ja 
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Omista palautekyselyistä luovutaan tämän 
myötä. 
 

tunnustettuja or-
ganisoidun ja joh-
detun opiskelija-
kuntatoiminnan 
ja modernin opis-
kelijapalautejär-
jestelmän kautta. 

Vaikuttamismahdollisuuksien monipuolistami-
nen 

• HOI! -hankkeen hyödyntäminen vaikut-
tamiskulttuurin kehittämisessä 

• Opiskelijavaikuttamisen keskustelufoo-
rumit, jossa eri alojen opiskelijat voivat 
antaa oman mielipiteensä tuleviin ke-
hittämisohjelmiin 

• Otetaan vähitellen käyttöön opetusala-
päälliköiden säännölliset palautekeskus-
telut ryhmänedustajien kanssa 

• Henkilökohtaistaminen tehdään yhteis-
työssä sovitun mukaisesti 

• Opiskelijatoiminnan kehittämisen tuke-
minen eri muodoin, Kiltakunta, Heino-
lan opiskelijakunta, opiskelijafoorumit 
yms. 

• Opiskelijat mukaan rakennushankkei-
den luonnossuunnitteluun ja hankkei-
den etenemisen viestintään 

• Varmistetaan opiskelijoiden tasapuoli-
set mahdollisuudet kotikansainvälisty-
miseen 

 

Salpauksen opiskelijakunta on perustettu 5.3.2019. Toiminta on 
saatu käyntiin hyvin opiskelijatoiminnan koordinaattorin johdolla. 
Opiskelijakunta on tehnyt esitykset opiskelijajäsenistä seuraaviin 
toimielimiin: 

• Palvelualojen koulutusneuvottelukunta 
• Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunta 
• Opiskelijan oikeusturvatoimikunta 

 
Jokaiselle opiskelijalle on laadittu oma HOKS ja näin opiskelijan 
ääni on saatu kuuluville henkilökohtaistamisen kautta. 
 
Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti kaikilla kampuksilla järjestettyi-
hin johdon kyselytunteihin sekä keväällä että syksyllä. 
 
Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa vastaamalla SAKKI 
ry:n Amisbarometriin. 
 
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry ja Suomen Ammattiin Opiske-
levien Liitto, SAKKI ry vierailivat Salpauksessa ja tapasivat opiskeli-
joitamme. 
 

Opiskelijaviestinnän kehittäminen 
• Opiskelijat mukaan koulutusten markki-

nointiin esim. osana yrittäjyysopintoja. 
Yläastekierrokset, visuaaliset opiskelija-
tarinat ja monikanavainen some. 

• Virallinen/epäviralliset viestintäkanavat 
sovittava. 

 

Salpauksen viralliseksi opiskelijaviestintäkanavaksi on otettu käyt-
töön vuoden alussa Wilma. Tämän myötä tiedonkulku opiskelijoille 
ja heidän huoltajilleen on parantunut. 
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Tarvittavat päätökset • Koko henkilöstön sitoutuminen toimintaan, 
johdon tuki ja tarvittava koulutus. 

Opiskelijoiden asioita on pidetty esillä ja ymmärretty asioiden 
tärkeys. 

 

Tarvittavat hankin-
nat/budjetti 

• 15 000 e Kustannukset ovat jakaantuneet pääasiassa eri aloilla osana nor-
maalia toimintaa. 

 

Mittarit Vastausprosentti ja vastausten tulokset valta-
kunnallisessa Amispalautekyselyissä, aloittanei-
den ja päättävien kyselyt. 
Hei, hei mitä kuuluu –palautteet 

Amispalautekyselyn vastausprosentit ajalla 1.7.2018-30.6.2019: 
- Aloittaneet Salpaus 28% /valtakunnan taso 59% 
- Päättäneet Salpaus 13% / valtakunnan taso 38% 

Amispalautekyselyn vastausprosentit ajalla 1.7.-31.12.2019: 
- Aloittaneet Salpaus 68% / valtakunnan taso 40% 
- Päättäneet Salpaus 14% / valtakunnan taso 16% 

 
Hei, hei mitä kuuluu –palauteviestejä saapui vuoden aikana 57 
kappaletta. Palautteisiin on reagoitu aina. 
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2.1.3.2 Koulutusalojen ja ammattiryhmien yhteistyön vahvistaminen 
Koulutusalat tekevät yhdessä opetussuunnitelmien, tutkintojen ja henkilöstökoulutusten suunnittelua ja toteutusta. Koulutusalat arvioivat yhdessä toimin-
taansa ja jakavat hyviä käytäntöjä. Tavoitteena on, että päällekkäisyys vähenee, osaamisen jakaminen lisääntyy ja henkilö- ja tilaresurssien käyttö tehostuu. 
 
Koulutusalojen ja ammattiryhmien yhteistyön vahvistaminen tarjoaa kaikille opiskelijoille erinomaisia mahdollisuuksia kartuttaa ja syventää ammatillista 
osaamista aidoissa työelämän tilanteissa. Oppilaitoksen omien toimintojen opinnollistaminen rikastuttaa oppimisympäristöjämme, tarjoaa opiskelijoille 
uusia pedagogisia vaihtoehtoja sekä antaa mahdollisuuden tehostaa organisaation toimintaa. 
 

Toimintakulttuu-
rin osa-alue 

2019 Toteuma vuonna 2019 2020 

Vastuuhenkilö  
Risto Salmela  

Miten tavoiteltu tila saavutetaan?  Mikä on tavoiteltu tila 
vuonna 2020? 

Ammattiryhmien 
yhteistyön 
vahvistaminen 

Ravintolapalveluiden, kiinteistöpalveluiden ja tietohallinnon ympäris-
töt ovat aidosti osa opetusta ja opetuksen toteutusta. Edellä mainittu-
jen ympäristöjen kuvaaminen osaamisen hankkimisen näkökulmasta. 
Opintojen henkilökohtaistamisessa käytettävän OPPA.fi -sovelluksen 
perehdytys kaikille, jotka osallistuvat opiskelijoiden kanssa työskente-
lyyn.  
 
Erilaiset tapahtumat luovat koko oppilaitoksesta oppimismaiseman ja 
kokonaisuuden, joka kehittää oppilaitosta kohti työelämän kaltaista 
kokonaisuutta. Opetuksen kannalta kehittäviin tapahtumiin osallistu-
minen ja niihin liittyvien oppimiskokemusten mahdollistaminen opis-
kelijoille. 
 
Oppimista tukevien henkilöstöryhmien yhteistyön vahvistaminen (tai-
tovalmentajat, erityisopetuksen vastuuopettajat, laaja-alaiset erityis-
opettajat, koko henkilöstö työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauk-
sen näkökulmasta) 
 

Ammattiryhmien yhteistyön vahvistami-
nen etenee määrätietoisesti ja suunni-
telmallisesti sen mukaisesti, miten opis-
kelijoita voidaan sijoittaa Salpauksen 
omiin Oppilaitospalveluihin. Kokemuk-
set ovat hyviä ja käytäntöä jatketaan 
osana normaalia toimintaa. Opiskelijoi-
den työssäoppimisessa tulee kuitenkin 
huomioida se, että lähtökohtaisesti ja 
lainsäädännöllisesti näyttöjen toteutta-
mispaikkana tulee olla työelämä. Oppi-
laitoksessa toteutettavat jaksot ovat en-
siarvoisen tärkeitä osalle opiskelijoita. 

Salpauksen toiminnas-
saan tarvitsemia palveluja 
tuotetaan soveltuvassa 
määrin osana oppimis-
prosessia 

Työpaikkaohjaajakoulutuksen päivitys niille, jotka toimivat työpaikka-
ohjaajina. Luoda aito mahdollisuus henkilöstölle kehittää itseään, sy-
ventää ja laaja-alaistaa omaa osaamistaan. 

Työpaikkaohjaajakoulutukseen tarpee-
seen on  kiinnitetty huomiota ja Retee-
hankkeen 3-osiossa  kiinnitetään huo-

• Salpauksen kaikkien 
toimintojen hyödyntä-
minen oppimisproses-
sissa on vakiintunut 
toimintatapa 
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miota ja kehitetään erityisesti työpaik-
kaohjaajien koulutusta yhteistyökump-
paneiden kanssa. 

• Jokainen työyhteisön 
jäsen näkee oman toi-
mintansa osana oppi-
misprosessia 
 

Koulutusalojen 
yhteistyön vah-
vistaminen 

Suunnitellaan ja toteutetaan usean eri tutkinnon opiskelijoille sopivat 
tutkinnon osat ja toteutukset, jotka mahdollistavat joustavan sisään-
oton. Osa toteutuksista on kokonaan tai osittain digitaalisesti toteutet-
tavia.  
Testataan oppimisvalmiuksia tukevien opintojen erilaisia toteutusmal-
leja.  
Yhteisten tutkinnon osien tarjonta suunnitellaan ja toteutetaan jousta-
vasti eri kohderyhmien tarpeet huomioiden. Kehitetään edelleen yh-
teisten tutkinnon osien opetuksessa ns. YTO-soppa -toteutuksia. Yhtei-
siä tutkinnon osia integroidaan ammatillisiin tutkinnon osiin hyödyn-
täen digitaalisuutta.  
 
Yhdistetään voimavaroja ja osaamista erityisen tuen organisoinnissa ja 
kehitetään erityisopetuksen vastuuopettajien (erva) toimintaa palvele-
maan kokonaisvaltaisemmin eri koulutusaloja.  
Kehitetään edelleen kampusalueittain ns. Luotsi-opettajien toimintaa 
pedagogisena tukihenkilönä muulle opetus- ja ohjaushenkilöstölle. 
 

Kampusalueiden yhteiset toteutukset 
olivat keskeisessä roolissa kaikilla kam-
pusalueilla 2019. Tekniikan aloilla toteu-
tettiin esimerkkinä ensiapukoulutuksien 
resursointi ja toteutus yhteisesti kaikilla 
kampusalueilla. 
Voimavarojen yhdistäminen eri koulu-
tusalojen välillä on näkynyt Kyläjuhlien, 
Kuninkuusravien ja Kiinteistö– ja puh-
distuspalvelualan valtakunnallisten päi-
vien suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Oppilaitoksessa toteutettavien opetus-
ten yhdistäminen on toteutunut kone– 
ja tuotantotekniikan ja taloteknisten 
alojen välillä sekä laajasti toteutettu 
YTO–aineiden pajatoteutus. 

• Salpauksessa on yhtei-
sesti toteutettavien 
opintokokonaisuuksien 
tarjotin, jolta opiskelija 
pystyy joustavasti valit-
semaan haluamansa 
kokonaisuuden. 

• Henkilö- ja tilaresurs-
sien käyttö on tehostu-
nut ja osaamisen jaka-
minen lisääntynyt. 

Tarvittavat pää-
tökset 
 

Tiivistetään vastuualueiden esimiesten yhteistä toteutuksen suunnitte-
lua kampuskohtaisesti. Luodaan opetusalapäälliköille mahdollisuus to-
teuttaa ja syventää yhteisten tutkinnon osien ja ammatillisten tutkin-
non osien integrointia kampuskohtaisesti. 
 

Salpaustasoisen ja yhtenäisen koulutus-
tarjottimen laatiminen ja kiinnittäminen 
kiinteäksi osaksi useamman vuoden 
koulutustarjontaa, joka palvelee tut-
kinto–opiskelijoita sekä yrityksiä. 
 

 

Tarvittavat han-
kinnat/budjetti 

Oppimisympäristön suunnittelu siten, että yhteiset toteutukset mah-
dollistuvat kampuskohtaisesti.  
 

Toteutetaan osana vuosisuunnittelua  

Mittarit 
 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrä  
 

Salpaustasoisten toteutuksien osaamis-
pistemäärät 
 

• Salpauksen toimin-
noissa suoritetut osaa-
mispisteet 



Talousarvion toteutuminen 

73 

 
2.1.3.3 Johtamisen ja lähiesimiestyön vahvistaminen 
Salpauksessa on tavoitteena arvojen mukainen eettinen toiminta ja johtaminen. Eettisen johtamisen piirteitä ovat: oikeudenmukaisuus, laajojen kokonai-
suuksien hahmotuskyky, vastuunkantokyky, rehellisyys, rohkeus, päämäärätietoisuus, johdonmukaisuus ja onnistunut vuorovaikutus.  Koko työyhteisö, 
lähiesimiestyö ja johtaminen vaikuttavat yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamiseen ja toimintaan. Salpauksen arvot ovat: oppimisen rohkeus, tekemisen 
ilo ja reilu asenne. Salpauksen eettisen johtamisen kulmakivet ovat: vastuullisuus ja tarttuminen, keskustelu ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen, vaikut-
tavuus ja keskittyminen olennaiseen. 
 

Toimintakulttuurin  
osa-alue 

2019 toteuma vuonna 2019 2020 

Vastuuhenkilö  
Jarmo Kröger  

Miten tavoiteltu tila saavutetaan?  Mikä on tavoiteltu tila 
vuonna 2020? 

Johtaminen 
 

Eettinen johtaminen 
• avoimen ja keskustelevan johtamiskulttuurin 

vahvistaminen 
• aloitteellisuutta ja luovuutta tukevan johtami-

sen vahvistaminen 
• säännölliset keskustelut esimiesten kanssa 

Johtamisen uudistaminen 
• johtamisen sujuvoittaminen tukemaan lä-

hiesimiestyötä 
• opetus- ja koulutustoiminnan toiminnanohjauk-

sen johtaminen 
• opetushenkilöstön vuosityöajan johtaminen  

Yhteisen ymmärryksen ja keskustelukulttuurin vahvista-
minen 

• johtajien ja päälliköiden vapaamuotoiset, avoi-
muutta ja luottamusta edistävät foorumit 

• aidon luottamuksen yhdessä rakentaminen  
• yhteinen tavoitteista keskustelu johtajien ja esi-

miesten kesken 
 

• Uudistuneen opetus- ja koulutustoimin-
nan toiminnanohjauksen sekä opettajien 
vuosityöajan johtaminen. 

• Opetus- ja koulutustoiminnan toteutta-
minen ja kehittäminen uudistuneen lain-
säädännön mukaisesti. 

• Kalenterivuodeksi muutetun suunnittelu-
kauden mukainen toiminta (kesäaika).   

• Vuosisuunnittelun ja opetustoiminnan 
ohjauksen kehittäminen opintohallinto-
järjestelmämuutoksen yhteydessä. 

• Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 
uudistamalla johtamisjärjestelmää (Yh-
dessä johtaminen). Viikko-/kuukausipala-
verikäytäntöjen käyttöönotto (Yhdessä 
tulevaan –hanke) 

 

• Salpauksessa toteutuu 
eettinen, avoin ja hyvä-
henkinen johtaminen.  

• Johto näyttää organi-
saation suunnan sekä 
työskentelee tulokselli-
sesti verkostoissa stra-
tegisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi yh-
dessä henkilöstön 
kanssa.  

Lähiesimiestyö 
 

Eettinen johtaminen esimiestyössä ja esimiestyön tuke-
minen 

• Yhdessä johtamisen mallin käyttöönotto. 
Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 
uudistamalla johtamisjärjestelmää. 

• Lähiesimies toimii ih-
misten kanssa eettisen 
johtamisen mukaisesti.  
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• alojen toiminnan johtaminen vuosityöaikamal-
liin 

• esimiestyön kalenterivuoden mukainen aika-
taulu 

• esimiesten johtamis- ja esimiestyön vastuiden ja 
roolin selkeyttäminen 

• esimiestyötä tukemien rakenteiden ja toiminto-
jen selkeyttäminen 

• esimiesten yhteisten foorumien edelleen kehit-
täminen (tavoitteellisuus ja tarkoituksenmukai-
suus) 

• yhteisöllisyyden, työhyvinvoinnin ylläpitäminen 
ja tukeminen esimiehille, yhteiset tapahtumat 

 
Yhteisen ymmärryksen ja keskustelukulttuurin vahvista-
minen 

• Jaetun johtajuuden kehittäminen esimiestyössä 
yhdessä sovittavien asioiden osalta 

 

Viikko-/kuukausipalaverikäytäntöjen 
käyttöönotto (Yhdessä tulevaan –hanke) 

•  Vuosityöajan johtaminen ja toteuttami-
nen, ja esimiestyön tukeminen vuosi-
työajan mukaiseen toimintamalliin.  

• Esimiesvalmennuksen suunnittelu ja 
käynnistäminen esimiestyötä ja yhdessä 
johtamista tukemaan (Parasta johtamista 
–hanke) 

• Ammatillisen koulutuksen lain mukaisten 
toimintatapojen kehittäminen opintohal-
lintojärjestelmän uudistuksen myötä. 

• HOKS-prosessien arviointi 
• Luotsitoiminnan käynnistäminen esimies-

työn tueksi 
 

• Ammattitaitoinen lä-
hiesimiestyö mahdollis-
taa ja tukee henkilöstön 
(myös esimiehen) on-
nistumisia asiakkaiden 
ja kumppaneiden 
kanssa Salpauksen ta-
voitteiden mukaisesti.  

Työyhteisö 
 

Uudistuvan ammatillisen koulutuksen mukaisen toimin-
nan vahvistaminen  

• uusien pedagogisten toimintamallien vahvista-
minen 

• opetushenkilöstön uuden työaikamallin tukemi-
nen 

• osallisuuden vahvistaminen ja yhdessä tekemi-
sen toimintamallit 

• itsensä johtamisen tukeminen ja siihen kannus-
taminen 

 
• Arvojen mukaisen toiminnan esiin nostaminen (mm. 

palautteen, -/+ antaminen ja vastaanottaminen); ar-
vokeskustelut eri tilanteissa 
• Uudistetun onnistumiskeskustelumallin kehittä-

minen 

 
• Opetushenkilöstön uuden työaikamallin 

toteuttaminen 
• Pedagogisten toimintamallien vahvista-

minen, työelämässä tapahtuvan oppimi-
sen ja HOKS osaamisen tuki (strategiara-
hahankkeen toteuttaminen) 

• Luotsitoiminnan käynnistäminen 
• Henkilöstökokousten määrällinen lisäys 
• itsensä johtamisen tukeminen ja siihen 

kannustaminen osana vuosityöajan to-
teuttamista 

• Opetushenkilöstön tehtäväkuvien ja roo-
lien uudistaminen 

 
 

• Työyhteisössä toi-
mimme kaikki vastuulli-
sesti sekä vahvasti yh-
teisiin arvoihin ja tavoit-
teisiin sitoutuen. 

• Iloitsemme sekä yksilöi-
den että koko työyhtei-
sön onnistumisista ja 
kannustamme toinen 
toisiamme.  
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• Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen 
• Nopean palkitsemisen mallin kehittäminen  
 
• Yhteisen ymmärryksen ja keskustelukulttuurin vahvis-

taminen 
• Uuden opettajuuden tukeminen ja siihen kan-

nustaminen 
• koulutusalojen välisen yhteistyön tukeminen 

 
Tarvittavat päätök-
set 

• Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen 110 000€ • ePassi  

Tarvittavat hankin-
nat/budjetti 

• Henkilöstön hyvinvoinnin tukemien 110 000€ 
• Palkitseminen ja kannustaminen 7000 e 
• Valmennus 10 000 e 

  

Mittarit Johtamis- ja työhyvinvointikyselyn mittarit • Johtamis- ja työhyvinvointikyselyä ei ole 
toteutettu vuoden 2019 aikana. 

 

Johtamis- ja työhyvinvoin-
tikyselyä uudistetaan vuo-
den 2020 aikana. 
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2.1.4 Henkilöstön koulutussuunnitelman toteuma  
 
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaprosessi on jatkuvasti uudistuva ja suunnitelmaa sekä sen 
toteutumista on tavoitteena seurata ja arvioida useamman kerran vuodessa. Henkilöstön 
määrällistä ja laadullista seurantaa toteutetaan kiinteänä osana johtamista ja esimiestyötä. 
Painopiste henkilöstösuunnittelussa on ollut talousarvion mukaisen henkilöstösuunnitelman 
toteuttaminen.  
 
Ammatillisen koulutuksen uudistukset edellyttävät edelleen rohkeaa uudistumista 
henkilöstön toimintatavoissa ja osaamisessa. Erityistä huomiota osaamisen varmistamisen 
osalta on kiinnitetty perustehtävässä onnistumiseen ja lainmukaisen toiminnan 
varmistamiseen osaamista vahvistamalla. Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö 
monipuolistuu ja laajenee muun muassa teknologian kehityksen ja digitalisaation myötä. 
Samanaikaisesti opettajuus on murroksessa ja opetus- ja ohjaustyö vaatii henkilöstöltä uutta 
osaamista. Henkilöstön osaamisvaateet muuttuvat nopeasti ja osaamisen tulee kehittyä sekä 
joustaa laaja-alaisesti. 
  
Nopeasti muuttuvassa työelämässä vaaditaan entistä laaja-alaisempaa ja joustavampaa 
osaamista, jolloin oman osaamisen tunnistaminen ja sen suunnitelmallinen kehittäminen 
(osaamisidentiteetti) nousee entistä tärkeämmäksi. Henkilöstön osaamisia on jaettava 
tiimien kesken ja osaamista tulee hyödyntää Salpaustasoisesti yli opetus- tai toimialojen. 
 
Henkilöstön osaamisen varmistamisen suunnitelmien toteutumista vuonna 2019 on arvioitu 
henkilöstöryhmittäin. Alla on kooste keskeisistä toteutuksista. 
 
Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen varmistaminen 
 
Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen varmistamisen tarpeet kohdentuivat Salpauksen 
pedagogisten toimintamallien ja toteutustapojen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen uuden 
ammatillisen koulutuksen mukaisesti. Osaamisen varmistamisessa korostuivat monialainen 
ja verkostomainen yhteistyö opiskelijan oppimisprosessin ohjauksessa (Salpauksen sisäinen, 
työelämäkumppanit, muut verkostot). Uudenlaista opettajuutta varten on valmennettu 
muun muassa Luotiopettajia, jotka toimivat vertaistukena opetushenkilöstön osaamisen 
varmistamisessa. Lisäksi opetus- ja ohjaushenkilöstöä on tuettu työelämässä tapahtuvan 
oppimisen toteuttamiseen liittyvässä osaamisessa. Merkittävään rooliin nousi myös 
vuosityöajan mukaisen toiminnan varmistaminen sekä uuden opetushallintojärjestelmän 
käytön osaaminen. 
 
Muun henkilöstön osaamisen varmistaminen 
 
Muun henkilöstön osaamisen varmistaminen keskittyi erityisesti oman ammattialan 
erityisosaamisen vahvistamiseen sekä ohjausosaamisen vahvistaminen 
oppilaitoskontekstissa. Kaikkien Salpauksen ammattihenkilöiden työssä näkyy vahvasti 
koulutuksen järjestäjän kaikkien toimintojen nivoutuminen opiskelijoiden 
oppimisympäristöksi, mikä on haastanut henkilöstöä uudistamaan osaamistaan laajasti. 
 
Esimiesten osaamisen varmistaminen 
 
Esimiehet ovat osallistuneet strategisten kehitysohjelmien ja toimintakulttuurin 
vahvistamisen tavoitteiden laadintaan ja toteuttamiseen. Esimiesten osaamisen 
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varmistaminen on kohdistunut erityisesti uudistuneen ammatillisen koulutuksen mukaisen 
toiminnan varmistamiseen ja uudistuvan pedagogiikan vahvistamiseen. 
 
Salpauksen johtamisrakennetta on uudistettu ja esimiesten yhdessä johtamisen 
toimintamallia on tuettu syksyllä 2019 käynnistetyllä esimiesvalmennuksella. Lisäksi 
esimiesten osaamista on tuettu vaikuttavan viestinnän ja vuorovaikutuksen valmennuksella.  
 
Johtamis- ja esimiesosaamista on haastettu erityisesti opetushenkilöstön työaikamallin 
mukaisen toiminnan johtamisessa. Esimiestyössä on toteutettu ja kehitetty opetustoiminnan 
suunnittelun ja opetushenkilöstön työn suunnittelun malleja.  
 
Koko henkilöstön osaamisen varmistaminen 
 
Koko Salpauksen henkilöstöä on kannustettu 70-20-10-toimintamallin mukaiseen osaamisen 
varmistamiseen. Pääteemoja ovat olleet uudistuneen ammatillisen koulutuksen 
toimintakulttuurin vahvistaminen. Henkilöstö osaamisen tukemista digitaalisten 
toimintaympäristöjen hyödyntämisessä monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti työssä on 
jatkettu monipuolisesti. 
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2.1.5 Tuloskortti  
 

 
 
  

Työelämän kumppanuuksia ja verkostoja vahvistamalla sekä 
pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksella vaikutamme seuraavien tulosten kehitykseen ja taloudellisen perustan vahvistamiseen

Tavoiteltavat tulokset yks. TP 2018 TA 2019 TP 2019 Poikkeama-% 
TA2019-TP2019

Muutos-% 
TP2019-TP2018

Opiskelijavuodet *) lkm 6 018 6 045 6 087 0,7 1,1
Suoritetut tutkinnot lkm 2 724 2 500 2 631 5,2 -3,4
- perustutkinnot lkm 1 973 1 850 1 713 -7,4 -13,2
- ammattitutkinnot lkm 322 330 466 41,2 44,7
- erikoisammattitutkinnot lkm 429 320 452 41,3 5,4
Suoritetut tutkinnon osat lkm 19 195 20 700 19 402 -6,3 1,1
- perustutkinnot lkm 16 951 18 400 14 142 -23,1 -16,6
- ammattitutkinnot lkm 1181 1 250 4 310 244,8 264,9
- erikoisammattitutkinnot lkm 1063 1 050 950 -9,5 -10,6
Työllistyminen % 61,0 63,0 64,0 1,6 4,9
Jatko-opintoihin sijoittuminen *) % 7,8 8,0 8,3 3,8 6,4
Opiskelijapalaute **) ka. 3,7 3,9 5,4
Työelämäpalaute ***) 

Ensisijaiset hakijat/aloituspaikat (yhteishaku)
hakijat / 

aloituspaikat 0,95 0,95 0,93 -2,11 -2,11

Opinnoista eroaminen ****) % 14,0 8,5 10,0 17,65 -28,57

VALMA-koulutuksen jälkeen 2. asteen koulutukseen sijoittuminen % 89,0 93,0 82,0 -11,83 -7,87
*) valtionosuusrahoitus

**) mittari otettu käyttöön v. 2019

***) mittari otetaan käyttöön v. 2020
****) Opinnoista eroamisissa raportoidaan ns. negatiiviset eron syyt, jolloin opiskelijalla ei ole tiedossa jatkopolkua.

Toimintakulttuuria vahvistamalla vaikutamme seuraavien tulosten kehitykseen

Tavoiteltavat tulokset yks. TP 2018 TA 2019 TP 2019 Poikkeama-% 
TA2019-TP2019

Muutos-% 
TP2019-TP2018

Johtamisen onnistuminen *
ka / 

keskihajonta

Lähiesimiestyön onnistuminen * ka / 
keskihajonta

Työyhteisön toimivuuden onnistuminen * ka / 
keskihajonta

*) Johtamis- ja työhyvinvointikyselyä ei toteutettu v. 2018
*) Johtamis- ja työhyvinvointikyselyn toteutusta kehitetään v. 2019. Kyselyn tuloksia analysoidaan toimintakertomuksessa ja henkilöstökertomuksessa.

Taloudellisesta perustasta huolehtimalla vaikutamme seuraavien tulosten kehitykseen 58 057 113 58 927 970 59 811 889

Tavoiteltavat tulokset yks. TP 2018 TA 2019 TP 2019 Poikkeama-% 
TA2019-TP2019

Muutos-% 
TP2019-TP2018

Henkilöstökulut € 33 070 669 35 698 018 33 898 018 -5,04 2,50

osuus toimintatuotoista % 53,6 58,7 54,0 -8,06 0,69

Palvelujen ostot € 9 530 863 8 790 351 9 615 722 9,39 0,89
josta opetus- ja koulutuspalvelujen ostot € 3 261 493 1 988 061 2 530 528 27,29 -22,41

Toimitilakustannukset € 13 849 233 13 229 973 13 450 523 1,67 -2,88
osuus toimintatuotoista % 22,4 22,5 21,7 -3,56 -3,13

      Salpauksen käytössä olevien tilojen kokonaismäärä m2 99 153 100 600 100 611 0,01 1,47
Vuosikate € 9 313 618 6 911 771 10 592 438 53,25 13,73
Tilikauden tulos € 1 051 203 -1 642 933 2 008 694 -222,26 91,09
Kertynyt yli-/alijäämä € 24 904 748 24 111 278 27 758 543 15,13 11,46
Lainapääoma € 9 706 728 11 475 361 8 675 361 -24,40 -10,63
Lainanhoitokate t.luku 8,1 5,6 7,8 39,29 -3,70
Kassavarat 31.12. € 18 879 974 7 813 378 11 200 451 43,35 -40,68
Kassavarojen riittävyys pv 108 39 59 51,28 -45,37
Tuloskorttimittareiden selitykset ja laskentakaavat kohdassa 4.8

*****) TP tuloskortin opiskelijavuodet 2018 sisältää myös muuta kautta rahoitetun koulutuksen opiskelijavuodet 6438, valtionosuusrahoituksen opiskelijavuositoteuma oli 6018, opiskelijavuodet 2019 sisältää 
vain valtionosuusrahoituksen.
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2.1.6 Tulosanalyysi vuoden 2019 toiminnasta 
 

Tulosanalyysissä kuvataan tuloskorttimittareiden toteumaa. Tuloskortti on kohdassa 2.1.5. 
 
Salpauksen tuloksiin vaikuttaa erityisesti työelämäkumppanuudet ja verkostot, pedagogiikan 
ja oppimisratkaisujen muutokset sekä koulutusalojen välinen tiivis yhteistyö.  
 
Uudistettu ammatillisen koulutuksen laki astui voimaan 1.1.2018. Samalla muuttui mm. 
ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli ja opiskelijaksi hakeutuminen. Yhteishaun rinnalle 
tuli aikuisille jatkuva haku.  Vuosi 2019 on vielä ollut monella tapaa uuden lain 
toimeenpanovuosi ja uusien käytäntöjen oppimisen aikaa.  
 
Työelämälle tarjottavia palveluja kehitetään edelleen vastaamaan paremmin alueen työelä-
män ja opiskelijoiden tarpeita. Toimenpiteillä tuetaan ja mahdollistetaan uudistuneen am-
matillisen koulutuksen toteuttaminen laadukkaasti Päijät-Hämeessä. Työllistymisen koulu-
tuksen työelämävastaavuuden ja opiskelija- ja työelämäpalautteen merkitys korostuu, kun 
arvioidaan onnistumista. Vuoden 2019 alusta opettajat siirtyivät valtakunnallisesti opetusvel-
vollisuustyöajasta vuosityöaikaan.  

Valtakunnallisessa hallitusohjelmassa näkyvät lupaukset panostuksesta toisen asteen koulu-
tukseen luovat toiveita viime vuosia rauhallisemmasta jaksosta. Tavoitteena Salpauksessa on 
keskittyminen jo tehtyjen muutosten ja uudistusten toimeenpanoon ja tasalaatuisuuden var-
mistamiseen. Salpauksen nykyinen strategia on voimassa vuoteen 2020. Strategian päivitys 
on käynnistetty koko henkilöstön kanssa syksyllä 2019 ja astuu voimaan vuoden 2021 alusta. 

Salpauksen toimintaprosesseja kehitetään jatkuvasti vastaamaan paremmin muuttuvan 
työelämän ja opiskelijoiden tarpeita. Vuoden 2019 aikana Salpauksessa tehtiin satsauksia 
opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen ja tukeen. Tämä näkyy uusina opettajien ja opinto-
ohjaajien rekrytointeina, merkittävänä määränä perustettuja lehtoreiden virkoja (170 kpl) 
sekä lisäämällä opettajien ja ohjaushenkilöstön lähiesimiesten määrää.  
 
Muodollisesti kelpoisen opetushenkilöstön osuus (91,3 %) on hyvällä tasolla ja on pysynyt 
miltei samana edelliseen vuoteen 2018 verrattuna (94,9 %). Opettajakoulutusta järjestetään 
edelleen yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun 
kanssa alueellisina koulutusryhminä.   
 
Ammatillisen koulutuksen uuden rahoituslain mukaisessa vuoden 2019 strategiarahahaussa 
Salpaus onnistui tavoitteidensa mukaisesti. Salpaukselle myönnettiin keväällä 2019 opetus- 
ja kulttuuriministeriöltä strategiarahoitusta toimitilojen käytön tehostamiseen 870 000 
euroa. Rahoitusta käytetään toimitilaohjelman jatkovalmisteluun ja 
kehittämistoimenpiteiden toimeenpanon suunnitteluun ja valmisteluun. Lisäksi rahoitusta 
saatiin 604 000 euroa opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiseen. Hanke koskee 
Salpauksen koko opetus- ja ohjaushenkilöstöä ja hankkeessa keskeistä on mm. opiskelijoiden 
henkilökohtaistamisprosessi sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Myönnettyjen 
rahoitusten käyttöaika on vuoden 2020 loppuun. Vuonna 2018 opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämät 427 000 euron strategiarahoitushankkeet jatkuivat vuonna 
2019. Näitä hankkeita ovat teknologia-alan koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen 
yhteistyössä työelämän kanssa (myönnetty summa 350 000€, hankkeen tavoitteena nostaa 
teknologia-alojen koulutuksen ja työelämän vetovoimaa), urheilijoiden ammatillisen 
koulutuksen kehittäminen (27 000€) sekä maatalousalan koulutuksen ja koulutuksen 
järjestäjien työnjaon kehittäminen (50 000€).  
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Kesällä 2019 järjestettiin ensimmäistä kertaa yhteishaussa valituille opiskelijoille 
orientaatioviikko, johon osallistui noin 700 opiskelijaa. Opiskelijoilta saadun palautteen 
perusteella orientaatioviikko oli hyvä mm. ryhmäyttämiseen sekä oppilaitokseen 
tutustumisen kannalta. Orientaatioviikon aikana opiskelijat osallistuivat mm. 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimiseen ja heillä oli 
mahdollisuus valita kesäajalle mm. verkko-opintoja opintojen aloittamiseksi ja edistämiseksi.  
 
Salpaus toteuttaa opetusta ympärivuotisesti. Näin opiskelijoilla on mahdollisuus myös kesä- 
ja loma-aikoina edistää opintojaan mm. verkko-opinnoilla, työpaikalla oppimalla tai 
kesätöillä, jolloin opiskelija saa opintosuorituspisteitä osaamisen tunnustamisen kautta. 
Salpauksessa on määritelty pääsääntöiset loma-ajat, ellei opiskelijan henkilökohtaisessa 
osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) toisin sovita. Kesällä 2019 kesäloman ajankohta 
oli opiskelijoilla pääsääntöisesti heinäkuu.  
 
Salpauksella on järjestämisluvassa myönnetty laajennettu oppisopimuskoulutuksen 
järjestämistehtävä, jolloin Salpaus voi järjestää koulutusta kaikkiin tutkintorakenteessa 
oleviin tutkintoihin hankkimalla tutkintokoulutuksen ja näytöt muilta koulutuksen 
järjestäjiltä siltä osin, kun Salpauksella ei ole ko. lupaa. Vastaavasti Salpaus voi myös järjestää 
oppisopimuskoulutusta muille koulutuksen järjestäjille.   
  
Salpauksella on myös työvoimakoulutuksen järjestämislupa. Työvoimakoulutuksen hankinta 
on vähentynyt aiempien vuosien tasosta valtakunnallisestikin. Tutkintotavoitteinen 
työvoimakoulutus siirtyi vuonna 2018 ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä 
pääsääntöisesti työ- ja elinkeinoministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen 
osaksi valtionosuusrahoitteista ammatillista koulutusta. Työttömien työnhakijoiden on nyt 
mahdollista opiskella päätoimisesti työttömyysetuudella ja myös muissakin kuin perinteisissä 
työvoimakoulutuksen ryhmissä. 
 
Vuonna 2019 työvoimakoulutuksen painopiste oli ammattitaidon kehittämisessä sekä 
tutkintotavoitteisessa että ammatillista osaamista syventävässä ja täydentävässä 
koulutuksessa. Tavoitteena oli saavuttaa työpaikan edellyttämä ammattitaito suorittamalla 
osatutkinto tai muu työpaikan osaamisvaatimus.  
 
Tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus toteutui lähes suunnitellun mukaisesti. ELY-keskukset 
hankkivat ammatillista osaamista syventävää ja täydentävää koulutusta, 
yhteishankintakoulutusta, yrittäjäkoulutusta sekä maahanmuuttajakoulutusta. 
Maahanmuuttajakoulutuksen toteutuma on pysynyt edellisten vuosien tasolla. Vuoden 2019 
aikana Koulutuskeskus Salpauksella oli useita yritysten tarpeisiin räätälöityjä 
yhteishankintakoulutuksia. 
 
Salpaus kehittää edelleen opetus- ja ohjauskäytäntöjä, jotta varmistamme opiskelijoillemme 
henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisen riittävän opetuksen ja ohjauksen määrän. 
Osa opiskelijoista pystyy etenemään opintopolulla nopeastikin, kun taas osa opiskelijoista 
tarvitsee paljon tukea ja ohjausta opintojen etenemisessä. 
 
Ammatilliseen koulutukseen hakeutuu entistä enemmän opiskelijoita, joiden 
opiskeluvalmiudet ovat heikot ja jotka tarvitsevat erityisen paljon tukea opinnoissa. Lisäksi 
ammatilliseen koulutukseen hakeutuu entistä enemmän opiskelijoita, joilla on erilaisia 
terveydellisiä tai sosiaalisia ongelmia, jotka vaikeuttavat opintojen suorittamista. 
Ammatillisissa opinnoissa menestymiseen vaikuttaa merkittävästi aiempi opintohistoria, 
peruskoulussa opitut luku-, kirjoitus- ja matemaattiset taidot sekä sosiaaliset taidot ja 
nuorilla opiskelijoilla kodin tuki. 
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Salpauksessa ohjaus- ja tukipalveluja on tarjolla kaikille opiskelijoille. Ohjaus- ja 
tukipalveluina tarjotaan erilaisia pajatoimintoja, oppimisstudioita sekä Pulssin toimintoja, 
joilla voidaan tukea mm. eroamisvaarassa olevia opiskelijoita. Pajoissa opiskelijoita ohjataan 
yksilöllisesti opintojen jatkamiseen ja ammatillisen tutkinnon suorittamiseen. Pulssissa voi 
opiskella yhteisiä tutkinnon osia ja Pulssin pajalla ammatillisia opintoja. Pulssi tarjoaa tuettua 
ja yksilöllistä ohjausta, jonka avulla tuetaan opiskelijan opintojen etenemistä ja suuntaa 
jatkaa elämässä eteenpäin. Pulssissa opiskelijalle laaditaan yksilöllinen opiskelusuunnitelma, 
johon kartoitetaan puuttuvat opinnot ja tehdään suunnitelma opiskelusta. Opintoja voi 
suorittaa Pulssissa, Pulssin pajalla, työelämässä tai osa-aikaisesti koululla. Vuonna 2019 
Pulssissa olleista 52 opiskelijasta 10 valmistui, 14 jatkoi opintojaan omalla koulutusalallaan ja 
17 jatkoi opiskeluaan Pulssissa. Lisäksi Heinolan Opinpajalla opiskeli vuonna 2019 yhteensä 
43 opiskelijaa, joista 5 valmistui ja 22 jatkoi opiskeluaan omalla koulutusalalla.  
 
Salpaus käynnisti syksyllä myös uuden Ohjauspiste Suunnan toiminnan. Suunta tarjoaa 
opintoihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa sekä jo opiskelemassa oleville että opiskelemaan 
hakeutumista suunnitteleville ja muille tietoa tarvitseville. 
 
Salpaus on vuosien mittaan kehittänyt erilaisia yhteistyömuotoja yhdessä perusopetuksen 
kanssa. Yhteistyön yksi keskeinen tavoite on tukea perusopetuksen opintojen ohjausta ja 
varmistaa, että mahdollisimman moni peruskoulun päättävä nuori löytää itselleen 
sopivimman alan. Tässä onnistuminen vähentää opintojen alkuvaiheessa tapahtuvia 
eroamisia. Yhteistyömuotoja perusopetuksen kanssa tulee edelleen kehittää. Tärkeää on 
lisätä peruskoululaisten työelämään ja koulutukseen tutustumista sekä huolehtia siitä, että 
perusopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on ajantasainen tieto ammatillisen 
koulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista.  
 
Tavoitteellista viestintää ja markkinointia on toteutettu monipuolisesti opiskelijahankinnan 
sekä brändin vahvistamisen näkökulmasta. Jatkuvan haun eteen on tehty toimenpiteitä sekä 
asian tunnettuuden kasvattamiseksi ja myös potentiaalisten hakijoiden tavoittamiseksi sekä 
mielenkiinnon herättämiseksi. Verkkomarkkinointi on ollut voimakasta. Erityisesti 
haasteellisiin aloihin ja koulutuksiin on kohdennettu tarkasti mainontaa. Sosiaalisen median 
osalta on sisällöntuottajiksi saatu tavallista enemmän opiskelijoita tuomaan esille heidän 
mielenkiintoista opiskeluansa eri aloilla ja erilaisissa ympäristöissä (esim. Kuninkuusravit 
elokuussa 2019). Verkkosivujen mobiilikäyttäjien osuus on vakiintunut 60 prosenttiin ja tämä 
on huomioitu sisällöntuotannossa. Työt saavutettavuuden edellyttämien asioiden eteen on 
aloitettu. 
 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry.  on osaltaan edistänyt ammatillisen 
koulutuksen vetovoiman nostoa kampanjallaan ”Väylät auki”. Kampanjan tavoitteena on 
pitkäjänteinen työ ammatillisen koulutuksen vetovoiman eteen. Kampanjassa on mukana 
Salpauksen lisäksi 51 koulutuksen järjestäjää ja kampanja käynnistyi vuoden 2018 alusta 
lähtien. Kampanja sai jatkoa myös vuodelle 2019.  
 
Salpaus aloitti v. 2018 MOTARI-opintojen toteutuksen yhteistyössä Lahden 
ammattikorkeakoulun kanssa. Valmistelua oli tehty puutekniikan alalla Huippis-hankkeessa. 
Vuonna 2019 ammattikorkeakouluopintoja koskevasta yhteistyöstä sovittiin myös 
Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. MOTARI-opinnot sujuvoittavat siirtymistä 
ammatillisesta perustutkinnossa ammattikorkeakouluopintoihin ja lyhentää niiden kestoa. 
MOTARI-opinnot on tarkoitettu Salpauksen perustutkinto-opiskelijoille, joilla on 
suunnitelmissa ammattikorkeakoulututkinto. MOTARI-opinnoissa opiskeli 42 salpauslaista 
opiskelijaa yhdeksältä eri alalta, ja opiskelijoita otetaan puolivuosittain. Ensimmäiset 
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MOTARI-opintoja suorittaneet aloittivat korkeakouluopinnot keväällä 2019 ja ensimmäiset 
Huippis-pilotissa opiskelleet ovat jo valmistumassa. MOTARI-opiskelijat ovat olleet 
opinnoissaan aktiivisia ja motivoituneita. Suorituspisteitä on karttunut ripeästi ja hyvillä 
arvosanoilla. 
 
Syksyllä 2019 aloitettiin ensimmäisen kerran yhteistyössä Kaarisillan kanssa Työhön ja 
itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA). Vaativan erityisen tuen alueellista 
saavutettavuutta parantaa myös tiivis yhteistyö Kiipulan ammattiopiston kanssa. Kiipula 
toimii Salpauksen keskustakampuksella Lahdessa. Kiipulalaiset opiskelevat työhön ja 
itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA), ammatilliseen koulutukseen 
valmentavassa koulutuksessa (VALMA), liiketoiminnan perustutkinnossa (merkonomi) sekä 
puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnossa (kodinhuoltaja, toimitilahuoltaja, 
kiinteistönhoitaja). Kiipula hyödyntää tilojen lisäksi Salpauksen ruokailu- ja muita palveluja. 
Tila- ja palveluyhteistyön lisäksi Kiipula tarjoaa myös oppimisympäristöjä Salpauksen 
opiskelijoille. 
 
Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen korostuu yhä enemmän. Yhtenä 
vaikuttamisen muotona on vuonna 2018 käyttöön otettu valtakunnallinen Opetushallituksen 
Amispalautekysely. Amispalaute kerätään aloittavilta sekä päättäviltä opiskelijoilta. 
Varainhoitovuoden rahoitusta 2021 varten tiedot kootaan 1.7.2019 – 30.6.2020 välillä 
aloittaneista sekä päättäneistä tutkinnon ja tutkinnon osan tai osia suorittaneista. Kysely 
koskee kaikkia tutkinto-opiskelijoita: perustutkinto, ammattitutkinto, 
erikoisammattitutkinto, työhallinnon valtionosuusrahoituksella opiskelevat, tutkinnon osaa 
tai sen osia suorittavat sekä laajennettua oppisopimuskoulutusta suorittavat (mikäli 
opiskelija on Salpauksen kirjoilla). Kysely ei koske VALMA ja TELMA opiskelijoita, eikä 
pienempiä tutkinnon osia suorittavia tai suoraan näyttöön meneviä opiskelijoita.  
 
Salpaus kehitti ja tehosti Amispalautteen keräämisen käytänteitä 1.7.2019 alkaneen kauden 
alusta aloittaneiden opiskelijoiden kyselyn osalta. Tehostetut käytänteet tuottivat tulosta ja 
Salpauksen opiskelijoiden vastausprosentti Amispalautteen aloituskyselyyn ajanjaksolla 1.7. 
– 31.12.2019 oli 68%, joka on valtakunnallista tasoa korkeampi (40%). Salpauksessa 
kehitetään edelleen toimintoja Amispalautteen vastaamisen parantamiseksi mm. 
haasteelliseksi osoittautuneen päättökyselyn osalta. Lisäksi Salpauksen taholta esitetään 
kehittämisehdotuksia valtakunnallisen järjestelmän parantamiseksi (esim. raportoinnin 
osalta) Opetushallituksen ARVO-järjestelmän pääkäyttäjille.  
 
Kokonaisuudessaan syksyn 2019 (1.7. – 31.12.2019) Amispalautteen tuloksia voidaan pitää 
vastausprosenttimäärän lisäksi myös erityisesti sisällöllisten vastausten pohjalta hyvänä. 
Salpauksen vastausten keskiarvo oli 3,9 asteikolla 1-5. Vastaukset olivat hyvin samaa tasoa 
valtakunnallisestikin. Kyselyissä opiskelijat pitivät hyvinä mm. seuraavia asioita: opetuksen ja 
ohjauksen riittävyys (4,38), opintoihin liittyvän tuen tarpeen selvittäminen (4,04), opetuksen 
ja ohjauksen laadukkuus (4,46) ja opintojen aloituksen sopiva aikataulu (4,59). Vastaavasti 
kehittämiskohteita oli seuraavissa asioissa: ”Koulutus antoi valmiuksia yrittäjyyteen” 
(vastausten ka 3,29), ”Sain riittävästi ohjausta opintojeni suunnitteluun” (aloituskyselyn 
vastausten ka 3,85) sekä ”HOKSin toteutumista seurattiin ja sitä päivitettiin tarvittaessa 
opintojen aikana” (päättökyselyn vastausten ka 3,73). Avoimissa vastauksissa kiitosta sai 
mm. hyvä ruoka ja ilmainen aamupuuro sekä orientaatioviikko opintojen alussa. Tulokset 
antavat kuitenkin uskoa siihen, että olemme oikeassa suunnassa ammatillisen koulutuksen 
uudistuksen toimeenpanossa ja opiskelijoiden henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien 
tekemisessä. Edelleen on kuitenkin vielä myös paljon kehitettävää.  
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Suoraan rehtorille, esimiehille sekä opetushenkilöstölle tulevan palautteen lisäksi on 
Salpauksella käytössään Hei, hei -mitä kuuluu -palautejärjestelmä, jonka kautta opiskelija voi 
halutessaan lähettää palautteensa anonyymisti ja luottamuksellisesti. Salpauksen 
nettisivuilta löytyvä opiskelijoiden palautekanava on ollut Salpauksessa käytössä noin kaksi 
vuotta. Vuonna 2019 palautteita tuli tätä kautta n. 60 kpl. Palautteiden aiheina oli mm. 
opetuksen ja ohjauksen toteutus ja tarve sekä oppimisympäristöjä koskevat asiat. 
 
Lisäksi Salpauksessa toteutettiin keväällä sekä syksyllä 2019 kyselytunnit kampuksittain 
opiskelijoille, joissa opiskelijat voivat antaa palautetta, kysyä mieltä askarruttavista asioista 
tai esittää kehitysajatuksia suoraan ylimmälle johdolle ja kasvotusten. Tilaisuuksissa annettiin 
palautetta mm. Wilma-viestinnästä, tiedonkulusta yleisesti, opiskelijoiden mahdollisuuksista 
henkilökohtaisiin opintopolkuihin ja työjärjestysten yllättävistä muutoksista. 
Opetusalajohtajat ja opiskelijapalvelujohtaja käsittelevät saadut palautteet ja mahdolliset 
tarvittavat toimenpiteet alansa henkilöstön kanssa sekä tiedottaa niistä myös opiskelijoille. 
Johdon ja opiskelijoiden kohtaamiset on koettu tärkeiksi, joten kyselytunteja tullaan 
järjestämään myös vuonna 2020.  
 
Salpaus on vahvasti mukana erilaisissa alueen / valtakunnallisissa tapahtumajärjestelyissä.  
Salpauksen hevosalan opiskelijoiden lisäksi myös mm. ravintola- ja cateringalan, 
elintarvikealan sekä matkailun opiskelijat olivat isossa roolissa Kuninkuusravit 2019 
järjestelyissä. Salpauksessa järjestettiin elokuussa jo kolmannen kerran opiskelijoiden ja 
henkilöstön yhteiset Kyläjuhlat, joihin osallistui reilu 3000 henkilöä. Opiskelijat yhdessä 
henkilöstön kanssa osallistuivat tilaisuuden järjestelyihin. Juhlan teemana oli ilmasto. 
Pitkäaikaiset työelämäyhteistyökumppanit Päijät-Hämeen Jätehuolto ja Hämeenmaa 
sponsoroivat juhlassa arvotun Tunturi-sähköpyörän.  Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 
ammatillisen koulutuksen valtakunnalliset kehittämispäivät järjestettiin Salpauksessa 9.-
10.10.2019. Salpauksen lisäksi järjestelyihin osallistuivat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 
työelämätoimikunta, Opetushallitus ja alan yrityksiä.  
 
Salpaus osallistuu aktiivisesti ammatillisen koulutuksen kilpailutoimintaan (mm. SM-Taitaja -
kilpailu, Taitaja9-kilpailu, EuroSkills, WorldSkills, muut ammattialakohtaiset kilpailut). 
WorldSkills-kilpailuissa Venäjän Kazanissa 22.–27.8.2019 oli mukana salpauslaisia ja 
ensimmäistä kertaa kaksi opiskelijaa yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa, heistä toinen 
Salpauksesta valmistunut ja kumpikin Salpauksen opettajan valmentamia. Salpauksen 
opettajista Marko Varjos toimii WS2019 kisoissa sekä eksperttinä että lajipäällikkönä 
(huonekalupuusepän ala), Tommi Backman eksperttinä (tehdaskunnossapito) sekä Anssi 
Mikkola lajipäällikkönä (tehdaskunnossapito). 
 
Taloudelliseen perustaan liittyviä tuloksia esitellään kohdassa tilikauden tuloksen 
muodostuminen. Henkilöstötunnuslukuja ja henkilöstötyön toimenpiteitä kuvataan 
laajemmin Salpauksen henkilöstökertomuksessa. 
 

2.2 Salpaus lukuina vuonna 2019 
 

2.2.1 Opiskelijavuodet ja -määrät 
 
Uuden ammatillisen koulutuksen mukaisesti rahoituksessa seurataan opiskelijavuosia. 
Opiskelijavuosi voi muodostua usean eri henkilön opintosuorituksista. Salpauksessa 
seurataan sekä kertyneitä opiskelijavuosia, että opiskelijamääriä (henkilöitä). Lisäksi 
rahoituksen vaikuttavuusosuuteen vaikuttavat suoritetut tutkinnot, tutkinnon osat sekä 
osaamispisteet.  
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2.2.2 Hakijamäärät ja vetovoimaisuus (yhteishaku, jatkuva haku) 
 
Alla olevassa taulukossa on ammatillisen peruskoulutuksen yhteishaun ensisijaisten 
hakijoiden määrät vuosilta 2017 – 2019 sekä vuoden 2019 aloituspaikkamäärät. 
 

 
 
Vuoden 2019 yhteishaussa ammatillisen peruskoulutuksen ensisijaisten hakijoiden määrä 
suhteessa aloituspaikkoihin (0,93 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka) pysyi lähes ennallaan 
edelliseen vuoteen (0,95 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka) verrattuna. Kaikille peruskoulun 
päättäville koulunkäyntikykyisille hakijoille on Päijät-Hämeessä tarjolla toisen asteen 
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opiskelupaikka. Aikuiset ja ylioppilaat hakeutuvat jatkuvan haun kautta, eivätkä näy näissä 
luvuissa. Vetovoimaluku 1 kertoo siitä, että tarjonta on tasapainossa kysynnän kanssa 
(nuorisotakuu). Vuoden 2017 vetovoimaluku näyttäytyy suurempana suhteessa vuosiin 2018 
ja 2019, koska yhteishaun hakijaluvuissa on vuonna 2018 ja 2019 ollut enää vain peruskoulun 
päättäneet.  
 

 
Taulukko: Salpauksen vetovoimaluvut, yhteishaku, ensisijaiset hakijat suhteessa aloituspaikkamäärään. 
 
Erityisen vetovoimaisia aloja vuoden 2019 yhteishaussa olivat autoala (73 hakijaa / 62 
aloituspaikkaa), logistiikka (114 / 80), hius- ja kauneudenhoitoala (86 / 44), 
musiikkiala/musiikkiteknologian osaamisala (29 / 2), kasvatus- ja ohjausala (50 / 26) sekä 
sähkö- ja automaatioala (89 / 56). Alat, jotka kasvattivat hakijamääriä v. 2018 verrattuna 
olivat mm. kasvatus- ja ohjausala, tieto- ja tietoliikennetekniikka sekä logistiikka-ala.  
 
Vähemmän vetovoimaisia vuoden 2019 yhteishaussa oli hevostalous (26 hakijaa / 52 
aloituspaikkaa), kalatalous (3 / 14), puuteollisuus (1 / 14), luonto- ja ympäristöala (3 / 20), 
maatalousala (18 / 69), taideteollisuusalan pt, verhoilu (1 / 11) sekä puuseppä (2 / 11).  
 
Jatkuvan haku väylänä ammatilliseen koulutukseen on löytänyt hyvin paikkansa. Jatkuvan 
haun kautta Salpauksen perustutkintoihin, ammattitutkintoihin sekä 
erikoisammattitutkintoihin tuli hakemuksia vuoden 2019 aikana yhteensä n. 4600, joista eri 
henkilöitä oli n. 3500 (n. 700 hakijaa jätti useamman hakemuksen, ka. 2,5). Vuoden 2019 
lopussa edellä mainituista 4600 hakemuksesta n. 1700 henkilöä otettiin opiskelijaksi, mutta 
n. 125 henkilön osalta on vielä vahvistamatta opiskelupaikan vastaanottaminen. Lisäksi n. 
145 henkilöä ei ottanut jatkuvan haun kautta saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Tämä voi 
johtua osin mm. hakijan henkilökohtaisista esim. taloudellisista syistä. Vuoden 2019 lopussa 
valintaprosessi oli kesken n. 500 hakijan osalta, joiden koulutus on suunniteltu alkavan vasta 
vuoden 2020 puolella.  
 
Jatkuvan haun kautta vetovoimaisimmat tutkinnot olivat eläintenhoitajan ammattitutkinto 
sekä perustutkinnoista sosiaali- ja terveysala, liiketoiminta, hius- ja kauneudenhoitoala, 
logistiikka, ravintola- ja catering-ala, kasvatus- ja ohjausala, autoala, hevostalous, kone- ja 
tuotantotekniikka sekä rakennusala. Jatkuvan haun vetovoima näyttäytyi erityisesti kone- ja 
tuotantotekniikan aikuisten hakijoiden määrissä, joka varmasti suurilta osin johtui mm. 
Lahden Vipusenkadun kampuksen oppimisympäristön uudistamisesta. Alavalintojen ero 
yhteishaun kautta hakeutuneiden osalta verrattuna jatkuvan haun hakijoihin oli selkeä. 
Esimerkiksi hevostalous, liiketoiminta sekä rakennusala vetivät hakijoita paremmin jatkuvan 
haun kautta.  
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2.2.3 Tutkintojen ja tutkinnon osien suorittaminen 
 
Vuonna 2019 suoritettiin yhteensä 2631 tutkintoa (perustutkinnot, ammattitutkinnot ja 
erikoisammattitutkinnot), mikä on miltei sama, kuin edellisenä vuotena (2724 tutkintoa).  
Lukuun sisältyy 26 tutkintoa, jotka on suoritettu yhdistelmätutkintona (ammatillinen ja yo-
tutkinto). Vuosittaiseen vaihteluun vaikuttaa mm. aiempina vuosina aloittaneiden määrä. 
Suoritettujen ammatillisten perustutkintojen määrä (1713 tutkintoa) väheni jonkin verran 
edelliseen vuoteen (1973 tutkintoa) verrattuna. Määrällisesti eniten perustutkintojen 
suorittajia oli liiketaloudessa, ravintola- ja cateringalalla, logistiikka-alalla, rakennusalalla 
sekä sosiaali- ja terveysalalla.  
 
Ammattitutkintojen määrä nousi selkeästi edellisvuoteen verraten (v. 2018 yhteensä 322 
tutkintoa, v. 2019 yhteensä 466). Lisäkoulutusten (mm. ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) 
järjestämiselle oli aiemmin määritetty koulutuksen järjestäjäkohtainen kokonaismäärä. 
Nykyisen ammatillisen koulutuksen lain mukaisesti koulutuksen järjestäjä voi itse määrittää 
alueen tarpeen mukaan, miten opiskelijavuosien toteutukset kohdistetaan. Tämä 
mahdollistaa aikaisempaa laajemmin ammatti- ja erikoisammattitutkintojen järjestämisen 
opiskelijoiden ja työelämän tarpeita vastaavasti. Työssä olevien opiskelijoiden määrä kasvaa 
ja yhä useammalla on aikaisempaa osaamista ko. alalta tai perustutkinto suoritettuna, joten 
ammattitutkinto on hyvä vaihtoehto kehittää osaamistaan vastaamaan tämän päivän 
osaamistarpeita. Oppisopimuskoulutuksen järjestäminen on yhä työelämälähtöisempää ja 
tämä on mahdollistanut joustavat toteutusmallit henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. 
Myös markkinointia on toteutettu onnistuneesti, jolloin työnantajien tietoisuus oman 
henkilöstön koulutusmahdollisuuksista on lisääntynyt.  
 
Salpauksessa ammattitutkintolaisia oli 52 eri tutkinnossa. Suoritusmäärissä oli runsaasti 
hajontaa, joissakin tutkinnon suorittajia oli vain yksi henkilö ja jossakin jopa 60 henkilöä.  
 
Erikoisammattitutkinnoissa oli suoritusten määrä lisääntynyt edellisvuoteen verraten (v. 
2018 yhteensä 429 tutkintoa, v. 2018 yhteensä 452). Salpauksessa 
erikoisammattitutkintolaisia oli 27 eri tutkinnossa. Suoritusmäärissä oli runsaasti hajontaa, 
kuten ammattitutkinnoissakin (hajonta 1 – 207). 
 
Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen nousussa näkyy selkeästi työ- ja elinkeinoelämän 
arvostus ko. tutkintoja kohtaan.  
 
Seuraavissa taulukoissa on kuvattu suoritetut tutkinnot sekä suoritettujen opintojen 
yhteislaajuus osaamispisteinä (perustutkinnot, ammattitutkinnot sekä 
erikoisammattitutkinnot) vuosilta 2017-2019. 
 

 
 

Suoritetut tutkinnot yhteensä 2017 2018 2019

Perustutkinnot 1 789 1 973 1 713
Ammatti tutkinnot 233 322 466
Erikoisammatti tutkinnot 375 429 452
Suoritetut tutkinnot yhteensä 2 397 2 724 2 631
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Edellä mainitussa taulukossa perustutkintojen osaamispistemääriin vaikuttaa vähentävästi 
uuden lain mukainen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen mm. yhteisten opintojen 
osalta. Vastaavasti kaikissa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osaamispisteitä ei ole 
ollut aiemmin, joka lisää näiden tutkintojen osaamispistemääriä.  
 
Vuonna 2019 vetovoimaisia ammattitutkintoja olivat eläintenhoitaja, kuljetusala, 
markkinointiviestintä, mielenterveys- ja päihdetyö, taloushallinto sekä puhtaus- ja 
kiinteistöpalvelu. Lähiesimiestyön ammattitutkinto on vuosina 2017-2019 ollut yksi 
suosituimmista ammattitutkinnoista, kuten myös myynnin ammattitutkinto. 
 
Erikoisammattitutkinnoista erityisen suosittuja olivat Tuotekehittäjän 
erikoisammattitutkinto, Johtamisen erikoisammattitutkinto sekä Yritysjohtamisen 
erikoisammattitutkinto.  
 
Alla olevissa taulukoissa on kuvattu tutkinnon osien suorituksia osaamispisteinä sekä 
näyttöjen lukumäärinä.  
 

 
 

Suoritettujen opintojen yhteislaajuus, 
osaamispisteet

2018 2019

Perustutkinnot 240 185 143 357
Ammatti tutkinnot 3 580 21 515
Erikoisammatti tutkinnot 900 25 690
Yhteensä 244 665 190 562

Suoritetut tutkinnon osat (laajuus, 
osaamispisteet) yhteensä

2017 2018 2019

Perustutkinnot 17 417 16 951 14 142
Ammatti tutkinnot 1 087 1 181 4 310
Erikoisammatti tutkinnot 874 1 063 950
Yhteensä 19 378 19 195 19 402
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2.2.4 Eronneiden määrät 
 
Negatiivisista syistä opinnoista eronneiden määrää seurataan kahden eri ikäryhmän osalta eli 
alaikäisten alle 18-vuotiaiden ja 18–29 -vuotiaiden osalta. Rajaus 29 ikävuoteen perustuu 
nuorisolain määritelmään, jossa nuorilla tarkoitetaan alle 29-vuotiaita. Negatiivisten erojen 
määrä alle 18-vuotiaiden osalta v.2019 oli 3,1 % ja 18–29 -vuotiaiden osalta 10,6 % (luvuissa 
kaikki perustutkinnon suorittajat, tilannetieto syyskuulta 2019).  
 
Salpauksessa määrät ovat valtakunnallista keskitasoa. Tyypillisin negatiivisen eron syy alle 18 
vuotiailla on henkilökohtaiset syyt (39 henkilöä). Tyypillisimmät negatiivisen eron syyt ovat 
18 – 29 vuotiailla, että henkilö katsotaan eronneeksi (214 henkilöä) sekä henkilökohtaiset 
syyt (112 henkilöä). Opiskelija katsotaan eronneeksi silloin, kun opiskelijaan ei useista 
yrityksistä huolimatta saada lainkaan yhteyttä. Syy näihin eroihin on usein 
koulukuntoisuudessa (fyysinen ja psyykkinen terveys tai päihteet) tai haasteet oman 
elämänhallinnassa. Muita opiskelijoiden itsensä ilmoittamia syitä ovat usein terveydelliset 
syyt ja motivaation puute. Kriittinen kohta opintojen jatkumisessa on usein juuri täysi-
ikäisyyden saavuttaminen ja siinä riittävien tukitoimien varmistaminen moniammatillisesti. 
Myös kodin/huoltajien rooli on edelleen merkityksellinen. Koulutuskeskus Salpaus ilmoittaa 
opintojen keskeytyessä alle 29-vuotiaan nuoren tiedot kaupungin/kunnan Nuorisopalveluihin 
etsivään nuorisotyöhön. 
 
Positiiviseksi eroksi katsotaan mm. opiskelijan siirtyminen toiseen tutkintoon Salpauksessa 
tai toiseen oppilaitokseen. Vuonna 2019 yhteensä 105 opiskelijaa siirtyi Salpauksesta 

Valmiissa tutkinnon osissa olevien 
näyttöjen lukumäärä

2019

Perustutkinnot 445
Ammatti tutkinnot 74
Erikoisammatti tutkinnot 21
Yhteensä 540
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opiskelemaan muuhun toisen asteen oppilaitokseen tai oppisopimuksella. Joitakin siirtymiä 
oli myös yliopistoon ja ammattikorkeakouluun. Lisäksi 182 opiskelijaa vaihtoi Salpauksen 
sisällä aloittamansa tutkinnon toiseen jatkaen opintojaan.  
 
Alla olevassa taulukossa on kaikki eronneet opiskelijat ikäryhmittäin vuonna 2019:  
 

 
 
Alle 18 vuotiaiden osalta eroprosentti oli 3,1% ja 18-29 vuotiaiden osalta 10,6 % (tilastotieto 
syyskuu/2019).  
 
Alla olevassa taulukossa kuvataan eronneiden perustutkintoa suorittaneiden opiskelijoiden 
määrä.  
 

 
 
Vuonna 2019 kaikki eronneet (sis. negatiiviset sekä positiiviset, perustutkinnot) 10% on 
selvästi alhaisempi kuin vuoden 2018 14% ja vuoden 2017 16%.  Opinnoista eroamisissa 
raportoidaan ns. negatiiviset eron syyt, jolloin opiskelijaa ei ole tavoitettu tai hänet on 
ohjattu muiden palveluiden, kuin opintojen piiriin. Laskennallisen vertailun vuoksi vuoden 
2017 eronneiden määrätietoihin on lisätty näyttötutkintojen osuus, joita ei seurattu aiemmin 
tuloskorttitasolla. Vastaavasti vuosien 2017 ja 2018 eronneiden määrätietoihin on lisätty 
oppisopimuskoulutuksen osuus. Vuoden 2019 laskelmassa on mukana kaikkien 
perustutkintoa suorittaneiden erot. 
 

2.2.5 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä ja oppisopimuksen purku 
 
Oppisopimusten määrä on kasvanut edellisvuosiin nähden selkeästi (2005 hlöä vuonna 2017, 
2319 hlöä vuonna 2018 ja 2751 hlöä vuonna 2019). Vuonna 2019 voimassa olevista 
perustutkintojen oppisopimuksista (oppisopimus tehty koko tutkinnon ajaksi) purkautui vain 
179 sopimusta (7,0%) ja purkautuneiden oppisopimusten osuus laski edelliseen vuoteen (186 
sopimusta, 8,0%) verrattuna. Oppisopimusten purkautumisen taustalla ovat usein muutokset 
yrityksessä, muutokset työsuhteessa, työpaikan vaihto tai henkilökohtaiset syyt. Koulutuksen 
järjestämiseen liittyviä purkuja oli vuonna 2019 vain kaksi.  

Joista

YHT Negatiivinen Opso PT AT EAT MUU
750  560  48  666  37  6  41
264  117  2  227    37
459  389  140  264  84  97  14

1 473 1 066  190 1 157  121 103  92

Joista eronsyy on Joista tutkintotyyppi on

Ikäryhmä erotessa-Eronsyy-Tutkinto-Ryhmä Positiivinen
eronneet opiskelijat – 18-29 v  190
eronneet opiskelijat – alle 18 v  147
Jokin muu  70
Yhteensä(Salpaus)  407



Talousarvion toteutuminen 

90 

 

 
 

 
 

2.2.6 Työllistyminen 
 
Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työllistyminen oppilaitosten välisessä 
valtakunnallisessa vertailussa pohjautuu Opetushallituksen Vipunen-tietokantaan 
(https://vipunen.fi/fi-fi). Vipunen on opetushallinnon tilastopalvelu, jonka sisällöstä 
vastaavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Tilastotiedon tulkinnassa 
on huomioitavaa mm. se, että ko. tiedot tulevat kahden vuoden viiveellä, esim. vuoden 2019 
tiedot ovat saatavilla vuonna 2021. OKM sekä OPH käyttävät näitä tietoja oppilaitosten 
välisissä vertailuissa ja rahoituspäätösten pohjatietoina. 
 
Vuoden 2017 lopussa 64,0 % Salpauksessa ammatillisen perustutkinnon vuonna 2016 
suorittaneista oli työllisiä tai työllisiä opiskelijoita. Työllistyminen on parantunut vuoden 
2016 tilanteeseen verrattuna (60,2 %) sekä asetettuun tavoitteeseen (63%).  
 
Työllistymisessä on selkeitä tutkintokohtaisia eroja. Hyvin tai erityisen hyvin työllistyivät 
hevostalouden, hiusalan, hotelli-, ravintola- ja catering-alan, kauneudenhoitoalan, 
liiketalouden, logistiikan, talotekniikan, sosiaali- ja terveysalan, verhoilu- ja sisustusalan sekä 
turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneet. Heikoiten työllistyivät käsi- ja 
taideteollisuusalan (artesaani), luonto- ja ympäristöalan, laboratorioalan sekä 
suunnitteluassistentin perustutkinnon suorittaneet.  
 
Työttöminä vuoden 2017 lopussa oli 18 % tutkinnon suorittaneista, mikä oli selvästi 
vähemmän kuin vuoden 2016 lopussa (22 %).   
 
Alla olevassa taulukossa on kuvattu työttömät työnhakijat Päijät-Hämeessä (tilanne 11/2019) 
henkilömääränä alle 20-vuotiaiden sekä alle 25-vuotiaiden työnhakijoiden osalta.  
 

Opiskelijamäärä ja purku 2017 2018 2019

Oppisopimukset 2 005 2 319 2 751
Purkautuneet oppisopimukset 168 186 179
Eronneet % 8,0 8,00                  7,0
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Lähteet: TEM / Työnvälitystilastot sekä  http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-hame-nuorisotakuun-seuranta 
 
Päijät-Hämeessä on muuta Suomea selkeästi matalampi koulutustaso sekä korkea 
nuorisotyöttömyys. Lahti ja ympäristökunnat (Orimattila, Hollola, Asikkala ja Kärkölä) ovat 
hakeneet mukaan työllisyyden hoidon kuntakokeiluun, jossa uudella toimintamallilla 
rakennetaan tukea alueen nuorisotyöttömyyden hoitoon ja koulutustason nostamiseen. 
Hyväksytyt hankkeet aloittavat vuoden 2020 alkupuolella. Kokonaiskohderyhmän on arvioitu 
olevan n. 10 000 henkilöä. 
 
Lahden alueen työllisyyden hoidon kuntakokeilun kohderyhmät ovat työttömät ja 
työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan sekä 
kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai 
työvoimapalveluissa hankealueiden TE-toimistoissa.  Suuri osa kohderyhmästä on vaikeasti 
työllistettäviä tai haastavammassa työmarkkina-asemassa olevia eri-ikäisiä. Lisäksi yritetään 
tavoittaa vielä kotona olevia maahanmuuttajanaiset ja saada heidät aktiivisiksi osallistujiksi 
työelämään ja yhteiskuntaan. 
 
Työllistyminen, perustutkinnot (yhteishaku) valmistumisvuosi 2010 – 2017 (Ammatillisen 
perustutkinnon (yhteishaku) suorittaneiden työllistyminen 1 v tutkinnon jälkeen. 
Tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan vuoden lopussa työllistyneet.) 
 

 
Lähde: Opetushallituksen Vipunen-tietokanta 
 
Työllistyminen, kaikki tutkinnot valmistumisvuosi 2010 – 2017 (Ammatillisen tutkinnon 
(perustutkinto, perustutkinto näyttötutkintona, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) 
suorittaneiden työllistyminen 1 v tutkinnon jälkeen. 
Tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan vuoden lopussa työllistyneet.) 
 

Kunta Työvoima Työttömät 
työnhakijat osuus 
työvoimasta % 

Työttömät 
työnhakijat 
alle 20-vuotiaat, 
henkilömäärä 

Työttömät 
työnhakijat 
alle 25-vuotiaat, 
henkilömäärä 

Asikkala 3 400 8,3 11 22 
Hartola 1 152 11,4 - 9 
Heinola 8 059 13,2 39 137 
Hollola 10 921 7,1 27 87 
Kärkölä 2 075 9,7 6 26 
Lahti 56 173 12,2 226 969 
Orimattila 7 399 7,7 17 53 
Padasjoki 1 159 10,2 - 7 
Sysmä 1 415 8,8 - 6 

 

1 v. tutkinnon jälkeen Päätoiminen 
työllinen

Työllinen 
opiskelija

Päätoiminen 
opiskelija, 

koululainen
Työtön

Varusmies, 
siiviipalvelusmie

s

Eläkeläinen, sis. 
työttömyyseläkke

ellä olevat

Muu tai 
tuntematon

Muuttanut 
maasta Yhteensä

2010 609 108 135 195 108 6 72 1-4 1 233
2011 672 114 129 210 72 18 51 1-4 1 263
2012 711 120 141 210 105 9 66 6 1 365
2013 690 126 126 282 30 24 96 12 1 386
2014 645 153 162 348 18 1-4 84 9 1 422
2015 732 138 165 351 27 24 81 6 1 521
2016 708 144 144 327 27 6 108 9 1 476
2017 753 120 138 225 21 15 81 1-4 1 359

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-hame-nuorisotakuun-seuranta
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Lähde: Opetushallituksen Vipunen-tietokanta 
 

2.2.7 Jatko-opintoihin sijoittuminen 
 
Seuraavissa taulukoissa kuvataan jatko-opintoihin sijoittuneiden %-osuus tutkinnon 
suorittaneista tutkinnon suoritusvuoden jälkeisen tilastovuoden lopussa (taulukossa Päijät-
Hämeen tiedot, koulutuksen järjestäjäkohtaista tietoa ei ole saatavilla). Tilastossa on 
ammatillisen tutkinnon (perustutkinto, perustutkinto näyttötutkintona, ammattitutkinto, 
erikoisammattitutkinto) suorittaneet, jotka ovat siirtyneet jatko-opintoihin eri kouluasteille 
(alempi korkeakoulututkinto, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulututkinto, 
lisensiaatintutkinto, lukiokoulutus, lääkärien erikoistumiskoulutus, perusaste, 
tohtorintutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto).  
 
Jatko-opintoihin sijoittuneiden osuus tutkinnon suorittaneista vuosilta 2010-2017: 
 

 
 

 
Lähde: Opetushallituksen Vipunen-tietokanta 

  

1 v. tutkinnon jälkeen

Päätoiminen 
työllinen

Työllinen 
opiskelija

Päätoiminen 
opiskelija, 

koululainen
Työtön

Varusmies, 
siiviipalvelusmie

s

Eläkeläinen, sis. 
työttömyyseläkk

eellä olevat

Muu tai 
tuntematon

Muuttanut 
maasta Yhteensä

2010 1 029 168 156 276 111 9 84 6 1 836
2011 1 143 162 144 273 72 21 69 6 1 887
2012 1 287 174 159 312 111 15 81 9 2 151
2013 1 266 204 147 387 30 36 111 21 2 199
2014 1 080 201 180 468 18 1-4 96 15 2 061
2015 1 272 189 192 495 27 24 102 9 2 313
2016 1 185 210 168 420 27 9 129 12 2 160
2017 1 173 171 156 285 21 18 105 6 1 932

Jatko-opintoihin sijoittuneiden osuus tutkinnon 
suorittaneista

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ammatillinen perustutkinto 
(opetussuunnitelmaperusteinen)

10,9 % 10,2 % 10,3 % 9,1 % 11,4 % 10,8 % 9,8 % 10,2 %

Ammatillinen perustutkinto (näyttötutkinto) 3,3 % 3,0 % 2,1 % 3,9 % 3,5 % 4,6 % 6,1 % 4,5 %

Ammattitutkinto 3,0 % 2,2 % 2,0 % 1,8 % 0,6 % – 2,3 % 0,5 % – 1,8 % 0,5 % – 1,8 % 3,4 %

Erikoisammattitutkinto 1,8 % – 7,0 % 1,2 % – 4,8 % 1,6 % – 6,3 % 1,6 % – 6,3 % 1,5 % – 6,1 %

Yhteensä 8,5 % 7,6 % 7,4 % 6,7 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 8,3 %
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2.2.8 Valmentava koulutus 
 
Salpaus järjestää valmentavaa koulutusta sekä kantasuomalaisille että maahanmuuttajille. 
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) suoritti yhteensä 94 
opiskelijaa. Suorittaneiden määrä on kasvanut verrattuna vuoteen 2018, jolloin suorittaneita 
oli 79. Koulutuksen suorittaneista 80 % sai opiskelupaikan tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa (ammatillinen, lukio tai ammattikorkeakoulu). VALMA-koulutuksen 
suorittaneista 63 henkilöä siirtyi Salpaukseen suorittamaan ammatillista perustutkintoa 
(määrä vuonna 2018 oli 53 hlöä). 
 

 
 

 
 

2.2.9 Yhdistelmäopinnot 
 
Yhdistelmäopinnoissa voi suorittaa samanaikaisesti kaksi tutkintoa: ammatillisen 
perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Koulutukseen haetaan yhteishaussa. Salpauksessa 
ylioppilastutkinnon voi yhdistää kaikkiin perustutkintoihin. Lisäksi on mahdollisuus opiskella 
yksittäisiä lukioaineita yhdistettynä ammatilliseen perustutkintoon. Ylioppilastutkintoon 
valmentavaa opetusta järjestetään Lahdessa Ståhlberginkadulla ja Heinolassa Heinolan 
lukiossa. Koulutuskeskus Salpaus tekee yhteistyötä ylioppilaskirjoitusten järjestelyissä 

Valma-koulutuksen jälkeen 2. asteen koulutukseen sijoittuneet

2019 Valma-koulutuksesta valmistuneet 94
Koulutuskeskus Salpaus 63
Muu ammatillinen oppilaitos 9
Ammatillinen erityisoppilaitos 1
Lukio ja ammattikorkeakoulu 3
Muu koulutus (Harjula) 1
Muu (äitiysloma) 2
Työssä 1
Ei sijoittunut tai ei tietoa 14
Yhteensä 94
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Nastopolin lukion kanssa kevääseen 2021 saakka. Tämän jälkeen syksystä 2021 kevääseen 
2022 yhteistyötä jatketaan Lahden Lyseon kanssa. 
 
Vuoden 2019 aikana yhdistelmäopinnoissa oli Salpauksessa n. 130 opiskelijaa. Yo-tutkinnon 
suorittaneita oli 26 henkilöä.  
 

2.2.10 Urheilijoiden ammatillinen koulutus 
 
Salpauksessa Urheilijoiden ammatillinen koulutus mahdollistaa huippu-urheilun 
yhdistämisen perustutkinto-opintoihin. Haku koulutukseen tapahtuu yhteishaun tai jatkuvan 
haun kautta. Urheiluamiksen opiskelijoilla valmennus sisältyy ammatillisen perustutkinnon 
opintoihin. Urheilijat opiskelevat ryhmissä, joissa harjoittelua tuetaan joustavilla 
opetusjärjestelyillä. Urheiluvalmennus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Lahden lyseon 
urheilulinjan ja Päijät-Hämeen urheiluakatemian kanssa. 
 
Vuoden 2019 aikana urheilijoiden ammatillisessa koulutuksessa oli Salpauksessa n. 37 
opiskelijaa. Lajeja on yhteensä 14 (jääkiekko, jalkapallo, koripallo, hiihto, yleisurheilu, 
salibandy, karate, tennis, keilaus, brassijujutsu, mäkihyppy, pyöräily, ringette sekä vikellys). 
Lajeista jääkiekossa on eniten opiskelijoita (n. puolet kokonaismäärästä) ja muissa lajeissa n 
1-3 opiskelijaa per laji. 
 

2.2.11 Maahanmuuttajakoulutus 
 
Salpauksen opiskelijoista 11,0 % on maahanmuuttajataustaisia. Vuonna 2019 Koulutuskeskus 
Salpauksessa opiskeli 729 henkilöä, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Yleisimmät kielet 
ovat venäjä (135), arabia (117), viro (76), kurdi (46) ja thai (43). 
 
Maahanmuuttajakoulutusta toteutettiin eri koulutusmuodoissa:  
• Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus  
• Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot sekä valmennus suomen kielen yleisen kielitut-

kinnon (YKI 3) keskitason testiin (YKI -kielitestejä) 
• Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA maahanmuuttajille (kielitaito-

taso A2.2.) 
• Maahanmuuttajat tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.  
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2.2.12 Kansainväliset liikkuvuudet (opiskelijat ja henkilöstö) 
 
Alla olevassa kuvassa on kuvattu kansainväliset liikkuvuudet (sekä opiskelijat että henkilöstö) 
vuonna 2019:  
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2.3 Käyttötalouden toteutuminen 

(1000 €) vuonna 2019 
 

 
 
  

Meno-/tulolaji Talousarvio Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama
muutokset muutosten

jälkeen

TULOT

Myyntituotot 57 060 1 520 58 580 60 846 2 266
Maksutuotot 35 35 25 -10
Tuet ja avustukset 823 1 190 2 013 1 547 -465
Vuokratuotot 140 -11 129 289 160
Muut tuotot 11 11 100 88
Valmistus omaan käyttöön

YHTEENSÄ TULOT 58 057 2 710 60 767 62 807 2 040

MENOT

Palkat 27 748 461 28 209 27 152 -1 057
Eläkekulut 6 510 153 6 663 6 240 -423
Muut henkilösivukulut 881 -54 827 700 -127
Muiden palvelujen ostot 8 565 226 8 790 9 616 825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 537 253 5 790 5 480 -310
Varastojen muutos -274 -274 190 464
Tuet ja avustukset 1 041 -18 1 022 800 -222
Vuokramenot 1 382 42 1 424 1 234 -190
Verot 784 784 1 052 268
Muut kulut 376 22 398 53 -345

YHTEENSÄ MENOT 52 549 1 085 53 634 52 518 -1 116

NETTO 5 508 1 626 7 133 10 289 3 156

Poistot 6 692 6 692 6 460 -232
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2.4 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 
(1000 €) vuonna 2019 

 

 
 
  

Päijät-Hämeen koulutuskonserni Talousarvio Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama
muutokset muutosten

(ulkoiset) jälkeen

Toimintatuotot  58 057  2 710  60 767  62 807  2 040 
Myyntituotot  57 060  1 520  58 580  60 846 
Maksutuotot  35 -                     35  25 
Tuet ja avustukset  823  1 190  2 013  1 547 
Vuokratuotot  140 - 11  129  289 
Muut toimintatuotot -                            11  11  100 

Valmistus omaan käyttöön -                           -                    -                             -                    -                    

Toimintakulut - 52 552 - 1 085 - 53 636 - 52 331  1 306 
Henkilöstökulut - 35 138 - 561 - 35 699 - 33 898 
Muiden palvelujen ostot - 8 565 - 226 - 8 790 - 9 616 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana - 5 537 - 253 - 5 790 - 5 480 
Varaston muutos  274 -                     274 - 190 

Tuet ja avustukset - 1 043  18 - 1 024 - 808 
Vuokrakulut - 1 382 - 42 - 1 424 - 1 234 
Muut toimintakulut - 1 160 - 22 - 1 182 - 1 105 

Toimintakate  5 505  1 626  7 131  10 476  3 345 

Korkotuotot  35 -                     35  11 
Muut rahoitustuotot -                           -                    -                              384 
Korkokulut - 293  56 - 236 - 251 
Muut rahoituskulut - 18 -                    - 18 - 28 

Vuosikate  5 230  1 682  6 912  10 592  3 681 

Poistot käyttöomaisuudesta - 6 692 -                    - 6 692 - 6 460 
Kertaluonteiset poistot -                           -                    -                             -                    
Arvonalentumiset -                           -                    -                             -                    
Satunnaiset tuotot -                           -                    -                             -                    
Satunnaiset kulut -                           - 1 862 - 1 862 - 2 124 

Tilikauden tulos - 1 462 - 180 - 1 643  2 009  3 652 

Poistoeron lisäys(-), vähennys(+)  849 -                     849  850 
Varausten lisäys(-), vähennys(+) -                           -                    -                             -                    
Rahastojen lisäys(-), vähennys(+) -                           -                    -                             - 5 

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ - 613 - 180 - 793  2 854  3 647 
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2.5 Investointiosan toteutuminen 
(1000 €) vuonna 2019 

 

 
 
  

Talousarvio Talousarvion 
muutos

Talousarvio 
muutoksen 

jälkeen

Toteutuma Poikkeama

Irtaimistohankinnat

Oppimis- ja koulutuspalvelut 1 337 190 1 527 420 -1 107

Johtamis-, kehittämis- ja oppilaitospalvelut 610 116 726 428 -298

Käyttöomaisuuden myynti
Käytetyt metallialan koneet 0 0 -50 -50

Irtaimistohankinnat yhteensä

Menot yhteensä 1 947 306 2 253 849

Tulot yhteensä 0 0 0 -50

Nettomenot 1 947 306 2 253 798 -1 455

Rakentamishankkeet ylläpito- ja kehittämishankkeet

Vipusenkatu 5, Lahti 0 0 -134 -134

Ståhlberginkatu  10, Lahti 13 743 799 14 542 14 358 -184

Ståhlberginkatu 2-6, Lahti 140 -105 35 4 -31

Svinhufvudinkatu 13, Lahti 0 506 506 506 0

Svinhufvudinkatu 4, Lahti 0 188 188 10 -178

Ståhlberginkatu 4, Lahti 0 575 575 436 -139

Kiinteistöjen luovutustulot

Rakokiventie 2, Nastola kiinteistön myynti 0 0 0 -5 -5

Rakentamishankkeet yhteensä

Menot yhteensä 13 883 1 963 15 846 15 179

Tulot yhteensä 0 0 0 -5

Nettomenot 13 883 1 963 15 846 15 174 -353

INVESTOINTI YHTEENSÄ

Menot yhteensä 15 830 2 269 18 099 16 028

Tulot yhteensä 0 0 0 -55

Nettomenot 15 830 2 269 18 099 15 972 -1 808

Kohde/hanke

Investointitulot (-) , -menot (+)
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2.6 Rahoitusosan toteutuminen 
(1000 €) vuonna 2019 

 

 
 
  

Talousarvio Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama
muutokset muutoksen 

jälkeen
Toiminnan rahavirta
Tulorahoitus

Vuosikate  5 230  1 682  6 912  10 592  3 681 
Satunnaiset erät - 1 862 - 1 862 - 2 124 - 261 
Tulorahoitukseen korjauserät  209  209  99 - 110 

Investointien rahavirta -                   
Investointimenot - 15 830 - 2 269 - 18 099 - 16 028  2 071 
Rahoitusosuudet investointimenoihin -                   -                   -                   -                   -                   
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot -                    5  5  55  50 

- 10 600 - 2 235 - 12 835 - 7 405  5 431 

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -                   -                   -                   - 2  2 
Antolainasaamisten vähennykset -                   -                   -                   -                   -                   

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys  2 800 -                    2 800 -                    2 800 
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 884 -                   - 884 - 1 031  147 
Lyhytaikaisten lainojen muutos -                   -                   -                   -                   -                   

Oman pääoman muutokset -                   -                   -                   -                   -                   
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien
muutokset -                   -                   -                    3 - 3 
Vaihto-omaisuuden muutos -                   -                   -                    187 - 187 
Saamisten muutos  354 -                    354  523 - 169 
Korottomien velkojen muutos -                   -                   -                    45 - 45 

Rahoituksen rahavirta  2 270 -                    2 270 - 275  2 545 

Varsinaisen toiminnan ja investointien
nettokassavirta
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2.7  Yhteenveto yhtymäkokouksen hyväksymien määrärahojen toteuttamisesta 
 

 
 

Sisältää ulkoiset erät (1000 €)
Sito- Talousarvio Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

 vuus 1) muutokset muutoksen 
jälkeen

KÄYTTÖTALOUSOSA
     (toimintakate)

- Oppimis- ja koulutuspalvelut N  21 058  1 484  22 541  25 465  2 923 
- Oppilaitospalvelut N - 11 520  74 - 11 446 - 11 646 - 200 
- Rehtorintoimisto ja hallinto N - 4 032  68 - 3 964 - 3 343  622 

Yhteensä  5 505  1 626  7 131  10 476  3 345 

TULOSLASKELMAOSA
     (rahoitustuotot ja -kulut, satunnaiset erät)

- Korkotulot B  35 -                     35  11 - 24 
- Muut rahoitustulot B -                    -                    -                     384  384 
- Korkomenot B - 293  56 - 236 - 251 - 15 
- Muut rahoitusmenot B - 18 -                    - 18 - 28 - 10 
- Satunnaiset erät B - 1 862 - 1 862 - 2 124 - 261 
- Tulorahoitukseen korjauserät E -                     209  209  99 - 110 

Yhteensä - 276 - 1 597 - 1 872 - 1 908 - 36 

INVESTOINTIOSA
- Oppimis- ja koulutuspalvelut N - 1 337 - 190 - 1 527 - 375  1 152 
- Oppilaitospalvelut N - 14 408 - 2 003 - 16 411 - 15 533  878 
- Rehtorintoimisto ja hallinto N - 85 - 76 - 161 - 64  97 

Yhteensä - 15 830 - 2 269 - 18 099 - 15 972  2 127 

RAHOITUSOSA
    (kassavirtaan vaikuttavat erät)

- Antolainasaamisten lisäykset B -                    -                    -                    - 2 - 2 
- Antolainasaamisten vähennykset B -                    -                    -                    -                    -                    
- Lainojen lisäykset B  2 800 -                     2 800 -                    - 2 800 
- Lainojen lyhennykset B - 884 -                    - 884 - 1 031 - 147 
- Oman pääoman muutos N -                    -                    -                    -                    -                    
- Muut maksuvalmiuden muutokset E  354 -                     354  1 618  1 264 

Yhteensä  2 270 -                     2 270  585 - 1 685 

TALOUSARVION LOPPUSUMMA - 8 330 - 2 240 - 10 570 - 6 819  3 751 

1) N = nettositovuus, B = bruttomääräraha , K = kassavaikutus, E = ei sitova erä
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3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 
 

3.1 Tuloslaskelma 
 

  

2019 2018
€ €

Toimintatuotot 62 806 985,93 61 725 386,92
Myyntituotot 60 845 967,01 59 209 202,05
Maksutuotot 24 983,26 29 651,20
Tuet ja avustukset 1 547 380,02 1 218 633,86
Vuokratuotot 289 140,82 987 697,11
Muut tuotot 99 514,82 280 202,70

Toimintakulut -52 330 950,82 -52 209 986,89
Henkilöstökulut
    Palkat ja palkkiot -26 957 467,30 -26 016 253,52
    Henkilösivukulut
        Eläkekulut -6 240 115,75 -6 368 904,79
        Muut henkilösivukulut -700 434,93 -685 510,30
Palvelujen ostot -9 615 722,46 -9 530 863,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 670 377,10 -6 341 542,68
Avustukset -807 802,70 -933 414,06
Vuokrakulut -1 234 240,84 -1 296 804,84
Muut kulut -1 104 789,74 -1 036 693,36

Toimintakate 10 476 035,11 9 515 400,03

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot 11 064,00 12 173,37
Muut rahoitustuotot 384 274,24 61 813,25
Korkokulut -251 106,24 -252 292,36
Muut rahoituskulut -27 829,46 -23 476,03

Vuosikate 10 592 437,65 9 313 618,26

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -6 460 076,19 -8 164 132,97
Arvonalentumiset 0,00 -86 640,24

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot 0,00 35 970,25
Satunnaiset kulut -2 123 667,53 -47 612,11

Tilikauden tulos 2 008 693,93 1 051 203,19

Poistoeron lisäys(-), vähennys(+) 849 722,35 1 049 174,41
Rahastojen lisäys(-), vähennys(+) -4 621,01 -4 766,01

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 2 853 795,27 2 095 611,59
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3.2 Rahoituslaskelma 
 

 
 

Takaisin kohtaan 1.3.2 Toiminnan rahoitus 
 

  

2019 2018
€ €

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 10 592 437,65 9 313 618,26
Satunnaiset erät -2 123 667,53 -11 641,86
Tulorahoitukseen korjauserät 98 873,21 -351 439,38

Investointien rahavirta 
Investointimenot -16 027 639,77 -10 019 454,29
Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 55 483,94 674 564,61

Toiminnan ja investointien kassavirta -7 404 512,50 -394 352,66

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset -1 535,00 -163 418,00
Antolainasaamisten vähennykset 0,00 0,00

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 2 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 031 367,00 -926 104,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00

Oman pääoman muutokset 0,00 0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen muutokset 3 256,40 2 064,31
Vaihto-omaisuuden muutos 186 812,81 63 193,78
Saamisten muutos 523 023,13 295 951,21
Korottomien velkojen muutos 44 799,46 -850 730,54

Rahoituksen rahavirta -275 010,20 420 956,76

RAHAVAROJEN MUUTOS -7 679 522,70 26 604,10

Rahavarat 31.12. 11 200 451,41 18 879 974,11
Rahavarat 1.1. 18 879 974,11 18 853 370,01
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3.3 Tase 
 

  

VASTAAVAA 2019 2018
€ €

A  PYSYVÄT VASTAAVAT *) 86 858 674,53 77 961 673,39

I Aineettomat hyödykkeet 181 781,18 275 369,28
Aineettomat oikeudet 181 781,18 275 369,28
Aneettom.hyöd. ennakkomaksut -0,00 -0,00

II Aineelliset hyödykkeet 84 466 271,87 75 477 217,63
Maa- ja vesialueet 2 784 758,26 2 821 188,91
Rakennukset 78 707 572,22 62 973 751,25
Kiinteät rakenteet ja laitteet 499 676,12 666 234,86
Koneet ja kalusto 2 460 536,05 2 493 479,87
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 13 729,22 6 522 562,74

III Sijoitukset 2 210 621,48 2 209 086,48
Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet 200 000,00 200 000,00
Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet 3 829,64 3 829,64
Muut osakkeet ja osuudet 119 975,70 119 975,70
Muut pysyvät lainasaamiset 1 511 709,14 1 511 709,14
Muut pysyvät saamiset 375 107,00 373 572,00

B  TOIMEKSIANTOJEN VARAT 25 680,52 25 680,52

Muut toimeksiantojen varat 25 680,52 25 680,52

C  VAIHTUVAT VASTAAVAT 14 383 517,23 22 772 875,87

I  Vaihto-omaisuus 1 633 775,97 1 820 588,78
Aineet ja tarvikkeet 159 502,59 168 796,28
Keskeneräiset tuotteet 1 415 930,48 1 598 849,43
Valmiit tuotteet 58 342,90 52 943,07

II  Saamiset 1 549 289,85 2 072 312,98

    Lyhytaikaiset saamiset 1 549 289,85 2 072 312,98
Myyntisaamiset 646 052,31 904 168,54
Muut saamiset (alv, valtionosuus) 293 745,45 531 783,10
Siirtosaamiset 609 492,09 636 361,34

III  Rahoitusarvopaperit
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 7 500 000,00 13 061 869,56

IV Rahat ja pankkisaamiset 3 700 451,41 5 818 104,55

VASTAAVAA YHTEENSÄ 101 267 872,28 100 760 229,78

*)  Vastaavien arvostuserät sisältyvät ko. pysyvien vastaavien eriin.
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VASTATTAVAA 2019 2018
€ €

A  OMA PÄÄOMA 71 055 459,96 68 659 477,87

I Peruspääoma 41 155 874,27 41 155 874,27
II Arvonkorotusrahasto 2 141 042,45 2 598 855,63
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 24 904 747,97 22 809 136,38
V Tilikauden yli-/alijäämä 2 853 795,27 2 095 611,59

B  POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
     VARAUKSET 11 264 444,33 12 114 166,68

Poistoero 11 264 444,33 12 114 166,68

C  PAKOLLISET VARAUKSET 59 998,19 115 304,29

Muut pakolliset varaukset 59 998,19 115 304,29

D  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 599 059,67 595 803,27

Muut toimeksiantojen pääomat 599 059,67 595 803,27

E  VIERAS PÄÄOMA 18 288 910,13 19 275 477,67

I   Pitkäaikainen 7 538 730,95 8 675 360,95
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 7 409 899,00 8 546 529,00
Lainat julkisyhteisöiltä 128 831,95 128 831,95

II  Lyhytaikainen 10 750 179,18 10 600 116,72
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 136 630,00 1 031 367,00
Ostovelat 2 368 896,28 2 442 892,10
Muut velat 636 377,65 642 291,06
Siirtovelat 6 608 275,25 6 483 566,56

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 101 267 872,28 100 760 229,78
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3.4 Konsernituloslaskelma 
 

 
 
 

  

2019 2018
€ €

Toimintatuotot 62 833 230,72 61 749 285,32
Toimintakulut -52 342 786,34 -52 217 460,56
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta -20 623,83 -10 433,51
(tappiosta)

Toimintakate 10 469 820,55 9 521 391,25

Korkotuotot 11 064,00 12 173,37
Muut rahoitustuotot 384 280,93 61 813,27
Korkokulut -251 106,24 -252 292,36
Muut rahoituskulut -27 829,44 -23 476,03

Vuosikate 10 586 229,80 9 319 609,50

Suunnitelman mulkaiset poistot -6 460 019,33 -8 164 051,56
Arvonalentumiset 0,00 -86 640,24
Satunnaiset tuotot 0,00 35 970,25
Satunnaiset kulut -2 123 667,53 -47 612,11

Tilikauden tulos 2 002 542,94 1 057 275,84

Tilinpäätössiirrot 845 101,34 1 044 408,40
Tilikauden verot -2 883,57 -3 285,44

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 2 844 760,71 2 098 398,80
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3.5 Konsernirahoituslaskelma 
 

 
 

  

2019 2018
€ €

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 10 586 229,80 9 319 609,48
Satunnaiset erät -2 123 667,53 -11 641,86
Tulorahoitukseen korjauserät 116 613,47 -344 291,31

Investointien rahavirta 
Investointimenot -16 027 639,77 -10 019 454,29
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 55 483,94 674 564,61

Toiminnan ja investointien nettokassavirta -7 392 980,09 -381 213,37

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset -1 535,00 -163 418,00
Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 031 367,00 -926 104,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 3 256,40 2 064,31
Vaihto-omaisuuden muutos 186 812,81 63 193,78
Saamisten muutos 285 568,58 496 497,45
Korottomien velkojen muutos 40 849,74 -851 500,23

Rahoituksen nettorahavirta -516 414,47 620 733,31

RAHAVAROJEN MUUTOS -7 909 394,56 239 519,94

Rahavarat 31.12. 11 437 567,55 19 346 962,11
Rahavarat 1.1. 19 346 962,11 19 107 442,15
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3.6 Konsernitase  
 

 
  

2019 2018
VASTAAVAA € €

A  PYSYVÄT VASTAAVAT *) 86 800 945,66 77 924 511,49

I Aineettomat hyödykkeet 181 781,18 275 369,28
Aineettomat oikeudet 181 781,18 275 369,28
Ennakkomaksut 0,00 0,00

II Aineelliset hyödykkeet 84 466 517,97 75 477 406,87
Maa- ja vesialueet 2 784 758,26 2 821 188,91
Rakennukset 78 707 818,32 62 973 940,49
Kiinteät rakenteet ja laitteet 499 676,12 666 234,86
Koneet ja kalusto 2 460 536,05 2 493 479,87
Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 13 729,22 6 522 562,74

III Sijoitukset 2 152 646,51 2 171 735,34
Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet 145 854,67 166 478,50
Muut osakkeet ja osuudet 119 975,70 119 975,70
Muut pysyvät lainasaamiset 1 511 709,14 1 511 709,14
Muut pysyvät saamiset 375 107,00 373 572,00

B  TOIMEKSIANTOJEN VARAT 25 680,52 25 680,52

Muut toimeksiantojen varat 25 680,52 25 680,52

C  VAIHTUVAT VASTAAVAT 14 622 340,56 23 004 116,51

I  Vaihto-omaisuus 1 633 775,97 1 820 588,78

II  Saamiset 1 550 997,04 1 836 565,62
    Pitkäaikaiset saamiset 0,00 0,00
    Lyhytaikaiset saamiset 1 550 997,04 1 836 565,62

III Rahoitusarvopaperit 7 500 000,00 13 061 869,56

IV Rahat ja pankkisaamiset 3 937 567,55 6 285 092,55

VASTAAVAA YHTEENSÄ 101 448 966,74 100 954 308,52

*)  Vastaavien arvostuserät sisältyvät ko. pysyvien vastaavien eriin.
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2019 2018
VASTATTAVAA € €

A  OMA PÄÄOMA 82 500 824,52 80 963 599,34

I Peruspääoma 41 155 874,27 41 155 874,27
III Arvonkorotusrahasto 2 141 042,45 2 598 855,63
V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 36 359 147,09 35 110 470,64
VI Tilikauden yli-/alijäämä 2 844 760,71 2 098 398,80

C  PAKOLLISET VARAUKSET 59 998,19 115 304,29

Muut pakolliset varaukset 59 998,19 115 304,29

D  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 599 059,67 595 803,27

Muut toimeksiantojen pääomat 599 059,67 595 803,27

E  VIERAS PÄÄOMA 18 289 084,36 19 279 601,62

I   Pitkäaikainen 7 538 730,95 8 675 360,95
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 7 409 899,00 8 546 529,00
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 128 831,95 128 831,95

II  Lyhytaikainen 10 750 353,41 10 604 240,67
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 136 630,00 1 031 367,00
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 9 613 723,41 9 572 873,67

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 101 448 966,74 100 954 308,52
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4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 
 
4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 

Pysyvien vastaavien arvostus 
 
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen 
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin 
saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun 
poistosuunnitelman mukaisesti. Yhtymäkokouksen hyväksymällä poistosuunnitelman 
muutoksella on hallinto-, laitos- ja asuinrakennusten poistoaikoja muutettu 1.1.2008 alkaen 
neljästäkymmenestä (40) vuodesta kolmeenkymmeneen (30) vuoteen. Em. rakennusten 
poistoaika 1.1.2013 alkaen on 20 vuotta yhtymäkokouksen hyväksymän poistosuunnitelman 
mukaisesti. Yhtymäkokous vahvisti samalla Atk-laitteiden poistoajan muutoksen 1.1.2013 
alkaen. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty 
tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. 
 
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan 
arvoon. 
 
Pysyvien vastaavien arvonkorotuksissa käytettävät perusteet on esitetty kohdassa 4.3.1.  
 
Vaihto-omaisuuden arvostus   
 
Materiaalivarastot on merkitty taseeseen painotettuun keskihankintahintaan tai 
todennäköiseen myyntihintaan, jos jälkimmäinen on ollut alhaisempi. 
 
Rahoitusomaisuuden arvostus 
 
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.  
Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan 
todennäköiseen luovutushintaan. 
 
Johdannaissopimusten käsittely 
 
Kynnyksellinen koronvaihtosopimus, joka on tehty kuntayhtymän lainasalkun korkoriskin 
suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi 8 miljoonan 
euron pääoma osalta. Suojaus kattaa näin osan kuntayhtymän taloussuunnitelman 
mukaisesta lainakannasta. 8 miljoonan euron ylittävän lainakannan korko määräytyy 
markkinakorkojen mukaan.  
 
Lomapalkkavarauksen jaksotukset 
 
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi 24.1.2012 lausunnon nro 103 lomapalkkavelan 
kirjaamisesta vuoden 2011 tilinpäätöksestä alkaen. Kuntayhtymän lomapalkkavelka on 
kirjattu uudella laskentatavalla vuodesta 2012 alkaen.  
 

4.1.1 Edellisten tilikausien vertailukelpoisuus (Liitetieto 4) 
 
Arvonkorotukset perustuvat Suunnittelukeskus Oy:n antamiin lausuntoihin. 
Suunnittelukeskus on tehnyt omaisuuden arvioinnit vuosina 1994 ja 2000. Tilikaudella 2019 



Tilinpäätöksen liitetiedot 

110 

tehtiin rakennusten arvonkorotusten purkuun vuosittainen osuus (1/20 -osaa) yhteensä 
457 813,18 euroa.  
 
Rakennusten poistoajat ovat muuttuneet Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymässä 
seuraavasti: 
 
• poistoaika muutettu 30:stä 40:een vuoteen 1.1.1999 
• poistoaika muutettu 40:stä 30:een vuoteen 1.1.2008 
• poistoaika muutettu 30:stä 20:een vuoteen 1.1.2013 
 
Tilikauden 2018 lomapalkkavelka sisälsi kertaluonteisen tuloksellisuuserän 234 333 euroa 
(Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 117, 2.5.2018). 
 
Tilinpäätöksen 2018 yhteydessä esitetty opiskelijatyövuosimäärä 6438 sisälsi koko koulutus-
toiminnan opiskelijatyövuosivolyyminen, vuoden 2018 valtionosuusrahoitus perustuu 6047 
suoriteperusteiseen opiskelijatyövuosimäärään. 
 

4.1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
Salpaus-Palvelut Oy:n perustaminen vuonna 2016 merkitsi konsernisuhteen syntymistä. 
Konsernitilinpäätöksen laatimista koskeva yleisohjeen mukaan kuntayhtymien tulee laatia 
konsernitilinpäätös, sisältäen konsernin tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä 
konsernitaseen, jotta jäsenkunnat pystyisivät laatimaan oman konsernitilinpäätöksensä 
täydellisenä oikein kuntayhtymän konsernitilinpäätöksestä.  
 
Konsernitilinpäätöksen laajuus  
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhteisö (1) ja osakkuusyhteisö (1). Osakkuusyhteisö 
on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.  
 
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet  
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty. Pysyviin 
vastaaviin sisältyviä sisäisiä katteita ei ollut tilikaudella 2019.  
 
Keskinäisen omistuksen eliminointi  
Kuntayhtymän ja sen tytäryhteisön keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty 
pariarvomenetelmällä.  
 
Vähemmistöosuudet  
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä omistaa Salpaus-Palvelut Oy:n 100-prosenttisesti. 
Vähemmistöosuutta ei ole.  
 
Suunnitelmapoistojen oikaisu  
Poisto-oikaisu on tehty ainoastaan rakennusten osalta. Tytäryhteisöllä ei ollut ao. poistoja. 
Osakkuusyhteisön rakennusten poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen 
ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa yhteisöjen poistojen oikaisuksi.  
 
Poistoero ja vapaehtoiset varaukset 
Konsernitaseessa kuntayhtymän poistoero on yhdistetty edellisten tilikausien ylijäämiin. 



Tilinpäätöksen liitetiedot 

111 

Osakkuusyhteisön yhdistelyssä niiden omaan pääomaan on lisätty vapaaehtoisten varausten 
yhteismäärä vähennettynä laskennallisella verovelalla. Osakkuusyhteisön voittoa laskettaessa 
on otettu huomioon vapaaehtoisten varausten muutos vähennettynä laskennallisella 
verovelalla. 
 
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus  
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä omistaa vuonna 2016 perustetun Salpaus-Palvelut Oy:n 
koko osakekannan. Tytäryhteisön osakepääoma 31.12.2019 on yhteensä 200 000 euroa, josta 
peruspääoma on 50 000 euroa ja svop-rahaston osuus on 150 000 euroa.  
 
Salpaus-Palvelut Oy:n vuoden 2019 tilikauden voitto oli 11 532,41 euroa.  
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4.2 Tuloslaskelman liitetiedot 

4.2.1 Toimintatuotot (Liitetieto 6) 
 

 
 

4.2.2 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet (Liitetieto 11) 
 

 
 

2019 2018 2019 2018

Valtionosuusrahoitus 55 823 53 313 55 823 53 313

Muut myyntituotot 5 049 5 920 5 023 5 896

Maksutuotot 25 30 25 30

EU-tuet 442 373 442 373

Muut tuet ja avustukset 1 105 846 1 105 846

Muut toimintatuotot 389 1 268 389 1 268

YHTEENSÄ 62 833 61 749 62 807 61 725

Konserni KuntayhtymäToimintatuotot x 1 000 euroa
(Liitetieto 6) 

Aineettomat hyödykkeet
     - Aineettomat oikeudet 5 vuotta tasapoisto
     - Tietoliikenneohjelmat 3 vuotta tasapoisto
     - Muut pitkävaikutt. menot 3 vuotta tasapoisto

Aineelliset hyödykkeet
   Rakennukset ja rakennelmat *
     - Hallinto- ja laitosrakennukset 20 vuotta tasapoisto
     - Talousrakennukset 15 vuotta tasapoisto
     - Asuinrakennukset 20 vuotta tasapoisto
  Perusparannukset hallinto-, laitos- ja
       asuinrakennuksiin 20 vuotta tasapoisto
  Muut pitkävaikutteiset perusparannukset 5 vuotta tasapoisto

* Poistoaika muutettu 30:stä 40:een vuoteen 1.1.1999
Poistoaika muutettu 40:stä 30:een vuoteen 1.1.2008
Poistoaika muutettu 30:stä 20:een vuoteen 1.1.2013

Kiinteät rakenteet ja laitteet
     - Puhelinkeskus Menojäännöspoisto 22 %
     - Muut kiinteät rak. ja laitteet Menojäännöspoisto 25 %

Koneet ja kalusto
     - Kuljetusvälineet 5 vuotta tasapoisto
     - Liikkuvat työkoneet 5 vuotta tasapoisto
     - Raskaat koneet 10 vuotta tasapoisto
     - Kevyet koneet 5 vuotta tasapoisto
     - Atk- laitteet ** 3 vuotta tasapoisto
     - Muut laitteet ja kalusteet 5 vuotta tasapoisto

** Poistoaika muutettu 5:stä 3:een vuoteen 1.1.2013
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4.2.3 Pakollisten varausten muutokset (Liitetieto 12) 
 

 
 

4.2.4 Olennaiset pysyvien vastaavien myyntivoitot ja –tappiot (Liitetieto 13) 
 

 
 

4.2.5 Satunnaiset erät (Liitetieto 14) 
 

 
 

2019 2018 2019 2018

Koulutusvelvoitteet 1.1. 3 822,16 45 467,58 3 822,16 45 467,58
Lisäyksen tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00
Vähennykset tilikaudella -3 822,16 -41 645,42 -3 822,16 -41 645,42

Koulutusvelvoitteet 31.12. 0,00 3 822,16 0,00 3 822,16

Työttömyysvakuutusrahasto omavastuut 1.1. 111 482,13 224 289,06 111 482,13 224 289,06
Lisäyksen tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00
Vähennykset tilikaudella -51 483,94 -112 806,93 -51 483,94 -112 806,93

  Työttömyysvakuutusrahasto omavastuut 31.12. 59 998,19 111 482,13 59 998,19 111 482,13

Muut pakolliset varauksetyhteensä 1.1. 115 304,29 269 756,64 115 304,29 269 756,64
Lisäyksen tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00
Vähennykset tilikaudella -55 306,10 -154 452,35 -55 306,10 -154 452,35

Muut pakolliset varauksetyhteensä 31.12. 59 998,19 115 304,29 59 998,19 115 304,29

Konserni Kuntayhtymä
Pakollisten varausten muutokset (Liitetieto 12)  

2019 2018 2019 2018
Muut toimintatuotot

Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot 
Rakennusten luovutusvoitot
Muut luovutusvoitot 50 483,94 209 333,13 50 483,94 209 333,13

Luovutusvoitot yhteensä 

Muut toimintakulut
-

Luovutustappiot yhteensä 50 483,94 209 333,13 50 483,94 209 333,13

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot  
(Liitetieto 13)  

Konserni Kuntayhtymä

2019 2018 2019 2018

Satunnaiset tuotot
Asunto Oy Hedelmätarhantie myyntivoitto 30 500,00 30 500,00
Ptcservices Oy  oikeudenkäyntikulut mo-päätös 20.12.2017 5 470,25 5 470,25

Satunnaiset tuotot yhteensä 0,00 35 970,25 0,00 35 970,25

Satunnaiset kulut
Kiinteistö Oy Lahden Toimistokartano osakkeiden myyntitappio 19 500,00 19 500,00
Kukonkoivun kiinteistön myyntitappio 28 112,11 28 112,11
Rakokiventie 2, Nastopoli kiinteistön myyntitappio 209 284,26 209 284,26
Opintie 2, Heinola kiinteistön purkukustannukset 330 221,75 330 221,75
Svinhufvudinkatu 2-4, tontien lohkominen 5 400,00 5 400,00
Svinhufvudinkatu 7, Nelo kiinteistön purkukustannukset 1 578 761,52 1 578 761,52

Satunnaiset kulut yhteensä 2 123 667,53 47 612,11 2 123 667,53 47 612,11

Konserni Kuntayhtymä
Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely (Liitetieto 14)  
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4.2.6 Osinkotuottojen erittely (Liitetieto 15) 
 

Osinkotuottojen korkotuottojen erittely 2019 2018 

Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä 0,00 0,00 

Osinkotuotot muista yhteisöistä     

PHP HOLDING OY 378 840,00 49 694,87 

OPPILASTALO OY 0,00 7 744,40 

Yhteensä 378 840,00 57 439,27 

 

4.2.7 Erittely poistoeron muutoksista (Liitetieto 16) 
 

 
  

Erittely poistoeron muutoksista (liitetieto 16) 2019 2018

Investointivaraukseen liittyvä poistoeron
muutos

-849 722,35 -1 049 174,41

Suunnitelman mukaisten poistojen ja 
verotuspoistojen erotus (- tai +)

0,00 0,00

Poistoeron muutokset yhteensä -849 722,35 -1 049 174,41
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4.3 Tasetta koskevat liitetiedot 

4.3.1 Arvonkorotusrahasto (Liitetieto 18) 
 

 
 

 

2019 2018 2019 2019

Maa-alueet
Arvo 1.1. 214 314,16 214 314,16 214 314,16 214 314,16
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00
Arvonkorotusten purku 0,00 0,00 0,00 0,00
Arvo 31.12. 214 314,16 214 314,16 214 314,16 214 314,16

Rakennukset *
Arvo 1.1. 2 365 368,05 2 823 181,23 2 365 368,05 2 823 181,23
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00
Arvonkorotusten purku -457 813,18 -457 813,18 -457 813,18 -457 813,18
Arvo 31.12. 1 907 554,87 2 365 368,05 1 907 554,87 2 365 368,05

Muut osakkeet ja osuudet
Arvo 1.1. 19 173,42 38 442,71 19 173,42 38 442,71
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00
Arvonkorotusten purku 0,00 -19 269,29 0,00 -19 269,29
Arvo 31.12. 19 173,42 19 173,42 19 173,42 19 173,42

Arvonkorotukset yhteensä 31.12. 2 141 042,45 2 598 855,63 2 141 042,45 2 598 855,63

* Rakennusten arvonkorotukset on tehty ennen 1.1.1998

Arvostuserät ovat valtiolta korvauksetta saatuja pysyviä vastaavia.
Arvonkorotukset on kirjattu taseen Vastaavaa-puolella pysyvien vastaavien maa-alueiden, rakennusten ja  
osakkeiden lisäykseksi. Taseen Vastattavaa-puolella arvonkorotus on merkitty omaan pääomaan 
sisältyvään arvonkorotusrahastoon.

Arvonkorotuksen kohteena olevien maa-alueiden ja rakennusten arvo on määritetty varovaisuuden
periaatetta noudattaen. Arvonkorotusten määrä perustuu ulkopuolisen asiantuntijan
(Suunnittelukeskus Oy) antamiin lausuntoihin maa-alueiden ja rakennusten todennäköisestä luovutushinnasta.
Arvonkorotus on tehty kaikkiin maa-alueisiin, joiden osalta Kirjanpitolain mukaiset arvonkorotuksen
edellytykset täyttyvät. 

Tilinpäätöksessä 2006 tehtiin ylimääräinen 10 vuoden poisto rakennusten arvostuseriin.
Tilinpäätöksessä 2011 tehtiin 5 vuoden poisto rakennusten arvostuseriin.
Tilinpäätöksessä 2013 tehtiin 2 vuoden poisto rakennusten arvostuseriin.
Tilinpäätöksessä 2014 tehtiin 1 vuoden poisto rakennusten arvostuseriin.
Tilinpäätöksessä 2015 tehtiin 1 vuoden poisto rakennusten arvostuseriin.
Tilinpäätöksessä 2016 tehtiin 1 vuoden poisto rakennusten arvostuseriin.
Tilinpäätöksessä 2017 tehtiin 1 vuoden poisto rakennusten arvostuseriin.
Tilinpäätöksessä 2018 tehtiin 1 vuoden poisto rakennusten arvostuseriin.
Tilinpäätöksessä 2019 tehtiin 1 vuoden poisto rakennusten arvostuseriin.

Arvonkorotusrahasto (Liitetieto 18)
Konserni Kuntayhtymä
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4.3.2 Pysyvät vastaavat (Liitetieto 19) 
 

 
  

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat 
oikeudet

Muut pitkä- 
vaikutteiset menot     

Ennakkomaksut Yhteensä Maa- ja  vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet 
ja laitteet

Koneet ja  kalusto Muut aineelliset 
hyödykkeet

Keskeneräiset 
hankinnat

Yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 275 369,28 0,00 0,00 275 369,28 2 821 188,91 62 973 751,25 666 234,86 2 493 479,87 0,00 6 522 562,74 75 477 217,63 
Lisäykset tilikauden aikana 49 560,95 49 560,95 15 299 516,10 799 074,48 13 729,22 16 112 319,80 
Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 
Vähennykset tilikauden aikana 0,00 -36 430,65 -177 853,61 -134 240,98 -348 525,24 
Siirrot erien välillä 0,00 6 388 321,76 -6 388 321,76 0,00 
Tilikauden poisto -143 149,05 -143 149,05 -5 318 350,10 -166 558,74 -832 018,30 -6 316 927,14 
Arvonalentumiset 0,00 0,00 
Arvonkorotusten purkaminen 0,00 -457 813,18 -457 813,18 

Poistamaton hankintameno 31.12. 181 781,18 0,00 0,00 181 781,18 2 784 758,26 78 707 572,22 499 676,12 2 460 536,05 0,00 13 729,22 84 466 271,87 
sisältää arvonkorotuksen 31.12. 214 314,16 1 907 554,87 2 121 869,03 

Erittelyt:

Olennaiset lisäykset ja siirrot erien välillä
Vip 5 A1 ja A2 uudistusrakennus HL-RAKENTAJAT sovintosopimus 132 393,29 
Stå 10 Rakennuksen peruskorjaus 20 613 641,83 20 613 641,83 
Stå 4 ja 6 kiinteistöjen kattoremonti 436 102,74 436 102,74 
Svi 13 muutos ja peruskorjaus 505 700,00 505 700,00 

Olennaiset vähennykset

Rakokiventie 2, Nastola kiinteistön myynti -36 430,65 -177 853,61 -214 284,26 

HL-RAKENTAJAT inv.kust.purku (sovintosopimus) -134 240,98 -134 240,98 

Olennaiset arvonkorotusten purkamiset
Rakennusten 1 vuoden poisto (= 1/20 osa 
alkuperäisistä arvoista) -457 813,18 -457 813,18 
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Pysyvin vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut laina- ja muut saamiset

Tytär- yhteisö- 
osakkeet

Osakkuus- yhteisö- 
osakkeet

Muut osakkeet   ja 
osuudet

Yhteensä Muut 
lainasaamiset

Muut saamiset Yhteensä
2019 2018

Hankintameno 1.1. 200 000,00 3 829,64 119 975,70 323 805,34 1 511 709,14 373 572,00 1 885 281,14 20 878,42 20 878,42 
Lisäykset tilikauden aikana 0,00 1 535,00 1 535,00 2 763 879,84 2 928 422,60 
Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 2 784 758,26 2 949 301,02 

Siirrot erien välillä 0,00 0,00 
Arvonalentumiset 0,00 0,00 

Hankintameno 31.12. 200 000,00 3 829,64 119 975,70 323 805,34 1 511 709,14 375 107,00 1 886 816,14 

sisältää arvonkorotuksen 31.12. 19 173,42 19 173,42 
Erittelyt:

Olennaiset lisäykset
Palautuskelpoiset liittymismaksut 1 535,00 1 535,00 

Maa- ja vesi alueet yhteensä

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet erittely

Muut- maat ja vesialueet
Kiinteistöjen liittymismaksut
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4.3.3 Omistukset muissa yhtiöissä (Liitetiedot 20-22) 
 

 
  

Kirjanpidon
tili

Kirjanpitoarvo Osake-/
peruspää-

omasta

Ääni-
vallasta

€ % %
Tytäryhteisöt

Salpaus palvelut Oy 50 000,00 100,00 100,00
Salpaus palvelut Oy SVOP-rahastoon 150 000,00

Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt yhteenä 1201 200 000,00

Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt
Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata 3 829,64 30,00 30,00

Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt yhteenä 1205 3 829,64

Muut osakkeet ja osuudet (sis. arvonkorotukset)
Provincia Oy 299,00 2,99 2,99
Provincia Oy sijoitus VPO-rahastoon 22 432,00
Kuntien Tiera Oy 3,00
Luottokunta Oy 84,09
Muovialan Kehittämiskeskus Oy (Muovipoli Oy) 12 614,10 3,60 3,60
PHP Holding Oy puhelinosakkeet 83 538,95 3234 ääntä

Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy 504,56 0,20 0,20
Työterveys Wellamo Oy 500,00 0,50

Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 1208 - 1214 119 975,70

Kaikki yhteensä 323 805,34

Omistukset muissa yhtiöissä 
Liite 20-22
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4.3.4 Saamisten erittely (Liitetieto 23) 
 

 
 

4.3.5 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (Liitetieto 24) 
 

 
 

  

Saamisten erittely (Liitetieto 23)
Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

Saamiset tytäryhteisöiltä 229 388,58 481 465,56
Myyntisaamiset 229 388,58 481 465,56

Saamiset jäsenkunnilta 0,00 0,00
Myyntisaamiset 0,00 0,00

Saamiset osakkuus-/omistusyht.yhteisöiltä 0,00 0,00
Myyntisaamiset 0,00 0,00

Saamiset muilta 1 319 901,27 1 590 847,42
Myyntisaamiset 416 663,73 422 702,98
Arvonlisäverosaamiset 293 745,45 531 783,10
Siirtosaamiset 609 492,09 636 361,34

Saamiset yhteensä 0,00 1 549 289,85 0,00 2 072 312,98

2019 2018

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
(Liitetieto 24) 2019 2018 2019 2018
Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Tulojäämät
Partnereita laskutetut projektien saamiset 174 355,11 195 002,35 174 355,11 195 002,35
Siirtyvät korot (määräaik.sij.tilit) 97 204,95 103 140,17 97 204,95 103 140,17
TVR koulutuskorvaus 8 900,69 11 463,21 8 900,69 11 463,21
Kelan korvaus työterveyshuollosta 113 387,65 123 801,42 113 387,65 123 801,42
Projektien saamiset /EU-tuet ja avust. 184 914,28 163 857,55 184 914,28 163 857,55
Yhteisöveronpalautukset 610,71 0,00 0,00 0,00
Muut tulojäämät 20 002,67 14 613,14 20 002,67 14 613,14

Tulojäämät yhteensä 599 376,06 611 877,84 598 765,35 611 877,84
Menoennakot

Muut menoennakot 10 726,74 24 483,50 10 726,74 24 483,50

Menoennakot yhteensä 10 726,74 24 483,50 10 726,74 24 483,50
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 610 102,80 636 361,34 609 492,09 636 361,34

Konserni Kuntayhtymä
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4.4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot  

4.4.1 Oman pääoman erittely (Liitetieto 25) 
 

 
 

4.4.2 Poistoerot (Liitetiedot 26) 
 

 
 

4.4.3 Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät viiden vuoden jälkeen (Liitetieto 27) 
 

 
 

  

2019 2018 2019 2018

Peruspääoma 1.1. 41 155 874,27 41 155 874,27 41 155 874,27 41 155 874,27
  Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00
  Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00
Peruspääoma 31.12. * 41 155 874,27 41 155 874,27 41 155 874,27 41 155 874,27

Arvonkorotusrahasto 1.1. 2 598 855,63 3 075 938,10 2 598 855,63 3 075 938,10
  Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00
  Vähennykset -457 813,18 -477 082,47 -457 813,18 -477 082,47
Arvonkorotusrahasto 31.12. 2 141 042,45 2 598 855,63 2 141 042,45 2 598 855,63

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 25 094 702,76 24 196 453,18 24 904 747,97 22 809 136,38
  Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00
  Vähennykset 0,00 -1 200 149,22 0,00 0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 25 094 702,76 22 996 303,96 24 904 747,97 22 809 136,38

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 844 760,71 2 098 398,80 2 853 795,27 2 095 611,59

Yhdistetyt poistoerot 11 264 444,33 12 114 166,68

Oma pääoma yhteensä 31.12. 82 500 824,52 80 963 599,34 71 055 459,96 68 659 477,87

* Laskelma kuntayhtymän peruspääoman jakautumisesta jäsenkunnittain esitetään kohdassa 1.5.4 Keskeiset liitetiedot

Oman pääoman erittely   (Liitetieto 25)
Konserni Kuntayhtymä

Erittely poistoerosta (litetieto 26) 2019 2018

Investointivaraukseen liittyvä poistoero 11 264 444,33 12 114 166,68

Verotuspoistoihin liittyvä poistoero 0,00 0,00

Poistoero YHTEENSÄ 11 264 444,33 12 114 166,68

Pitkäaikaiset velat (Liitetieto 27) 2019 2018

1.1.2025 jälkeen 
erääntyvät

1.1.2024 jälkeen 
erääntyvät

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 947 379,00 4 210 535,00

Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2 947 379,00 4 210 535,00
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4.4.4 Pakolliset varaukset (Liitetieto 29) 
 

 
 

4.4.5 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat (Liitetieto 30) 

 
 

4.4.6 Maksuliiketilin luottolimiitti (Liitetieto 31) 
 

 
 

  

2019 2018 2019 2018

Muut pakolliset varaukset
  Koulutusvelvoitteet 0,00 3 822,16 0,00 3 822,16
  Työttömyysvakuutusrahasto omavastuut 59 998,19 111 482,13 59 998,19 111 482,13

Muut pakolliset varaukset yhteensä 59 998,19 115 304,29 59 998,19 115 304,29

Pakolliset varaukset   (Liitetieto 29)
Konserni Kuntayhtymä

Vieras pääoma (Liitetieto 30)

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

Velat jäsenkuntayhtymille 0,00 0,00
Ostovelat 0,00 0,00

Velat osakkuus-/omistusyht.yhteisöille 840,00 840,00
Ostovelat 840,00 840,00

Velat muille 7 538 730,95 10 749 339,18 8 675 360,95 10 599 276,72
Lainat 7 538 730,95 1 136 630,00 8 675 360,95 1 031 367,00
Ostovelat 2 368 056,28 2 442 052,10
Muut velat 636 377,65 642 291,06
Siirtovelat 6 608 275,25 6 483 566,56

Vieras pääoma yhteensä 7 538 730,95 10 750 179,18 8 675 360,95 10 600 116,72

2019 2018

Maksuliiketilin luottolimiitti (Liitetieto 31) 2019 2018

Päijät-Hämeen Osuuspankki

Luotollisen sekkitilin limiitti 31.12. 6 000 000,00 6 000 000,00

- siitä käyttämättä oleva määrä 6 000 000,00 6 000 000,00
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4.4.7 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (Liitetieto 33) 
 

 
 

 
4.5 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot 

4.5.1 Leasingvastuiden yhteismäärä (Liitetieto 38) 
 

 
 

  

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät   
(Liitetieto 33) 2019 2018 2019 2018

Lyhytaikaiset siirtovelat

    Menojäämät
        Lomapalkkavaraukset 3 157 318,82 2 947 336,70 3 157 318,82 2 947 336,70

Siirtyvät korot 10 942,54 11 898,38 10 942,54 11 898,38
Yhteisövero 0,00 3 285,44 0,00 0,00
KuEL-maksut palkkaperusteinen 683 146,39 760 315,49 683 146,39 760 315,49
KuEL-maksut eläkemenoperusteinen 8 802,53 5 457,95 8 802,53 5 457,95
Työttömyysvakuutusmaksut 233 251,16 41 246,21 233 251,16 41 246,21

        Muut menojäämät 792 269,80 957 775,57 792 269,80 957 775,57
    Menojäämät yhteensä 4 885 731,24 4 727 315,74 4 885 731,24 4 724 030,30

    Tuloennakot
Valtionavustus 1 406 563,00 0,00 1 406 563,00 0,00
Valtionosuusrahoitus 0,00 688 901,00 0,00 688 901,00

    Projektien siirtovelat 234 962,93 795 147,20 234 962,93 795 147,20
    Muut tuloennakot 81 018,08 275 488,06 81 018,08 275 488,06
Tuloennakot yhteensä 1 722 544,01 1 759 536,26 1 722 544,01 1 759 536,26

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 6 608 275,25 6 486 852,00 6 608 275,25 6 483 566,56

Konserni Kuntayhtymä

Leasingvastuiden yhteismäärä arvonlisäveroineen  

(Liitetieto 38) 2019 2018 2019 2018

Seuraavalla tilikaudella maksettavat (2020 / 2019) 738 718,75 750 490,27 738 718,75 750 490,27
Suomen Kalustoratkaisut Oy (sis. Handelsbanken Rahoitus) 127 222,08 54 797,04 127 222,08 54 797,04
AXUS FINLAND Oy (ent. ALD Automotive, ent. Easy Km Oy) 27 646,34 100 857,22 27 646,34 100 857,22
3 Step IT Oy 554 378,25 575 774,53 554 378,25 575 774,53
ARVAL Oy 29 472,08 19 061,48 29 472,08 19 061,48

Myöhemmin maksettavat (2021-> / 2020->) 1 045 624,99 1 019 149,40 1 045 624,99 1 019 149,40
Suomen Kalustoratkaisut Oy (sis. Handelsbanken Rahoitus) 372 253,35 153 833,22 372 253,35 153 833,22
AXUS FINLAND Oy (ent. ALD Automotive, ent. Easy Km Oy) 1 861,81 29 995,02 1 861,81 29 995,02
3 Step IT Oy 622 643,85 787 196,60 622 643,85 787 196,60
ARVAL Oy 48 865,98 48 124,56 48 865,98 48 124,56

Leasingvastuut yhteensä 1 784 343,74 1 769 639,67 1 784 343,74 1 769 639,67

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.
Leasingvastuut on ilmoitettu nimellisarvoisena ilman arvonlisäveroa.

Konserni Kuntayhtymä
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4.5.2 Muut vastuusitoumukset (Liitetieto 39-40) 
 

 
 

  

2019 2018 2019 2018

Kiinteistöihin kohdistuvat vastuut 16.01.2018 rasitustodistusten mukaisesti
Kiinteistöpalvelut 672 735,00 672 735,00 672 735,00 672 735,00

Yhteensä 672 735,00 672 735,00 672 735,00 672 735,00

Rakennusajan vakuudet
Koulutuskeskus Salpaus, Kiinteistöpalvelut rakennuttajana 895 980,00 751 750,00 895 980,00 751 750,00

Yhteensä 895 980,00 751 750,00 895 980,00 751 750,00

Takuuajan vakuudet
Koulutuskeskus Salpaus, Kiinteistöpalvelut rakennuttajana 236 570,00 332 282,26 236 570,00 332 282,26

Yhteensä 236 570,00 332 282,26 236 570,00 332 282,26

Pankkitakaukset ja vastasitomuksen takaukset
Valuuttatermiinitakaus 561211-90078698 Edunsaaja OP Yrityspankki Oyj 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
(liittyy Kunnykselliseen korronvaihtosopimukseen, kts. Liitetieto 41)

Yhteensä 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Nordea Rahoitus Suomi Oy
First Card yritys kortit rahoitus yhteensä. Vastuu 31.12. 1 534,21 1 528,85 1 534,21 1 528,85

Yhteensä 1 534,21 1 528,85 1 534,21 1 528,85

MUUT VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ 4 306 819,21 4 258 296,11 4 306 819,21 4 258 296,11

Muut vastuusitoumukset  (Liitetiedot 39-40)
Konserni Kuntayhtymä
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4.5.3 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt (Liitetieto 41) 
 

  

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

(Liitetieto 41) 2019 2018 2019 2018

Hankkeiden omarahoitusosuudet 142 196,04 174 701,00 142 196,04 174 701,00

Dynasty sopimushallinta, sopimukset yht. (kpl) 1 774 290 758 278

Arvonlisäveron palautusvastuu, kiinteistöinvestoinnit 
v. 2010 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2019 0,00 85 008,45 0,00 85 008,45
v. 2011 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2020 204 203,54 432 522,00 204 203,54 432 522,00
v. 2012 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2021 66 004,06 99 006,09 66 004,06 99 006,09
v. 2013 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2022 861 233,09 1 148 310,79 861 233,09 1 148 310,79
v. 2014 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2023 822 119,64 1 027 649,55 822 119,64 1 027 649,55
v. 2015 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2024 293 517,52 352 221,02 293 517,52 352 221,02
v. 2016 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2025 1 262 933,08 1 473 421,92 1 262 933,08 1 473 421,92
v. 2017 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2026 2 926 029,85 3 344 034,11 2 926 029,85 3 344 034,11
v. 2018 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2027 502 195,40 564 213,06 502 195,40 564 213,06
v. 2019 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2028 4 679 067,31 0,00 4 679 067,31 0,00

Arvonlisäveron palautusvastuu, kiinteistöinvestoinnit 2 11 617 303,48 8 526 386,99 11 617 303,48 8 526 386,99

Kiinteistöjen alkuperäisen luovutussopimuksen mukainen palautusvelvollisuus valtiolle

Tanhuan (Kuhmoinen) kiinteistön myynti 3.3.2014. Palautusvastuu siirretty Männikkö kiinteistön 
saneeraukseen (Asikkala) OKM/15/511/2014 7.3.2016

490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00

Jokimaa (Lahti) 2,4 hehtaarin suuruinen määräalan myynti 27.6.2013. Palautusvastuu siirretty 
Jokimaa (Lahti) maneesikiinteistön saneeraukseen OKM/25/511/2013 7.3.2016

72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00

Kujalan (Lahti) 2,4 toimipisteen myynti 22.5.2014. Palautusvastuu siirretty Opintie 1 (Heinola) 
kiinteistön saneeraukseen OKM/16/511/2014 19.10.2016

519 000,00 519 000,00 519 000,00 519 000,00

Heinämaatien (Orimattila) kiinteistön myynti 30.10.2015. Palautusvastuu siirretty Opintie 1 
(Heinola) kiinteistön saneeraukseen OKM/1/511/2016 12.9.2016

150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Kiinteistöjen kauppahintojen palautusvastuu valtiolle yhteensä 3 1 231 000,00 1 231 000,00 1 231 000,00 1 231 000,00

Kynnyksellinen koronvaihtosopimus Pohjola Pankki Oyj (PHKKhall 158 § 26.8.2013)
Kynnyksellinen koronvaihtosopimus on tehty kuntayhtymän lainasalkun korkoriskin 
suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi 8 miljoonan 
euron pääoma osalta. Suojaus kattaa näin osan kuntayhtymän taloussuunnitelman mukaisesta 
lainakannasta. 8 miljoonan euron ylittävän lainakannan korko määräytyy markkinakorkojen 
mukaan. Koronvaihtosopimuksella kuntayhtymän lainasalkun korko on 8 miljoonaan euron 
osalta muutettu kiinteäksi 2,55 prosentin koroksi 6 kuukauden euriborin ollessa korkeintaan 5 %. 
Koron ollessa yli 5 % kuntayhtymän maksama korko on 6 kuukauden euriborkorko vähennettynä 
yhdellä prosenttiyksiköllä. Koronvaihtosopimuksella kiinteäksi muutettu korko ei sisällä 
varsinaisten lainojen marginaalia. Korkotarkastelu tehdään aina korkojaksoittain 6 kk välien. 
Ensimmäinen taloussuunnitelman 2017 - 2019 mukainen laina nostettiin tammikuussa 2017.  
Nostettavan lainan ja koronvaihtosopimuksen pääomat vastaavat toisiaan. Loppuosa vuodelle 
2017 budjetoidusta lainannostosta ylittää korkosuojauksen. Sopimus alkaa 27.12.2016 ja 
erääntyy 28.12.2026.

Koronvaihtosopimuksen laskennallinen pääoma 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
Koronvaihtosopimuksen markkina-arvo 31.12. (pankin ilmoituksen mukaan) -1 475 785,04 -1 305 145,54 -1 475 785,04 -1 305 145,54

HL-RAKENTAJAT OY

31.12.2018 Laskut ovat osa HL-rakentajien konkurssipesän keskeneräistä taloudellista 
loppuselvitystä. Laskujen sisältämät maksuerät on maksuerätaulukossa pääsääntöisesti  saman 
suuruisia  37 158  alv 0%. Erät eivät vastaa välttämättä kyseisen tehdyn työn arvoa.
31.12.2019 Sovintosopimuksen (4.6.2019) osapuolet HL-Rakentajat Oy:n konkurssipesä, 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä ja Finance Link Oy ovat sopineet HL-Rakentajat Oy:n ja 
Salpauksen välillä 8.2.2017 allekirjoitetun urakkasopimuksen maksuvelvollisuudet ja tilisuhteiden 
selvityksen.

Lasku 13598 pvm. 28.12.2017 (mitätöity ostoreskontrasta num 701049) 0,00 329 715,00 0,00 329 715,00
Lasku 13599 pvm. 28.12.2017 (mitätöity ostoreskontrasta num 701050) 0,00 170 926,80 0,00 170 926,80

HL-Rakentajat OY yhteensä 0,00 500 641,80 0,00 500 641,80

Pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin liittyvät vastuut arvonlisäveroineen 
Rakennukset 160 616,04 304 003,56 160 616,04 304 003,56
Maa-aluet 15 094,48 15 030,40 15 094,48 15 030,40
Laitteet 22 106,25 0,00 22 106,25 0,00

Pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin liittyvät vastuut arvonlisäveroineen 197 816,77 319 033,96 197 816,77 319 033,96

1 Dynasty sopimushallinnasta erillinen tilinpäätöserittely vuodelta 2019

Konserni Kuntayhtymä

2 Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja perusparantamisen hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus  kiinteistöt myytäessä tai niiden 
käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (AVL 120 §). Palautusvastuuta määriteltäessä on otettu huomioon kaikki kiinteistöt myös ne, joiden osalta 
vastuun toteutuminen ei ole todennäköistä.

3 Opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeisiin (tilojen rakentaminen, peruskorjaus, osto) saatujen valtionosuuksien palautusvastuut, L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 7:53 §. Palautusvastuu 
päättyy kun valtionavustuksen myöntämisestä on kulunut yli 15 vuotta.
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4.6 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot 

4.6.1 Henkilöstömäärä 31.12.2017 (Liitetieto 42) 

 
 

4.6.2 Luottamushenkilön palkoista perityt ja puolueelle tilitetyt luottamushenkilömaksut (Liitetieto 44) 

 
 

4.6.3 Tilintarkastajan palkkiot (Liitetieto 45) 

 
  

(Liitetieto 44) 2019 2018

Hämeen sosialidemokraatit ry 2 828,25 4 786,25
Hämeen Kokoomus ry 2 677,90 3 108,76
Etelä-Hämeen vasemmistoliitto ry 0,00 0,00
Suomen Keskusta 1 296,00 1 323,00
Perussuomalaiset ry 405,00 457,50
Hämeen Vihreät ry 621,00 810,00
Lahden Kristillisdemokraatit ry 91,13 81,00

Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 7 919,28 10 566,51

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

Tilintarkastajan palkkiot (Liitetieto 45) 2019 2018
(sis.alv)

BDO Audiator Oy
Tilintarkastuspalkkiot 20 494,10 26 207,40
Tarkastuslautakunnan avustaminen 3 766,50 3 800,60
Muut palkkiot 5 040,60 1 861,86

Palkkiot yhteensä 29 301,20 31 869,86
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4.7 Luettelo tilikaudella käytetyistä tilikirjoista 

4.7.1 Käytetyt tilikirjat 

 

4.7.2 Käytetyt tositelajit 

  

Päiväkirja konekielisenä /erikseen arkistoitu
Pääkirja konekielisenä /erikseen arkistoitu
Kassakirjanpito konekielisenä
Käyttöomaisuuskirjanpito konekielisenä
Ostoreskontra konekielisenä
Myyntireskontra konekielisenä
Palkkakirjanpito konekielisenä /erikseen arkistoitu
Varastokirjanpito konekielisenä/erikseen arkistoitu
Konsernikirjanpito tilinpäätöksessä paperitulosteina
Lainat (otto- ja antolainat) erikseen arkistoitu
Talousarviokirja erikseen sidottu
Tasekirja erikseen sidottu
Tase-erittelyt erikseen arkistoitu

Käytetyt tilikirjat

Tositelaji Tositelaji nimi

ALKUSA ALKUSA Alkusaldot
CPU CPU CEEPOS-kassa
KOMMUI KOMMUI Käyttöom muistiot
KOMTOS KOMTOS Käyttöomaisuustositt
MATKAT MATKAT Matkalaskut
MRP10 MRP10 MRP Laskulaji 10
MRP11 MRP11 MRP Laskulaji 11
MRP12 MRP12 MRP Laskulaji 12
MRP14 MRP14 MRP Laskulaji 14
MRP15 MRP15 MRP Laskulaji 15
MRP19 MRP19 MRP Laskulaji 19
MRP30 MRP30 MRP Laskulaji 30
MRP50 MRP50 MRP Laskulaji 50
MRPK MRPK Luottotappio
MRPMAN MRPMAN MRP Manuaalisuorituk
MRPMK MRPMK MRP Kehotusmaksut
MRPVII MRPVII MRP Viitesuoritukset
MUIEVL MUIEVL Muistio PT-EVL oikai
MUISAL MUISAL Muistioto ALV-tyhjen
MUISIS MUISIS Muistio sisäinen
MUISRD MUISRD Muistiotos. ulkoinen
MUIST1 MUIST1 Muistiotositteet 1
MUSSRD MUSSRD Muistiotos sisäinen
OMAKSU OMAKSU Ostoreskontra maksut
OSTORD OSTORD Ostolaskut RD-portaa
PALKAT PALKAT Palkkatositteet
PALKOI PALKOI Palkkatositt.oikaisu
PALKVA PALKVA Lomapalkkavaraus
PANKKI PANKKI Pankkien tiliotteet
WILMA WILMA Opiskelijajärjestelmä liittymä
VYÖR VYÖR Vyörytys

Käytetyt tositelajit
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4.8 Tuloskorttimittareiden selitykset ja laskentakaavat 
 
Työelämän kumppanuuksia ja verkostoja vahvistamalla sekä 
pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksella vaikutamme seuraavien tulosten kehityk-
seen 
 
Opiskelijavuodet 
Opiskelijavuosi on 365 päivää, joiden aikana opiskelija osallistuu henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman mukaisesti oman osaamisen vahvistamiseen. 
 
Suoritetut tutkinnot 
Suoritettujen perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen määrä. 
 
Suoritetut tutkinnon osat 
Suoritettujen tutkinnon osien (osaamispisteet) määrä. 
 
Valmistuneiden työllistyminen 
Työllistyneiden osuus (%) pohjautuu Opetushallituksen Vipunen-tietokannan tietoihin, jotka 
kuvaavat toisen asteen ammatillisen perustutkinnon tietyllä aikavälillä suorittaneiden pääasi-
allista toimintaa valitun vuoden lopussa. Viimeisin tieto on saatavilla vuonna 2016 valmistu-
neiden sijoittumisesta vuoden 2017 lopussa. 
 
Jatko-opintoihin sijoittuminen 
Ammatillisen tutkinnon (perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto) suoritta-
neiden sijoittuminen jatko-opintoihin. Pohjautuu Opetushallituksen Vipunen-tietokannan 
tietoihin. Viimeisin tieto on saatavilla vuonna 2016 valmistuneiden sijoittumisesta vuoden 
2017 lopussa. 
 
Opiskelijapalaute 
Tieto pohjautuu valtakunnallisen Amis-palautteen tuloksiin. Palautejärjestelmä on otettu 
käyttöön 1.7.2018. 
  
Työelämäpalaute 
Mittari otetaan käyttöön 1.7.2020. 
  
Ensisijaiset hakijat/aloituspaikat (yhteishaku) 
Ensisijaiset hakijat / valinnan aloituspaikat (perustutkinnot) kevään yhteishaussa. 
 
Opinnoista eroaminen 
Raportointivuoden aikana eronneiden opiskelijoiden määrä (perustutkinnot) suhteessa ra-
portointivuoden opiskelijamäärään. 
 
VALMA-koulutuksen jälkeen 2. asteen koulutukseen sijoittuminen 
VALMA-koulutuksen suorittaneiden sijoittuminen 2. asteen koulutukseen opintoja seuraa-
vana syksynä. 
 
 
Toimintakulttuuria vahvistamalla vaikutamme seuraavien tulosten kehitykseen  
 
Johtamisen onnistuminen 
Johtamis- ja työhyvinvointikyselyn määriteltyjen johtamisen onnistumista kuvaavien kysy-
mysten ka ja kh. 
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Lähiesimiestyön onnistuminen 
Johtamis- ja työhyvinvointikyselyn määriteltyjen lähiesimiestyön onnistumista kuvaavien ky-
symysten ka ja kh. 
 
Työyhteisön toimivuuden onnistuminen 
Johtamis- ja työhyvinvointikyselyn määriteltyjen työyhteisön toimivuuden onnistumista ku-
vaavien kysymysten ka ja kh. 
 
 
Taloudellisesta perustasta huolehtimalla vaikutamme seuraavien tulosten kehitykseen 
 
Henkilöstökulut ja osuus toimintatuotoista 
Sisältää kaikki henkilöstömenot: palkat sivukuluineen / toimintatuotot 
 
Palvelujen ostot, josta opetus- ja koulutuspalvelujen ostot 
Sisältää kaikki palveluiden ostomenot. Opetus- ja koulutuspalvelujen ostoissa on huomioitu 
tilit 4440 - 4443. 
 
Toimitilakustannukset ja osuus toimintatuotoista 
Salpauksen käytössä olevien toimitilojen käyttökustannukset ja poistot 
 
Salpauksessa käytössä olevien tilojen kokonaismäärä 
 
Vuosikate 
Toimintakate +/– rahoitustuotot ja -kulut 
 
Tilikauden tulos 
Vuosikatu +/– poistot ja satunnaiset erät 
 
Kertynyt yli-/alijäämä 
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä + tilikauden yli-/alijäämä 
 
Lainapääoma 
Edellisten kausi lainapääoma + lainojenostot ja -lyhennykset 
 
Lainanhoitokate 
(vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset) 
 
Kassavarat 31.12. 
Rahavarat 1.1. + toiminnan ja investointien nettokassavirta + rahoituksen nettorahavirta = 
Rahavarat 31.12. Ks. tarkemmin rahoituslaskelmasta. 
 
Kassavarojen riittävyys 
365 * rahavarat varainhoitovuoden lopussa / kassasta maksut varainhoitovuonna 
 
 



 

   

5 MUUT ERIYTETYT LASKELMAT 
 
5.1 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän kilpailulain 30 d §:n edellyttämä tuloslaskelma kuntayhty-

män taloudellisestä toiminnasta, joka tapahtuu kilpailutilanteessa markkinoilla 
 

 
 

  

2019 2018
1000 € 1000 €

Toimintatuotot 2 390 2 902
Myyntituotot 2 204 2 591
Tuet ja avustukset 5 10
Vuokratuotot 162 292
Muut tuotot 19 9

Toimintakulut -1 850 -2 680
Henkilöstökulut -1 077 -1 417
Palveluiden ostot -146 -186
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -393 -638
Muut kulut -234 -439

Toimintakate 540 222

Muut rahoitustuotot 1 1
Muut rahoituskulut 1 -17

Vuosikate 541 205

Suunnitelman mukaiset poistot -57 -105

Tilikauden tulos 484 100

Vyörytyserät -700 -643

TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -216 -543

Tuloslaskelma sisältää seuraavia toimintoja:
- Ei-tutkintoon tähtäävien koulutuspalvelujen myynti Salpaus-Palvelu Oy:lle
- Henkilöstöruokailu ja ravintolapalvelujen myynti ulkopuolisille 
- Taloustietojärjestelmäpalvelujen myynti Lahden ammattikorkeakoulu Oy:lle
- Muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen kiinteistöjen vuokraus
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