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1 TOIMINTAKERTOMUS 
 
1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 
 
1.1.1 Toimitusjohtajan ja rehtorin katsaus 
 

Uusi ammatillinen koulutus korostaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä. Ammatillisen 
koulutuksen tulee vastata aiempaa kohdennetummin yritys- ja työelämän tarpeisiin. 
Ammatillisen koulutuksen lain sekä opetusministeriön vuoteen 2030 suuntaavan ammatillisen 
koulutuksen laatustrategian mukaisesti ammatillinen koulutus on palvelutehtävä ja sen yksi 
perustehtävä on tukea ja uudistaa työelämää sekä kulkea osaamistarpeen valmistamisessa 
edelläkävijänä. Toiminta liittyy kiinteästi myös valtakunnallisiin jatkuvan oppimisen ja oikeus 
osata ohjelman tavoitteisiin.  
  
Edellä mainitut tavoitteet tarkoittavat Salpauksen toiminnan kannalta muun muassa aiempaa 
selkeämpää ja toimivampaa työelämän kumppanuuksien ja asiakkuuksien hallintaa. Yritys- ja 
työelämän palvelutehtävässä onnistuminen on Salpauksen toimintaedellytysten varmistamisen 
kannalta keskeisessä roolissa. Tämä painopiste on tunnistettu vahvaksi osaksi Salpauksen 
vuosille 2021–2025 päivitettyä strategiaa. Olemme palveluorganisaatio ja strategiamme kiteytyy 
kolmeen keskeiseen teemaan ja tavoitteeseen; olemme rohkeita uuden rakentajia, toteutamme 
jatkuvaa oppimista ja tavoitteemme on tuottaa onnistuneista asiakaskokemuksia. Ennallaan 
ovat arvomme: oppimisen rohkeus, tekemisen ilo ja reilu asenne, samoin eettisen toiminnan 
kulmakivet: vastuullisuus ja tarttuminen, keskustelu ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen 
sekä vaikuttavuus ja keskittyminen olennaiseen. Visiomme on Salpaus - enemmän kuin koulu - 
opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka. Katso Salpauksen strategiavideo YouTubesta 
(https://www.dropbox.com/s/abfou2mc3wpqbsj/SALPAUS%20-%2014102020.mp4?dl=0).  
 
Koko vuotta 2020 leimannut COVID-19 eli korona näkyy jonkin verran Salpauksen tutkintojen 
suorittamisen määrissä, mutta ei juurikaan opiskelijavuosien täyttymisessä. Keväisen, 
valtakunnallisen oppilaitosten etäopetusjakson ja viruksen vaikutusten kannalta rauhallisen 
kesän jälkeen pääsimme syksyllä aloittamaan taas lähiopetuksen, joka mahdollisti liki vuoden 
vaihteeseen asti niin että joulukuussa siirryttiin ns. hybridiopetukseen.  Tällöin vuoroteltiin lähi- 
ja etäopetuksessa, pienennettiin työsaleissa olevia opetusryhmiä, samalla työpaikalla tapahtuva 
oppiminen jatkui vielä lähes ennallaan.  Koko syksy kurottiin kiinni kevään aikana syntynyttä 
osaamisvajetta erityisesti kädentaitojen ja pitämättä jääneiden ammattiosaamisen näyttöjen 
osata, sama tilanne jatkuu todennäköisesti myös vuoden vaihteen jälkeen vuoden 2021 alussa. 
Erityisjärjestelyt ja turvavälien noudattaminen ei aina ole ihan helppoja nuorille, joilla on 
ymmärrettävästi suuri tarve sosiaalisiin kontakteihin ja toistensa tapaamiseen sekä 
oppilaitoksessa ja erityisesti iltaisin ja vapaa-aikana. Ohjeiden noudattaminen ja jokaisen 
omasta käytöksestä vastaaminen, vaati ja vaatii edelleen kaikilta pitkäjänteisyyttä ja 
sitoutumista sekä kaikilta aikuisilta jatkuvasti opastusta ja ohjausta eri tilanteissa.  
  
Muun kun opetustyön osalta etätyösuositusta on toteutettu maaliskuusta vuoden loppuun asti.  
Myös lähes kaikki kokoukset toteutettiin etäjärjestelyin, ellei asian luonne erityisesti 
edellyttänyt kohtaamista. Näin toteutettiin myös molemmat yhtymäkokoukset sekä 
yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoukset maaliskuun jälkeen. Myöskään 
osallistujamäärältään suurempia opetukseen liittymättömiä yhteisiä kokoontumisia ja 
tilaisuuksia ei järjestetty koko vuonna. Valitettavasti myös päättyneelle vuodelle suunnitellut 
saneerattujen tilojen avajaiset Ståhlberginkatu 10, Lahdessa ja opiskelijoiden ja henkilöstön 
Kyläjuhlat jouduttiin nekin koronan vuoksi siirtämään tulevaisuuteen. Kotiväen ja vanhempain 
illat, valmistujaisjuhlat sekä kesän orientaatio-opinnot toteutettiin virtuaalisesti. Samoin 
toteutettiin säännölliset toimitusjohtajan ja rehtorin henkilöstöinfot koko Salpauksen väelle 

https://www.dropbox.com/s/abfou2mc3wpqbsj/SALPAUS%20-%2014102020.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/abfou2mc3wpqbsj/SALPAUS%20-%2014102020.mp4?dl=0
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ajankohtaisista asioista. Näin varmistettiin yhtäläinen tiedonsaanti kaikille salpauslaisille ja 
tavoitettiin kerralla suurempi määrä kuulijoita kuin perinteisillä tavoilla. Tilaisuudet oli myös 
mahdollista katsoa jälkikäteen Santra-intranetistä. 
 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä oli vuoden 2020 ensikertaisella rahoituspäätöksellä 
mitattuna kuudenneksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä Suomessa 6066 
opiskelijavuodella. Tämän lisäksi Salpaus sai vuoden mittaan lisää opiskelijavuosia 93. 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, jota korona osaltaan 
pahensi kesän työtilaisuuksien peruuntuessa. Päijät-Hämeen työllisyystilannetta huononsi 
koronan lisäksi vuoden aikana mm. Scanian päätös lopettaa linja-autojen valmistus Lahdessa.  
Korona-aika on vaikuttanut myös erityisesti palvelualojen työvoiman tarpeeseen, ja sillä on ollut 
vaikutusta myös opiskelijoiden kesätyöpaikkojen tarjontaan alueella. 
 
Salpauksen opiskelijaprofiilin muutokset näkyvät selkeimmin opiskelijoiden ikäjakaumassa, alle 
19 -vuotiaita kaikista eri henkilöistä oli vuonna 2020 enää vain alle 30 % ja vastaavasti yli 30 -
vuotiaita on jo lähes 50 %. Oppisopimus osana tutkintoa tai koko tutkinnon suorittaminen 
oppisopimuksella on lisääntynyt merkittävästi. Samaan aikaan noin 13 % kaikista Salpauksen 
opiskelijoista on maahanmuuttajataustaisia. Muutos näkyy merkittävästi juuri tutkintoon 
johtavassa koulutuksessa. Olemme edelleen pystyneet alueen lukioiden ja muiden 
ammatillisten oppilaitosten kanssa Päijät-Hämeessä varmistamaan opiskelupaikan toisella 
asteella kaikille koulunkäyntikykyisille peruskoulun päättäville nuorille. Syyskuussa 2020 
keväällä peruskoulun päättäneistä ilman toisen asteen opiskelupaikkaa oli vain 13 henkilöä koko 
Päijät-Hämeessä. 
 
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 pysyneet korkealla ja 
käytettävissä ollut opiskelijavuosimäärä on antanut mahdollisuuden vastata alueen koko 
ikäluokan koulutustarpeeseen.   
 
Pienten reunakuntien yhteistyöllä ja koulutuksella haetaan apua pahenevaan hoitajapulaan. 
Opiskelijavalinta uudella tavalla toteutettavaan lähihoitaja koulutukseen tehtiin loppuvuodesta 
2020 ja koulutus käynnistyy 18.1.2021. Koulutus toteutetaan paikallisesti Joutsa-Pertunmaa-
Hartola-Sysmä alueella, yhteistyössä alueen työnantajien kanssa. Opetus toteutetaan 
yhteistyössä Jyväskylän ammattioppilaitos Gradian ja Salpauksen kanssa. Opiskelijoiden 
toivotaan työllistyvän koulutustyöpaikkoihin jo opintojen aikana tai heti valmistumisen jälkeen. 
Koulutusmallin valmistelua, yhteistyön koordinointia sekä koulutuksen markkinointia on 
toteutettu Pienten kuntien elinvoimaa ESR-hankkeen avulla. Hankkeen avulla haetaan 
ratkaisuja, miten työllistymistä ja työvoiman saatavuutta voidaan parantaa pienten 
reunakuntien työssäkäyntialueella. 
 
Ammatillisen koulutuksen lisäksi Salpaus järjestää yhteistyössä Kaarisilta ry:n kanssa TELMA-
koulutusta (työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus). Vaativan erityisen tuen 
alueellista saavutettavuutta parantaa myös tiivis yhteistyö Kiipulan ammattiopiston kanssa. 
 
Lahden kaupungin Elinvoima- ja työllisyysjaosto myönsi avustuksen Koulutuskeskus Salpaukselle 
ja LAB ammattikorkeakoululle neljän hengen Yritys-Hunter-tiimin perustamiseen ja Lahti 
Trainee-ohjelman toteuttamiseen alueellisessa yhteistyössä ajanjaksolle 1.9.2020–30.6.2023 (34 
kk). Toiminta alkoi syyskuussa 2020. Tavoitteena on luoda uusia yrityskontakteja ja saada 
työpaikat ja työnhakijat kohtaamaan toisensa. Samalla tavoite on kasvattaa yrityksien 
tietämystä alueen oppilaitoksista ja niiden osaajista.  
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Salpauksen ohjauspiste Suunta on palvelupiste, josta saa monipuolisesti opintoihin 
hakeutumiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Lisäksi se vastaa muun muassa 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 nykyistä enemmän uraohjauspalveluihin 
osana alueellista työllisyyden kuntakokeilua. Alueelle saadun ja odotetun työllisyyden 
kuntakokeilun aloitus siirtyy koko Suomessa vuoden 2021 puolelle, mutta siihen liittyviä 
valmisteluja yhteistyökumppaneiden kanssa on jo aloitettu. 
 
Salpauksen palveluiden piirissä on noin 14 000 eri henkilöä vuodessa. Toimintatuotot vuonna 
2020 olivat 66 miljoonaa euroa ja henkilöstöä kuntayhtymässä 31.12.2020 oli 649. Talous on 
tasapainossa. Jatkuvuuden ja vertailtavuuden kannalta haasteellista on, että määräaikaiset 
harkinnanvaraiset valtionosuusrahoituksen korotukset tulee kirjata myöntövuodelle, vaikka 
käyttö käytännössä kohdistuu vasta tuleville vuosille. Tilinpäätös vuonna 2020 näyttääkin 
harhaanjohtavan hyvää tulosta, koska se sisältää 5 miljoonaa euroa vuoden aikana saatua 
lisärahoitusta. Päätökset saatiin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, joten rahoituksen käyttö 
varsinaisesti alkaa vasta vuonna 2021. Tämän ja muista poikkeavista eristä puhdistettu 
tilikauden tulos vuonna 2020 oli käytännössä vain hieman ylijäämäinen. 
 
Salpauksen talouden tasapainoon vaikuttaa merkittävästi uuden ammatillisen koulutuksen 
tulosperusteisessa rahoituksessa onnistuminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vuoden 
2021 rahoitukseen vaikuttavat vuoden 2019 tulokset. Vuoden 2021 ensikertainen suorite- ja 
rahoituspäätös vastaa vuoden 2021 talousarviossa odotettua ja rahoituspäätös oli 
kokonaisuutena 2,1 miljoonaa euroa, 4,1 % edellisvuoden vastaavaa suurempi. Kasvu perustui 
erityisesti opiskelijavuosimäärän kasvuun ja vaikuttavuusrahoituksessa onnistumiseen 
(työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen sekä opiskelijapalaute).  
 
Salpauksessa on toteutettu ja toteutetaan määräaikaisesti saaduilla lisärahoituksilla opetukseen 
ja ohjaukseen sekä koronatilanteen aiheuttamiin lisäopetus- ja ohjaustarpeisiin tavoitteellista 
opetus- ja ohjaushenkilöstön vahvistamista. Lisärahoitusten turvin Salpaukseen on palkattu 
uusia opettajia ja opinto-ohjaajia vuoden aikana, osa rekrytoineista toteutuu vuoden 2021 
puolella. Opettajien asetuksen mukainen kelpoisuus on edelleen erittäin korkea, 93,3 %.  
 
Koko ajan muuttuvassa toimintaympäristössä päivitetyn strategian mukaisesti hyvä yhteistyö 
oman henkilöstön, työelämän ja erilaisten verkostokumppaneiden kanssa on keskeistä. Kiitos 
teille kaikille siitä, että teitte mahdolliseksi onnistuneen vuoden 2020. Tästä on hyvä jatkaa 
yhdessä eteenpäin uudelle strategiakaudelle. 
 

1.1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset  
 

Yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat vuonna 2020 
Vuonna 2020 pidettiin kaksi kokousta: 18.5. ja 16.11.2020. 
 
Kunta  
Edustaja Varaedustaja 
 
Asikkala 

 

Niko Lahtinen Olli Tapanainen 
Terttu Mäkinen Pirjo Ahola 
Harry Nordström Martti K. Lehto 
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Hartola 
Vesa Järvinen Pertti Mäkinen 
Sirpa Rautiainen Mari Eilamo 
 
Heinola 

 

Tiina Bragge Heli Seppälä 
Pertti Pohjola Ville Knuuttila 
Arto Krupula Niko Turpeinen 
 
Hollola 

 

Janne Bröijer Pasi Pälsi 
Heidi Hakanen Jaana Seppälä 
Juhani Sirkiä Katja Kärki 
Antti Varpa Elina Tura 
 
Kuhmoinen 

 

Risto Honkanen Ulla Salmi 
Marja Lahtinen Susanna Manninen 
 
Kärkölä 

 

Reijo Päivärinta (18.5.), Mari Tommiska (16.11.) Mari Tommiska (18.5.), Reijo Päivärinta (16.11.) 
Seppo Eerola (18.5.), Eero Lepola (16.11.) Eero Lepola (18.5.), Seppo Eerola (16.11.) 
 
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 (18.5.), Harri Metsänen (16.11.) Niko Niemi 
 
Orimattila 

 

Saija Hakonen (18.5.), Marja-Liisa Neuvonen-
Rauhala (16.11.) 

Jussi Vahe 

Sanna Heikkinen Helena Ylöstalo 
Torsti Hokkanen Timo Turunen 
 
Padasjoki 

 

Pirkka Ahola (18.5.), Niina Ojala (16.11.) Antti Härkönen (18.5.), Pasi Ahola (16.11.) 
Mira Vilkman Suvi Korelin (18.5.), Susanna Korelin (16.11.) 
 
Pertunmaa 

 

Annukka Räisänen Kirsi Vekkeli 
 
Sysmä 

 

Veli-Pekka Koskinen Jaakko Palvaila 
Lilli Karola Bror Ahlgrén (18.5.), Arja Hiltunen (16.11.) 
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Yhtymähallitus ajalla 1.1. – 31.12.2020  
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. – 31.12.2020  
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 Tahvonen, Hollola Minna Nieminen, Hollola 
Matti Tanskanen, Hartola Pirkko Kauren, Padasjoki 
 
 
Kuntayhtymän/Koulutuskeskus Salpauksen hallinto 
 
Johtoryhmä 1.1. – 31.12.2020 
Martti Tokola, 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 
Seija Katajisto, vararehtori 
Jonna Uski, markkinointi- ja viestintäpäällikkö  
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Johtavat viranhaltijat  
 

Sitovuustaso/vastuualue Virkanimike Viranhaltija 
Koulutuskeskus Salpaus  
–kuntayhtymä 

toimitusjohtaja Martti Tokola 

 
Oppimis- ja koulutuspalvelut 

Sitovuustaso/vastuualue Virkanimike Viranhaltija 
Oppimis- ja koulutuspalvelut -
sitovuustaso 

rehtori Päivi Saarelainen 

Vastuualue 1 
Opiskelijapalvelut, valmentava 
koulutus, 
maahanmuuttajakoulutus, 
erityisen tuen koordinointi 

opiskelijapalvelu- 
johtaja 

Riitta Murtorinne  

Vastuualue 2 
Tekniikan ja liikenteen alat, 
luonnonvara-alat, kulttuurin alat 
(Vipusenkadun osalta)  
Yhteiset opinnot, kaksoistutkinnot 
(oman vastuualueensa osalta) 

opetusalajohtaja Risto Salmela 

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

opetusalajohtaja Merja Tirkkonen 

Vastuualueen yhteiset 
Pedagoginen johtaminen, 
tutkintojen arviointi ja laatu, 
kansainvälisyys, kilpailutoiminta ja 
Kaarisilta yhteistyö 

vararehtori  Seija Katajisto 

 
Johtamis-, kehittämis- ja oppilaitospalvelut 

Sitovuustaso/vastuuyksikkö Virkanimike Viranhaltija 
Johtamis-, kehittämis- ja 
oppilaitospalvelut -sitovuustaso 

toimitusjohtaja  Martti Tokola  

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

kehittämisjohtaja 
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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Organisaatio ja toimintamalli 
 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä ja kuntayhtymän tytäryhtiö Salpaus-palvelut Oy 
muodostavat konsernin, joka palvelee aluetta ammatillisen toisen asteen koulutuksen 
toiminnalla. 
 
Toimintamalli 1.1.2021 alkaen 
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1.1.3 Yleinen ja kuntayhtymän alueen taloudellinen kehitys  
 
Työ- ja elinkeinoministeriön laatima Alueelliset kehitysnäkymät julkaistaan kaksi kertaa 
vuodessa 
 
Koronaepidemian aiheuttamalla kriisillä on ollut suuret vaikutukset koko Suomeen. 
Epävarmuutta luovat kansainvälisen talouden heikko kehitys, koronaepidemian jatkuminen sekä 
epidemiaan liittyvien rajoitustoimien laajuus ja kesto. Alueellisia eroja on olemassa, mutta 
kriisin vaikutukset tietyille aloille on selkeästi nähtävissä. Suurimmat vaikutukset koronakriisillä 
on ollut majoitus- ja ravintola-aloihin, matkailuun ja erikoistavarakauppaan sekä 
henkilöliikenteeseen. Myös luovat alat ja kulttuurialoilla toiminnat pysähtyivät lähes kokonaan. 
Teollisuuden osalta vaikutukset näkyvät vähän pidemmällä ajalla. 
 
Koronakriisin vaikutukset näkyvät myös kuntien jo ennestään heikkoon taloustilanteeseen 
vähenevien verotulojen myötä ja kasvavien menojen, erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. 
Heikentyvät suhdannenäkymät puolestaan aiheuttavat epävarmuutta julkisten investointien 
toteutumiseen. 
 
Huhtikuussa 2020 työttömyysluvut nousivat ennätyssuuriksi lomautusten myötä. Päijät-Hämeen 
ja Lahden työttömyysaste nousi merkittävästi. Lahden työttömyysaste oli vuoden 2020 
huhtikuun lopussa 21,9 % eli 8,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vastaavana aikana 2019. 
Lahdessa työttömien työnhakijoiden määrä oli huhtikuussa koko maan korkein. Elokuun lopussa 
työttömien työnhakijoiden osuus oli 15,1 %, mikä on 36,4 % enemmän kuin vastaavana aikana 
vuotta aiemmin. Lahden työttömyysaste on suurten kaupunkien korkein. Myös nuorten 
työttömyysaste on noussut maakuntien korkeimmaksi.  
 
Lomautukset olivat pääsääntöisesti määräaikaisia, eikä niiden nähty johtavan laajoihin 
irtisanomisiin. Suurista lomautusmääristä huolimatta konkurssien määrä ei oleellisesti 
lisääntynyt. Toki konkursseja ja toiminnan lopettamisia nähtiin. Pelkona on, että vuoden 2021 
edetessä konkurssit lisääntyvät myös konkurssilainsäädännön väliaikaisten määräysten 
loputtua. 
 
Päijät-Hämeessä elinkeinoelämän kysyntätilanne vaihtelee toimialoittain. Koronakriisillä oli 
suuret vaikutukset Päijät-Hämeen matkailu-, liikunta- ja elämyspalveluihin. Lyhyellä aikavälillä 
korona on vaikuttanut eniten hyvinvointi-, viihde- ja tapahtumapalveluihin sekä 
elämystuotantoon. Myös kokous-, kongressi- ja tapahtumamatkailulle selviytyminen koronan 
vaikutuksista on erittäin suuri haaste. Erityisesti Vierumäen urheiluopiston ja 
valmennuskeskuksen hotelli- ja ravintolatoimintoja hoitaneen yhtiön konkurssi jättivät ison 
palveluaukon maakunnallisen ja valtakunnalliseen toimintaan. Työttömäksi jäi 170 ihmistä. 
Positiivisena asiana on kuitenkin uuden omistajayhtiön taholta odotettavissa laaja 
investointiohjelma Vierumäen kiinteistöjen ja palveluiden kehittämiseen.  
 
Myös muilla palvelualoilla koronan vaikutukset näkyvät selkeästi.  Ihmisten eristäytyminen 
vaikutti palvelujen kysyntään erityisesti tilausliikenteen ja taksien käyttö väheni merkittävästi. 
Toisaalta Päijät-Hämeessä vapaa-ajanasukkaiden määrä on suuri. Elinvoiman näkökulmasta 
tämä on kilpailuetu, joka lisää alueen houkuttelevuutta lisääntyneen etätyön ja 
turvallisuushakuisuuden myötä.  
 
Maakunnan suhteellisesti vahvoja aloja ovat vilja/elintarvike/juomat sekä puutuote-, 
muovi- ja teknologiateollisuuden alat. Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärkiä ovat 
kiertotalous, muotoilu sekä liikunta ja elämykset. 
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Kaupan alalla nähtiin kaksisuuntainen ilmiö eli koronakriisin vaikutukset erikoiskaupan osalle oli 
merkittävät ja heikensi erikoistavarakaupan myyntiä. Toisaalta elintarvikekauppa ja 
kulutuselektroniikan myynti lisääntyi ja erityisesti verkkokaupan osuus kasvoi. 
 
Rakentamisen ja teollisuuden osalta vaikutukset näkyvät viiveellä verrattuna palvelutuotantoon. 
Suuri osa alueen keskisuurista yrityksistä toimii vientivetoisesti, 
joten globaali kysynnän kehittyminen vaikuttaa merkittävästi alueen yritysten menestykseen.  
 
Lahdessa bussikoreja valmistanut SOE Busproduktion Finland Oy lopetti tuotannon ja 
työttömäksi jäi ainakin 260 työntekijää. Teknologiateollisuuden ja erityisesti 
alihankintateollisuuden kysyntä on laskenut paikoin merkittävästi. Odotettavissa on 
investointien lykkäämistä ja tilauskannan hiipumista, jolloin alojen työttömyyden odotetaan 
lisääntyvän. Yhteistyö Lahden kaupungin, ELYn ja alueen oppilaitosten välillä on tärkeää 
uudelleen työllistämisen näkökulmasta. 
 
Huolimatta koronakriisin aiheuttamista lomautuksista ja irtisanomisista, työvoiman 
saatavuusongelmia on edelleen useissa ammateissa ja työvoiman saatavuuden parantaminen 
pysyy keskeisenä haasteena. Päijät-Hämeessä työvoimaa on yleisesti saatavilla, mutta tietyt alat 
kärsivät myös työvoimapulasta. Osaamisen kohdentuminen tulevaisuuden tarpeisiin, kuten digi- 
ja verkkopalvelujen aloille, lisäävät täydennyskoulutuksen tarvetta. Myös uudelleen 
kouluttamisen tarve kasvaa. Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus ja korkea-
asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä on Päijät-Hämeessä pienempi 
kuin Suomessa keskimäärin. 
 
Päijät-Hämeen sijainti on erinomainen, mutta hyvästä sijainnista huolimatta alue ei ole 
houkutellut uusia asukkaita tai yrityksiä. Monien alueiden tapaan haasteena on osaavan 
työvoiman saatavuus, jonka puute jo nyt rajoittaa osaltaan yritysten kasvua, mutta myös 
sijoittumista alueelle. 
 
PK-yritysten odotukset laskivat koronaviruksen myötä  
 
Pk-yritysbarometrin mukaan pienet ja keskisuuret yritykset olivat hyvin poikkeuksellisessa 
tilanteessa koronaviruksen maailmalaajuisen leviämisen vuoksi. Poikkeustilanne vaikutti 
suoraan pk-yritysten odotuksiin lähiajan suhdannekehityksestä. Odotukset laskivat 
voimakkaasti.  
 
Pk-yritysten osuus Päijät-Hämeen yrityskannasta on suuri ja perheyritysten määrä suhteellisesti 
korkea. Eri pk-yritysten välillä on paljon vaihtelua sen suhteen, miten ne ovat pystyneet 
reagoimaan koronan aiheuttamiin toimintaolosuhteiden muutoksiin ja kysynnän rajuunkin 
laskuun. 
 
Myös odotukset liikevaihdon kehityksestä laskivat huomattavasti ja kannattavuusodotukset 
laskivat jopa finanssikriisin tasolle. Maailmanlaajuinen epävarmuus vähensi myös pk-yritysten 
investointihalukkuutta merkittävästi. Heikko tulos kokonaisuudessaan kertoo poikkeuksellisen 
suuresta epävarmuudesta talouskasvun ja toimintaympäristön suhteen.  
 
Toimialoittain tarkasteltaessa pahiten kriisi iski majoitus- ja ravintola-aloille, matkailuun ja 
erikoistavarakauppaan sekä henkilöliikenteeseen. Teollisuuden osalta kriisin vaikutukset 
näkyvät vähän myöhemmin eli pahin näyttäisi olevan vielä edessä. 
 
Taloudellisten olojen heikkeneminen ei kuitenkaan näkynyt muutoksena pk-yritysten 
henkilöstöodotuksissa, sillä yritykset sinnittelevät heikon taloustilanteen yli pitäen kiinni 
henkilöstöstään. Vaikka talouskasvu on supistunut ja tulevaisuuden näkymät ovat 
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poikkeuksellisen heikot, henkilöstön määrän ei odoteta vähenevän merkittävästi. Osa yrityksistä 
on joutunut käyttämään sopeuttamistoimenpiteitä. Sopeuttamistoimista lomautukset ja 
erilaiset työaikajärjestelyt ovat olleet ensisijaisia keinoja. 
 
Vaikka tilanne on poikkeuksellisen epävarma ja odotukset talouskasvu heikkenee, 
kasvuyritysten määrä ei ole vähentynyt. Positiivista on myös se, että voimakkaasti 
kasvuhakuisten yritysten määrä ei ole pudonnut merkittävästi.  
 
Yritykset hakevat vauhtia kasvuun ja menestykseen esimerkiksi kansainvälisestä kaupasta. 
Suomessa on tarjolla kansainvälistymispalveluita monipuolisesti. Näiden palveluiden käyttö on 
lisääntynyt huomattavasti ja niihin ollaan yleisesti hyvin tyytyväisiä. 
 
Kansantalouden nostamiseen tarvitaan innovatiivisia yrityksiä. Teknologiset innovaatiot ja 
uudenlaiset tuote- ja palvelukonseptit vaikuttavat positiivisesti koko kansantalouteen. Ilman 
näitä yrityksiä teknologian levittäytyminen hidastuu ja sitä kautta pidemmän aikavälin kasvu jää 
alhaisemmaksi. Päijät-Hämeen alueen yritykset eivät ole kovin aktiivisesti tehneet yliopisto- ja 
innovaatioyhteistyötä kehityksen ja kasvun vauhdittamiseksi. Tämä näkyy uudenlaisen 
liiketoiminnan ja startup potentiaalin konkretisoitumisen haasteena. 
 
Pienten ja keskisuurten yritysten digitaalisten palveluiden käyttö on kehittynyt hieman 
viimeisen vuoden aikana. Erityisesti sosiaaliseen mediaan ja verkkokauppaan on panostettu 
aiempaa enemmän. Sosiaalista mediaa käyttää noin 60 prosenttia pk-yrityksistä. 
Verkkokaupanmäärä on lisääntynyt ja noin 17 prosenttia pk-yrityksistä hyödyntää sitä omassa 
liiketoiminnassaan. Digitaalisuuden hyödyt ja mahdollisuudet nähdään pääosin merkittävinä tai 
kohtalaisen merkittävinä. Erityisesti digitalisaation nähdään helpottavan pk-yritysten 
taloushallintoon liittyviä velvoitteita ja työvaiheita. 
 
Osaava henkilöstö on avainasemassa yritysten menestyksen kannalta varsinkin tilanteissa, joissa 
vaaditaan nopeaa reagointia ja oppimista. Yritykset turvaavat osaavan työvoiman saantia muun 
muassa panostamalla henkilöstön osaamiseen sekä hyödyntämällä alihankinta- ja 
toimittajaverkostoja. Lisäksi uusia työntekijöitä etsitään muun muassa koulutus- ja 
oppisopimusten hyödyntämisen ja työkokeilujen avulla. 
 
Jatkuvan oppimisen nopeat toimet  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriössä toteutettiin jatkuvan oppimisen hankehaku. Avustuksia 
myönnettiin lyhytkestoisiin koulutuksiin ja koulutuksen tukitoimiin, joilla pyritään nostamaan 
työllisyysastetta, helpottamaan osaavan työvoiman saamista työvoimapulasta kärsivillä 
toimialoilla sekä tukemaan erityisesti koulutuksessa aliedustettujen ryhmien osaamista. Lisäksi 
avustuksilla tuetaan maahanmuuttajien koulutusta ja työllistymistä. Avustusta sai yhteensä 91 
hanketta. 
 
Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä sai rahoitusta ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden 
kehittämiseen ja pilotointiin sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukemiseen. 
 
Työllisyyden kuntakokeilu  
 
Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä tai 
koulutukseen ohjautumista. Lisäksi tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja osaavan työvoiman 
saantiin. Toimenpiteet kohdistetaan erityisesti pidempään työttömänä olleisiin ja heikommassa 
työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyyden edistämiseen. Kokeilun aikana 
kehitetään uusia palveluja ja palvelumalleja, joissa integroidaan työllisyys-, koulutus- sekä 
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sosiaali- ja terveyspalvelut entistä tiiviimmin yhteen tavoitteena tunnistaa yksilölliset 
palvelutarpeet.  
 
Työllisyyden kuntakokeilu toteutetaan 1.3.2021- 30.6.2023 välisenä aikana. Päijät-Hämeen 
alueelta kuntakokeilussa ovat mukana Lahden lisäksi Hollola, Asikkala, Kärkölä ja Orimattila.  
 
Päijät-Hämeen kokeilun piiriin kuuluu yli 11 000 asiakasta. Kuntakokeilun piiriin kuuluvat 
työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja 
ansiopäivärahaan. Lisäksi kuntakokeiluun kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä 
työttömät maahanmuuttajat. 
 
Maahanmuutto ja maahan muuttaneiden osallistuminen 
 
Suomessa useiden alueiden haaste on väestöennusteiden vähenevä asukasmäärä, syntyvyyden 
lasku, nuorten osuuden pieneneminen ja ikääntyneiden määrän kasvu. Useilla alueilla yritysten 
haasteena ja jopa kasvun esteenä on osaavaa työvoiman rekrytointi. Myös Päijät-Häme 
tarvitsee yhä enemmän työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa, jotta alueen ikärakenne 
saadaan kestävälle pohjalle.  
 
Valtioneuvoston selonteko kotouttamistoimien uudistamistarpeesta on valmisteilla. 
Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus laatii kotoutumistoimien uudistamistarpeista 
kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman eduskunnan hyväksymän tarkastusvaliokunnan 
mietinnön pohjalta. Toimenpideohjelma annetaan selontekona eduskunnalle keväällä 2021. 
Selonteon valmistelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. 
 
Valmistelu tehdään yhdessä Valtion kotouttamisohjelman (Valko) 2020–2023 kanssa. Valtion 
kotouttamisohjelman tavoitteena on edistää yhteiskunnallista muutosta ja lisätä yleistä tietoa 
kotoutumisesta. Valtion kotouttamisohjelma ohjaa virkamiesten ja kotouttamistoimijoiden 
työtä. Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää, että valtioneuvosto laatii valtion 
kotouttamisohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ohjelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet 
valtakunnalliselle kotouttamisen kehittämiselle. 
 
Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma on eri toimijoiden näkemys, millä keinoin 
maahanmuuttotyö tukee alueen kasvua ja kehittämistä, sekä miten kotoutumista alueelle 
vahvistetaan. Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman tavoitteena on lisätä työperusteista 
maahanmuuttoa, maahan muuttaneiden työllisyyttä ja kotoutumista kaikissa kunnissa. 
Maahanmuutto-ohjelman tärkeänä tavoitteena on myös maahanmuuttajien osallisuuden ja 
yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden lisääminen. Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma toimii 
kotoutumislain mukaisena lakisääteisenä kotouttamisohjelmana kunnissa, jotka hyväksyvät 
ohjelman kunnanvaltuustoissaan maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen helmikuussa 2021.  ELY 
edellyttää kunnilta voimassa olevaa kotoutumisohjelmaa kiintiöpakolaisista maksettavien 
korvausten maksamiseksi kunnille. 
 
Lähteet 
 
PK-yritysten odotukset laskivat koronaviruksen myötä 
Pk-yritysbarometri 2/2020 
https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-
22020-629974 
Pk-yritysbarometri 1/2020 
https://www.yrittajat.fi/pk-yritysbarometri-12020-617670 
 

https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-22020-629974
https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-22020-629974
https://www.yrittajat.fi/pk-yritysbarometri-12020-617670
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Alueellinen tilannekuva ja kehitysnäkymät. Kevät 2020. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. 
2020:35 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162320/TEM_2020_35.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y 
 
Alueellinen tilannekuva ja kehitysnäkymät. Syksy 2020. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. 
2020:50 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162491/TEM_2020_50.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y 
 
Mille väestölle 
Mille väestölle? - Sitra 
 
Valtioneuvoston selonteko kotouttamistoimien uudistamistarpeesta 
https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM014:00/2020 
Valko ja selonteko - (kotouttaminen.fi) 
 
Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 
https://paijat-hame.fi/vetovoima/maahanmuutto-ohjelma/ 
 
Työllisyyden kuntakokeilu 
https://tem.fi/tyollisyyskokeilut- TEM- Työ ja elinkeinomisteriö 
https://www.kuntaliitto.fi/elinvoima-ja-tyollisyys/tyollisyys/tyollisyyskokeilut - Kuntaliitto 
 
 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162320/TEM_2020_35.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162320/TEM_2020_35.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162491/TEM_2020_50.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162491/TEM_2020_50.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.sitra.fi/julkaisut/mille-vaestolle/
https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM014:00/2020
https://kotouttaminen.fi/valko
https://paijat-hame.fi/vetovoima/maahanmuutto-ohjelma/
https://tem.fi/tyollisyyskokeilut-
https://www.kuntaliitto.fi/elinvoima-ja-tyollisyys/tyollisyys/tyollisyyskokeilut


Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 
 

13 (136)  

1.1.4 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa vuonna 2020  
 

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 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

tilivelvollisille 
- Investointien ja lainannoston talousarviomuutos vuodelle 2020 
- Tuottovaatimuksen asettaminen Salpaus-palvelut Oy:lle 
 
Marraskuun kokouksessa yhtymäkokous käsitteli  
- Talousarviomuutos vuodelle 2020; käyttötalous, satunnaiset erät, investoinnit ja rahoitus 
- kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 ja talousarvio vuodelle 

2021 
- sidonnaisuusilmoitukset 

 
Yhtymähallitus kokoontui toimintavuonna 16 kertaa. Merkittävimmän yksittäisen 
asiakokonaisuuden muodosti yhtymäkokoukseen menevien asioiden valmistelutyö.  
 
Muita päätöksiä ja käsittelyssä olleita asioita olivat mm.: 
- tilinpäätös 2019, tietotilinpäätös vuodesta 2019 
- tilinpäätös 2019, luottotappioiden käsittely 
- tilinpäätös 2019, hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelu 
- tilinpäätös 2019, kuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2019 
- tilinpäätös 2019, tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2019 
- raportti kassavarojen lyhytaikaisesta sijoittamisesta 
- tilinpäätösennuste vuodelle 2020 
- kuntayhtymän vuoden 2020 osavuosikatsaukset Q1, Q2 ja Q3, kuntaraportointi 
- Salpaus-palvelut Oy:n vuoden 2020 toiminnan ja talouden raportti Q1, Q2 ja Q3  
- vuosien 2021 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2021 talousarvion 

laadintaohje 
- toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 ja talousarvion 2021 valmistelu 
- kuntayhtymän edustus yhteisöissä ja osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen vuodelle 2020 
- opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston stipendit vuodelle 2020 
- talousarvion täytäntöönpano-ohje ja toimivallan delegointi vuodelle 2021 
- Salpaus-palvelut Oy:n vuoden 2021 talousarvio 
- Koulutuskeskus Salpauksen hankintaohjeen päivittäminen 1.2.2020 alkaen  
- Hallituksen informointi Salpauksen varautumisesta ja toimenpiteistä koronaviruksen takia 
- Valmistautuminen koronaviruksesta johtuvan valmiuslakiajan pitkittymisen vaikutuksiin 
- Yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen koronatilanteen aiheuttaman mahdollisen työn 

vähentymisen vuoksi 
- Koulutuskeskus Salpauksen strategian päivittäminen vuosille 2021 – 2025 
- Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata Oy:n toiminnan tilannekatsaus 
- Ammatillinen koulutus Heinolassa  
- Koulutuskeskus Salpauksen yritys- ja työelämäpalveluiden organisointi 
- Päivitetyn strategian toimeenpanon ja toiminnan muutosten aiheuttamat järjestelyt 

organisaatiossa 
 
Koulutuksen järjestämislupa ja rahoitus (OKM) 
- Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2020 rahoituspäätös 
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- Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän hakemukset opetus- ja kulttuuriministeriön tulossa 
oleviin ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisiin rahoitushakuihin 

- Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaiset opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämät erillisrahoitukset, OKM:n lisäsuoritepäätös II 

- Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän hakemukset opetus- ja kulttuuriministeriön tulossa 
oleviin ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisiin rahoitushakuihin vuodelle 2021 

 
Koulutusalojen, opetuksen kehittämisen sekä ohjaus- ja tukipalvelujen esittelyt  
- Henkilökohtaistamiseen (HOKS) liittyvät kehittämistoimenpiteet 
- Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Salpauksessa 
 
Henkilöstöasiat 
- Opetusalapäällikön viran, lehtorin virkojen ja opinto-ohjaajan virkojen perustaminen sekä 

opiskelijapalvelujohtajan viran lakkauttaminen 
- Lisäys ePassi–henkilöstöetuun vuodelle 2020 
- Lisäys ePassi–henkilöstöetuun vuodelle 2021 
- Kuntayhtymän edustus Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata Oy:n hallituksessa 
- Koulutuskeskus Salpauksen Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan jäsenten ja varajäsenten 

nimeäminen toimikaudelle 1.8.2020 – 31.7.2022 
- Koulutuskeskus Salpauksen Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunnan, 

jäsenen nimeäminen (lehtori Jari Pöyhönen) 
- Oikaisuvaatimuksen käsittely (1) 
 
Hankinta-asiat 
- Maitotaloustuotteiden hankinta vuosille 2020-2022  
- Lahden kaupungin kilpailuttamaan raskaiden ja erikoisajoneuvojen leasing-

puitesopimukseen liittyminen 
- Liittyminen Hansel Oy:n puitesopimukseen: Autot (henkilö-, paketti- ja kevytkuorma-

autojen hankinta) palveluineen 2021–2022 (2024) 
- Liittyminen Hansel Oy:n puitesopimukseen: Autojen (henkilö-, paketti- ja kevytkuorma-

autot) leasingpalvelut 2021–2022 (2024) 
- Hansel Oy:n kilpailuttaman ”Puhtaanapidon tarvikkeet 2020–2022 (2024)” -

puitesopimuksen volyymitietojen korjaus 
- Markkinaoikeuden päätös asiaan Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän tulostuspalvelut 

ajalle 1.1.2020 - 31.12.2023 
-  
Kiinteistöasiat 
- Koulutuskeskus Salpauksen toimitilaohjelman päivittäminen ja 

kiinteistöinvestointisuunnitelmat vuosille 2021 - 2023 (2024 - 2025) 
- Svinhufvudinkatu 2, Lahti, kiinteistön kehittäminen, esisopimuksen päättyminen tältä osin 
- Koulutuskeskus Salpauksen toimitilaohjelman toteuttaminen, kiinteistöjen myynnin 

valmistelu 
- Koulutuskeskus Salpaus keskustakampus, Svinhufvudinkatu 4 Lahti, rakennuttajakonsultin ja 

suunnittelijoiden valinta 
- Koulutuskeskus Salpaus, Svinhufvudinkatu 4 AB, Lahti, kiinteistön peruskorjaus, purku-

urakoitsijan valinta 
- Koulutuskeskus Salpaus keskustakampus, Svinhufvudinkatu 4 Lahti, peruskorjaus, 

urakoitsijoiden valinta 
- Koulutuskeskus Salpaus Lahden keskustakampuksen, Ståhlberginkatu 4 A auditorion 

peruskorjaus, urakoitsijoiden valinta  
- Nelon kiinteistön (Svinhufvudinkatu 7-11, Lahti) ja Svinhufvudinkatu 2 kiinteistön 

kehittäminen, esisopimuksen toimeenpano 
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- Koulutuskeskus Salpaus, Vipusenkatu 5 F, Lahti, kiinteistön peruskorjaus, 
rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden kilpailutus, rakennuttajakonsultin valinta 

- Koulutuskeskus Salpaus, Vipusenkatu 5F, Lahti, kiinteistön peruskorjaus, 
rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden kilpailutus, pää-/arkkitehtisuunnittelijan valinta 

- Koulutuskeskus Salpaus, Vipusenkatu 5F, Lahti, kiinteistön peruskorjaus, 
rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden kilpailutus, rakennesuunnittelijan valinta 

- Koulutuskeskus Salpaus, Vipusenkatu 5F, Lahti, kiinteistön peruskorjaus, 
rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden kilpailutus, LVIA-suunnittelijan valinta 

- Koulutuskeskus Salpaus, Vipusenkatu 5F, Lahti, kiinteistön peruskorjaus, 
rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden kilpailutus, sähkösuunnittelijan valinta 

- Rakennuttajakonsultti- ja suunnittelupalveluiden hankintojen puitesopimuksen 
muodostaminen 
 

1.1.5 Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2021 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä 
 
Korona ei heikentänyt kuntayhtymän taloutta lyhyellä aikavälillä – päinvastoin. Jatkuvuuden ja 
vertailtavuuden kannalta haasteellista on, että vuoden aikana saatu lisärahoitus tulee kirjata 
myöntövuodelle, vaikka käyttö kohdistuu seuraaville vuosille. Tilinpäätös näyttääkin tässä 
tilinpäätöksessä harhaanjohtavan hyvää tulosta. 
 
Vuoden aikana saatua yhteensä 5 miljoonan euron lisärahoitusta aletaan käyttää varsinaisesti 
vasta vuonna 2021. Rahoitus tuo lisäresursseja opetukseen ja mahdollistaa opetuksen 
henkilöstöresurssien kasvattamisen talousarvion 2021 tasosta. Vuoden 2021 talousarvion 
alijäämäinen -0,5 miljoonan euron tulos tulee ottaa huomioon, kun rahoituksen käyttöä 
valmistellaan. Lisäresurssi käsitellään talousarviomuutoksena vuoden aikana syksyn 2021 
yhtymäkokouksessa. Muutos tulee näkymään vuoden 2021 talousarviota suurempana 
alijäämäisenä tuloksena.  
 
Henkilöstösuunnittelu on tärkeässä roolissa vaikuttavassa resurssien kohdennuksessa, jotta nyt 
saadut voimavarat voidaan ottaa käyttöön siten, että rahoituksen määräajan päätyttyä volyymi 
voidaan ajaa alas ennakoitujen henkilöstömuutosten avulla. Rahoitus ei tule jatkumaan tällä 
tasolla tulevina vuosina. Tuleville vuosille tarvitaan kuitenkin vakaata ja riittävää rahoitusta, 
joten hallitusohjelman mukaisista ammatillisen koulutuksen 80 miljoonan euron 
tulevaisuusinvestoinneista tulisi pitää kiinni ja muuttaa ne pysyviksi edes osittain. 
 
Rahoituksen ennakoitavuus on vaikeutunut uuden ammatillisen koulutuksen rahoituslain 
vaikutuksesta. Vuoden aikana saatavan lisärahoituksen lisäksi muutokset eri 
rahoituselementeissä voivat olla merkittäviä eri vuosien välillä. Vuosien 2021 ja 2020 välillä 
vertailtaessa Salpaus sai lisää perusrahoitusta kasvaneen opiskelijavuosimäärän ansiosta. Myös 
vaikuttavuusrahoituksessa eli työllistymisessä ja jatko-opintoihin sijoittumisessa ja 
opiskelijapalautteessa onnistuttiin. Tutkintojen määrän lasku taas pienensi rahoitusta 
verrattuna edelliseen vuoteen. Suorite- ja vaikuttavuusrahoitus perustuu vuoden 2019 tuloksiin.  
 
Rahoituspäätös vuodelle 2021 on 57 miljoonaa euroa ja vastaa talousarviossa odotettua. Päätös 
oli kokonaisuutena 2,1 miljoonaa euroa, 4,1 % edellisvuoden vastaavaa päätöstä suurempi. 
Päätös ponnistaa aiemmista tuloksista. Salpaus sai alkaneelle vuodelle 6228 opiskelijavuotta, 
joka on 162 enemmän kuin vastaavassa päätöksessä viime vuonna. Taso on 46 suurempi kuin 
vuonna 2020 toteutui. Päätöksessä on sisällä oppivelvollisuuden pidentämiseen saatu 
lisärahoitus syksyllä 2021 aloittavien peruskoulun päättävien opiskelijoiden osalta alkavan 
viiden kuukauden osalta. Rahoituspäätöksen tietosisältö oli tältä osin epäselvä ja tätä tasekirjaa 
kirjoitettaessa ministeriöstä oli saatu tieto, että päätöksessä on tältä osin vielä virheellisyyttä. 
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Jo alkuvuodesta pitäisi tulla hakuun hallitusohjelman mukainen vuoden 2021 ensimmäinen 
lisäsuoritepäätös opetuksen ja ohjauksen lisäresursseiksi. Vastaava päätös saatiin kuluvana 
vuonna vasta kesäkuussa ja toinen päätös syyskuussa. 
 
Toimitilaohjelman toteuttaminen jatkuu. Lahden keskustakampuksella on aloitettu kahden 
Salpauksen käytöstä poistuneen kiinteistön myynti. Toimitilojen kehittäminen ja vähentäminen 
on edelleen työn alla ja keskeinen osa talouden hallintaa. Kiinteistöinvestoinnit vuosina 2016–
20 ovat olleet noin 55 miljoonaa euroa. Investointitaso laskee, mutta on edelleen vuosina 2021–
23 noin 19 miljoonaa euroa.  Erityisesti Lahden Vipusenkadun teknologiakampus ja Asikkalan 
luonnonvara-alan 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. 
 
Kuntayhtymän talouden tasapainoon vaikuttaa jatkossa merkittävästi uudistuneen ammatillisen 
koulutuksen tulosperusteisessa rahoituksessa onnistuminen. 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 jatkossakin 70 prosenttia, suoritusrahoituksen osuus 20 prosenttia ja 
vaikuttavuusrahoituksen 10 prosenttia 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 haluttiin varmistaa, että oppilaitoksille annetaan 
työrauha ja mahdollisuus keskittyä omaan työhönsä. 
 
Oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman 2. asteen vaikutuksia ei ole otettu huomioon 
vuoden 2021 talousarviossa. Muutoksesta aiheutuvat kulut tulee ottaa huomioon 
kuntayhtymän kuluvan vuoden talousarvion muutosta käsiteltäessä. Saatu rahoituspäätös 
vuodelle 2021 pitää sisällään myös tämän rahoitusosuuden. Saatu rahoituspäätös oli tältä osin 
informaatioltaan vielä epäselvä. 
 
Investoinnit alittivat 2,0 miljoonalla eurolla vuoden 2020 talousarvion (irtaimistoinvestoinnit 1,2 
ja kiinteistöinvestoinnit 0,8 miljoonaa euroa). Toteutumatta jääneistä investoinneista tehdään 
tarvittavilta osin määrärahasiirtoesitys kevään 2021 yhtymäkokoukselle. 

 
1.1.6 Henkilöstö  
 

Vuosi 2020 käynnistyi henkilöstöjohtamisen osalta vahvana panostuksena kuntayhtymän 
toiminnan kannalta keskeisimpään henkilöstöryhmään, opetushenkilöstöön. Vuoden 2020 
alusta Salpauksessa aloitti kaikkiaan 165 uutta lehtorinimikkeellä toimivaa opettajaa, joka oli 
seurausta tavoitteellisesta henkilöstörakenteen muutoksesta. Lehtoreiden osuus Salpauksen 
opettajista oli muutoksen myötä noin 85 prosenttia. Kaikkiaan opetus- ja ohjaushenkilöstön 
osuus koko Salpauksen henkilöstöstä on lähes 66 prosenttia. 
 
Vuosi 2020 tulee jäämään historiaan erityisesti maailmanlaajuisen koronapandemian 
aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Maaliskuun loppupuolella valtioneuvoston asettama 
poikkeustila haastoi Salpauksen henkilöstöä erityisesti digitaalisten opetus- ja työtaitojen osalta. 
Valtaosa henkilöstöstä siirtyi pääosin etätyöskentelyyn ja vastaavasti opetuksen toteuttaminen 
siirtyi etäopetukseksi. Nopeaa reagointia ja poikkeustilanteen edellyttämiä muutoksia kyettiin 
kuitenkin toteuttamaan ripeästi ja onnistuneesti, mikä kertoo koko henkilöstön vahvasta 
osaamisesta sekä sitoutumisesta. Koronapandemian mukana tuomat muutokset toiminnan 
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toteuttamisessa ovat haastaneet koko henkilöstöä mutta samanaikaisesti se on uudistanut 
Salpauksen toimintaa sekä henkilöstön osaamista monelta osin.  
 
Poikkeustilanteen pitkittymisellä oli vaikutuksia erityisesti Koulutuskeskus Salpauksen 
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sekä Teknisen henkilöstön virka- ja 
työehtosopimus (TS) henkilöstöön. Oppilaitosten sulkemisen jatkaminen 13. huhtikuuta jälkeen 
aiheutti tarpeen valmistella ja toteuttaa lomautuksia koskien kuntayhtymän kunnallisen yleisen 
virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sekä Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) 
soveltamisen piiriin kuuluvaa henkilöstöä. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymät 6.4.2020 
käynnistyneet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut päättyivät 20.4.2020. Neuvottelujen 
myötä kuntayhtymässä lomautettiin kaikkiaan 73 henkilöä touko–heinäkuun välisenä aikana. 
 
Ammatillisen koulutuksen edellisvuosien muutosten vakiinnuttua Salpauksen määrälliset 
henkilöstöresurssit ovat vuoden 2020 aikana kasvaneet saadun lisärahoituksen turvin. Opetus- 
ja kulttuuriministeriö on ohjannut lisärahoitusta erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstön 
vahvistamiseksi sekä korona poikkeustilanteen aiheuttaman opiskelijoiden lisäohjaustarpeiden 
toteuttamiseksi. Saatua rahoitusta on ryhdytty hyödyntämään vuoden 2020 syksystä alkaen ja 
lisärahoituksen käyttöä jatketaan vuosina 2021 sekä 2022. 
 
Salpauksen toiminnan pitkäjänteinen toteuttaminen edellyttää myös toiminnan sopeuttamista 
tilanteissa, joissa eri muutostilanteet vaikuttavat toiminnan tarkoituksenmukaiseen 
toteuttamiseen. Koulutuskeskus Salpauksessa käynnistettiin vuoden 2020 loppupuolella 
yhteistoimintaneuvotteluja, jotka kohdistuvat neljään eri koko kokonaisuuteen.  Kaksi 
neuvotteluista päättyi joulukuussa 2020 ja kaksi jatkuu vuoden 2021 puolella. Käynnissä olevista 
neuvotteluista toisessa seurataan koronatilanteen kehittymistä ja neuvotellaan mahdollisista 
henkilöstöön kohdistuvista lomautuksista, jos Salpauksen toimintaa rajoitetaan 
viranomaisten määräyksestä. Toinen puolestaan Koulutuskeskus Salpauksen auto- ja 
logistiikka-alan kuljettajakoulutuksen opetushenkilöstöä, jossa neuvoteltavana on 
ammatillisen koulutuksen rahoituslain muutoksen, opiskelijamäärien laskusuuntaisen 
kehityksen sekä toiminnan toteuttamisessa tarvittavien muutosten vaikutukset alan 
henkilöstöön. Vuoden 2020 joulukuussa päättyneet neuvottelut koskivat puolestaan 
Salpauksen tekstiili- ja muotialan opetushenkilöstöä sekä ravintola- ja catering-ala 
toimintamallin muutosta ja sen vaikutuksia ravintola- ja catering-alan taitovalmentajien 
työhön. 
 
Henkilöstöjohtamisen painopisteet ja toimenpiteet vuoden 2020 osalta kiinnittyivät pitkälti 
koronaviruksesta johtuneiden muutosten hallintaan. Poikkeavasta vuodesta huolimatta 
Salpauksen päättyvää strategiakautta vietiin päätökseen.  
 
Painopisteitä vuonna 2020 ovat erityisesti olleet: 
 
- Salpauksen johtamisen edelleen kehittäminen ja toimintakulttuurin vahvistaminen 
- Laadukkaan ammatillisen koulutuksen varmistaminen henkilöstön osaamista kehittämällä 
- Poikkeusajan edellyttämien muutosten hallinta 
 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän päätoimisen henkilöstön määrä oli 31.12.2020 yhteensä 
637 henkilöä ja henkilötyövuosia kertyi kaikkiaan noin 609. Tarkempi henkilöstömääräselvitys 
sekä henkilöstökulut on esitetty kohdassa 4.6.1.  
 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymässä laaditaan vuodelta 2020 erillinen Henkilöstökertomus, 
joka valmistuu sähköisenä julkaisuna helmikuussa 2020 ja julkaistaan kuntayhtymän www-
sivuilla. Henkilöstökertomuksessa on kattavasti tietoa henkilöstötunnusluvuista ja 
henkilöstöjohtamisen toteuttamisesta sekä kuntayhtymästä työnantajana. 
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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. 
 
Opetus- ja koulutustyön osalta kestävän kehityksen tavoitteena on lisätä opiskelijan valmiuksia 
ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Opiskelijoilla tulee olla 
omalla alallaan vahva kestävän kehityksen osaaminen ja sitoutuminen vietäväksi työelämään. 
Päämääränä on kouluttaa ammattilaisia, jotka osaavat rakentaa tulevaisuutta ekologisesti, 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. Opetus- ja 
koulutustoiminnassa huomioidaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä kiusaamisen ja 
syrjinnän ehkäisyä. 
 
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, valtakunnalliseen 
energiansäästöviikkoon ja muihin teemapäiviin, sekä tarjoaa lisäksi henkilöstölle ja opiskelijoille 
polkupyöriä lainaksi. Kestävän kehityksen työryhmä tukee osaltaan Lahden 
ympäristöpääkaupungin teemavuoteen liittyvien tapahtumien suunnittelua Salpauksessa. 
Lähiaikojen erityisteemaksi on lisäksi valittu opiskelijoihin kohdistuvan kiusaamisen 
ennaltaehkäisy. 
 
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. 
 
Merkittävinä painopisteinä Salpauksen kiinteistönpidossa ovat muun muassa toimitilojen 
energiatehokkuuden ja muunneltavuuden edelleen parantaminen uudis- ja 
korjausrakentamisen suunnittelussa. Suunnittelussa huomioidaan tilojen monikäyttöisyys sekä 
energiatehokkaat ratkaisut, jolla pyritään osaltaan vähentämään toimitilojen energiankulutusta 
ekologisella tavalla. 
 
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 ravintolapalvelut noudattavat kilpailutuksissaan sovittuja toimintaperiaatteita. 
Elintarvikkeet pitää pakata uudelleen käytettäviin, kierrätettäviin ja polttamalla hävitettäviin 
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pakkauksiin. Ruokahävikkiä vähennetään eri toimenpitein, ja suositaan lisäksi kotimaisia ja 
lähellä tuotettuja raaka-aineita. 
 
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 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2020  
 
1.2.1 Johtamis- ja hallintokulttuuri 

 
Perusta 
 
Yhtymähallituksen lausuma johtamis- ja hallintojärjestelmästä sisältää arvion säännösten, 
määräysten ja päätösten noudattamisesta.  
 
Kuntayhtymän toimintajärjestelmän vuotta 2020 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 2020 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 2020 
 
Vuosi 2020 tulee jäämään historiaan erityisesti maailmanlaajuisen koronapandemian 
aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Maaliskuun loppupuolella valtioneuvoston asettama 
poikkeustila haastoi Salpauksen henkilöstöä erityisesti digitaalisten opetus- ja työtaitojen osalta. 
Valtaosa henkilöstöstä siirtyi pääosin etätyöskentelyyn ja vastaavasti opetuksen toteuttaminen 
siirtyi etäopetukseksi. Nopeaa reagointia ja poikkeustilanteen edellyttämiä muutoksia kyettiin 
kuitenkin toteuttamaan ripeästi ja onnistuneesti, mikä kertoo koko henkilöstön vahvasta 
osaamisesta sekä sitoutumisesta. Koronapandemian mukana tuomat muutokset toiminnan 
toteuttamisessa ovat haastaneet koko henkilöstöä, mutta samanaikaisesti se on uudistanut 
Salpauksen toimintaa sekä henkilöstön osaamista monelta osin.  
 
Vuoden 2020 osalta opiskelijoiden henkilökohtaistamisen (HOKS) prosessi sekä työelämässä 
oppimisen toimintamallit ovat edelleen olleet tarkasteltavana laajamittaisesti. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö myönsi Koulutuskeskus Salpaukselle vuonna 2019 strategiarahoitusta 
henkilöstön ydinprosessien osaamisen varmistamiseen. Toiminnan tavoitteena on ollut 
ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistaminen HOKS-prosessin sekä 
koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen osalta. Strategiarahoitukselle tuettua 
ydinprosessin kehittämistä ja henkilöstön osaamisen varmistamista on toteutettu 
poikkeusvuodesta huolimatta.  
 
Tasekirjan kohdassa 1.1.4 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa vuonna 2020 
kerrotaan keskeiset yhtymäkokouksen ja hallituksen käsittelemät asiat.  
 
Markkinaoikeudessa keskeneräisenä ollut asia liittyen kuntayhtymän tulostuspalveluiden 
hankintaan on ratkaistu. Kuntayhtymän päätös oli oikea. Muita keskeneräisiä asioita ei ole. 
 
Tilintarkastajien havainnot säännösten, päätösten ja määräysten noudattamisesta 
 
Tilintarkastus on toteuttanut hallinnon tarkastuksen, sisäinen valvonnan ja konsernivalvonnan, 
kirjanpidon, valtionosuuksien käytön ja perusteiden tarkastusta vuonna 2020. 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 
annettujen tietojen 
riittävyys 

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 
sisältävät lakien, ohjeiden ja 
suositusten mukaiset tiedot ja ne 
on oikein johdettu kirjanpidosta 
ja muista asiakirjoista 

- Tilinpäätöslaskelmien ja 
laatimisperiaatteiden 
oikeellisuus 

- 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 
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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 reagoinut ja tehnyt tarvittavia muutoksia 
vastatakseen koronapandemiasta johtuneisiin poikkeusoloihin ja toteuttanut perustehtävää 
tilanteeseen nähden onnistuneesti.  
 
Taloutta on hoidettu ennakoiden ja pitkäjänteisesti. Kuntayhtymä ei ole tehnyt päättyneen 
strategiakauden aikana 2016–2020 operatiivista alijäämää merkittävistä ammatillisen 
koulutuksen rahoitusleikkauksista huolimatta. Tilinpäätös 2020 on tasapainossa ja osoittaa 
harhaanjohtavasti ylijäämää erityisesti harkinnanvaraisen valtionosuusrahoituksen takia. 
Tulokseen vaikuttavia poikkeavia eriä olivat lisäksi kiinteistöjen myynnistä syntyneet satunnaiset 
tuotot sekä korona poikkeusvuoden muiden kuin henkilöstökulujen poikkeava lasku.  
 
Kehittämiskohteet 
 
Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan ja kehittämistyön painopistealueet tulee olla opetus- ja 
kulttuuriministeriön laatiman ammatillisen koulutuksen laatustrategian vuoteen 2030 
mukaisesti ammatillisen koulutuksen laadukkaan ja lainmukaisen toiminnan varmistamisessa. 
Ammatillisen koulutuksen lain sekä vuoteen 2030 suuntaavan laatustrategian mukaisesti 
ammatillisen koulutuksen tulee tukea ja uudistaa työelämää sekä kulkea osaamistarpeen 
valmistamisessa edelläkävijänä. 
 
Tavoitteellisen ja tuloksekkaan toiminnan toteuttamiseksi Salpauksessa on uudistettava 
toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan menettelyjä. Toiminnanohjauksen ja seurannan on 
oltava aiempaa läpinäkyvämpää, johon Salpauksen koko opetus- ja koulutustoiminnan johto 
osallistuu ja osallistaa henkilöstöä. Toimintamallien on palveltava nykyistä paremmin 
Salpauksen työelämä- sekä muita kumppanuuksia. Tavoitteet on tuotava läpinäkyviksi liittyen 
kumppanuus- ja verkostoyhteistyöhön, palveluprosessissa sekä ohjauksessa.  
 
Salpauksen on kyettävä uudistamaan koulutuksen toteuttamista siten, että se kykenee aiempaa 
joustavammin huomioimaan yritys- ja työelämätoimijoiden tarpeet. Nämä tarkoittavat 
Salpauksen toiminnan kannalta muun muassa aiempaa selkeämpää ja toimivaa työelämän 
kumppanuuksien ja asiakkuuksien hallintaa. Edellytyksenä on, että asiakkaiden tarpeet ohjaavat 
sitä, miten ja minkälaisilla ratkaisuilla tuotetaan parhaiten lisäarvoa asiakkaille ja että ratkaisuja 
muodostetaan yhteistyössä Salpauksen ja yritys- ja työelämäkumppanien kanssa. 
 
Tiedolla johtamista, seuranta-, ennakointi-, arviointi- ja tulostietoja sekä muuta käytössä olevaa 
tietoa tulee hyödyntää nykyistä laajemmin esimiestyössä, päätöksentekoa osana parannettua 
laadunhallintaa. Tiedolla johtamisen tulee kytkeytyä laadunhallinnan periaatteiden mukaisesti 
päätöksentekoon, johon osallistetaan opetushenkilöstön ja muun henkilöstön lisäksi 
tarkoituksenmukaisella tavalla opiskelijat sekä muut keskeiset toimijat.  
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Laadunhallintajärjestelmän seuranta-, ennakointi-, arviointi- ja tulostieto on yhdistetty muuhun 
vaikuttavuusmittaristoon laadullisen ja määrällisen tiedon osalta. Vaikuttavuusmittareiden 
tavoiteasetannassa hyödynnetään laadunhallintajärjestelmän tuottamaa tietoa. 
 

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 2020 
 
Kuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous ja käytännön johtaminen ja 
päätöksenteko tapahtuvat yhtymähallituksessa. Esittelijöinä yhtymähallituksessa toimivat 
toimitusjohtaja sekä rehtori. Muita toimielimiä vuonna 2020 on ollut tarkastuslautakunta, kaksi 
koulutusneuvottelukuntaa sekä Opiskelijan oikeusturvatoimikunta. 
 
Salpauksen johtamisjärjestelmä on vuoden 2020 muodostunut johtoryhmästä, kriisiryhmästä 
sekä säännöllisistä johdon ja esimiesten foorumeista. Johtamisjärjestelmää uudistettiin vuonna 
2019, jolloin 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 tavoitteellisesti kehitetty 
vastaamaan yhä paremmin toimintaympäristön ja uudistuneen ammatillisen koulutuksen 
tarpeisiin. Osana vuoden 2021 alusta voimaan tulevan päivitetyn strategian toimeenpanon 
valmistelua Salpaukseen muodostettiin Yritys- ja työelämäpalvelut.  
 
Samanaikaisesti Yritys- ja työelämäpalvelujen muodostamisen yhteydessä myös 
Opiskelijapalveluiden sekä Johtamis- ja kehittämispalveluijen johtamis- ja lähiesimiesjärjestelyjä 
uudistettiin. Vararehtorin vastuualueelle kohdennettiin opiskelijapalvelujohtajalta siirtyviä 
tehtäviä. Vastaavasti viestintä- ja markkinointipäällikkö siirtyy vararehtorin alaisuudesta 
toimitusjohtajan alaisuuteen muiden oppilaitospalveluiden tapaan. Samassa yhteydessä 
tarkasteltiin myös opetusalapäälliköiden vastuualueita, tavoitteena vastuualueiden keskinäisen 
koon tasapainotus ja siten opetusalapäälliköiden tehtäväkokonaisuuksia selkeyttäminen. 
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Salpauksen vuosien 2016-2020 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, joka saatettiin päätökseen keväällä 2020 päivitetyn 
strategian vahvistamisella. 
 
Hallituksen lausuma 
 
Ammatillisen koulutuksen laadukkaan toteuttamisen varmistamiseksi on kuntayhtymän 
johtamisjärjestelmää ja toimintaa uudistettu tavoitteellisesti.  
 
Koronapandemiasta johtuneen poikkeustilan aiheuttamat muutostarpeet opetus- ja 
koulutustoiminnan toteuttamisessa on kyetty toteuttamaan tuloksekkaasti ja toiminnalle 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  
 
Salpauksen strategiatyö tukee ammatillisen koulutuksen lainsäädännön sekä laatustrategian 
toteuttamista ja strategiakokonaisuuden kehitysohjelmat sekä toimintakulttuurin vahvistamisen 
osa-alueet muodostavat uudistuvaa pedagogiikkaa tukevan kokonaisuuden. Salpauksen 
päivitetty strategia luo vahvan suunnan Salpauksen tavoitteille ja toiminnalle. 
 
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 tähän liittyvään 
vastuiden määrittelyyn. Toiminnanohjauksen menettelyjä on uudistettava suunnittelun ja 
seurannan rakenteita kehittämällä toiminnan säännönmukaisen seurannan ja laadun 
varmistamiseksi. Salpauksen tulee edelleen kehittää omia tuloksellisuuden seuranta- ja 
raportointivälineitään vastaamaan muutoksen vaatimuksiin. 
 
Vuoden 2021 alusta voimaan tulevan strategian tavoitteita on toteutettava suunnitelmallisesti 
ja tavoitteellisesti. Strategiaohjelmien sekä niitä tukevien kehittämistarpeiden käytäntöön 
vientiä tulee edistää ja kytkeä ne vahvasti osaksi uudistuneen lainsäädännön mukana tuomiin 
toiminnan ja rahoituksen muutoksiin. Toiminnan suunnitteluun, seurantaan ja laadun 
varmistamiseen on luotava selkeät rakenteet, joilla varmistetaan perustehtävässä 
onnistuminen. Strategiakokonaisuudella on tuettava tässä onnistumista. 
 
Johtamisjärjestelmää on kehitettävä edelleen strategian suuntaisesti laadukasta ja tuloksellista 
ammatillista koulutusta varmistamaan. 
 

1.2.3 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 sekä johtamistyöskentelyä, millaisia riskejä ja 
millä tasolla kuntayhtymä voi toiminnassaan ottaa. Kuntayhtymän johto arvioi ja kehittää 
strategiaprosessia systemaattisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään strategiassa onnistumiseen 
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liittyviin riskeihin. Sisäistä tarkastusta hyödynnetään riskien arvioinnin suunnittelun ja 
toteutuksen tukena. 
 
Kuntayhtymän tuloskortissa on määritelty keskeiset mittarit. Vuoden 2021 alusta voimaan 
tulevan strategian toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta kuvaavat tunnusluvut on 
määritelty osana strategiaprosessia. 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 2020 
 
Vuoden 2020 aikana riskienhallinnan painopiste on ollut koronapandemiasta johtuneiden 
muutosten hallintaa. Poikkeusvuosi on edellyttänyt tavoitteellista toiminnan seurantaa ja 
arviointia sekä tarvittavaa reagointia nopeasti muuttuneisiin tilanteisiin. Erityinen seurannan ja 
reagoinnin kohde on ollut ydintoiminnan toteuttamisen varmistaminen huolehtimalla opetus- ja 
koulutustoiminnan jatkuvuus sekä opiskelijoiden opintojen eteneminen mahdollisuuksien 
rajoissa. Oman haasteensa toiminnalle ovat tuoneet erilaisten opetusjärjestelyjen (etäopetus ja 
oppilaitoksessa tapahtuva opetus) vuorottelu sekä turvallisuus, hygienia ja 
tiedottamisjärjestelyistä huolehtiminen. 
 
Riskienhallintaan tukevana uutena toimintamallina Salpauksessa otettiin käyttöön 
anonymiteetin turvaava ilmoituskanava väärinkäytösepäilyille. Jokaisen vähintään 50 henkilöä 
työllistävän organisaation on järjestettävä vaatimukset täyttävä, turvallinen ja teknisesti 
anonymiteetin turvaava ilmoituskanava ja ilmoitusten käsittelytapa vuonna 2021. Kanava 
helpottaa sekä ylimmän johdon työtä ja tiedonsaantia, että koko henkilökunnan sekä ulkoisten 
sidosryhmien mahdollisuuksia kertoa oletetuista väärinkäytöksistä. 
 
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. 
 
Nykyisen historiallisesti poikkeavan negatiivisen korkotilanteen takia maksuliikepankit ovat 
alkaneet periä asiakkailtaan tietyn kynnyksen jälkeen negatiivista korkoa. Kuntayhtymässä 
sijoitusriskit hallitaan Lahden kaupunkikonsernin konserniohjeiden mukaisesti käyttämällä 
pääomaa turvaavia sijoitusinstrumentteja eikä yritysriskiä oteta. Tämä estää rahastojen käytön 
kassanhallinnan instrumenttina. Kassavaroja ei myöskään talleteta yhteen rahalaitokseen kuin 
enintään 50 % talletushetken kassavaroista, mutta talletusaikana em. osuus voi väliaikaisesti 
ylittyä. Käyttämällä kuntayhtymän kaikkien maksuliikepankkien tilejä sekä käytettävissä olevia 
muita suomalaisten pankkien talletusmahdollisuuksia, saadaan kassavarat hajautettua pääosin 
negatiivisen koron ulottumattomiin. Kassavarojen lyhytaikaisesta tallettamisesta päättää 
toimitusjohtaja raportoiden niistä hallitukselle. 
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Kuntayhtymän rahoitukseen liittyvien riskien hallintaa tukee reaaliaikainen taloushallinnon 
järjestelmä. Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi vastuuyksiköiden on noudatettava 
yhtymähallituksen ja toimitusjohtajan antamia ohjeita mm. menojen jaksottamisessa. Tällä 
hetkellä tilanne ei ole vaatinut tätä ohjausta. Johtoryhmä antaa luvat talousarviossa olevien 
investointien toteutukseen, mikä tukee investointien tarveharkinnan lisäksi myös tarvittavilta 
osin maksuvalmiuden hallintaa. 
 
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 2016–2020 noin 
55 miljoonaa euroa). Vuonna 2013 päätöksiä tehtiin siihen asti nähdyn korkomaailman 
perusteella. Tällöin nähtiin tarpeelliseksi varautua kasvavaan lainannostotarpeeseen ja 
suojautumaan korkoriskiltä. 
 
Kuntayhtymän maksuvalmiuden suotuisa kehitys ja talletusten historiallinen negatiivinen 
korkoympäristö mahdollisti ja kannusti 2,8 miljoonan euron lainannostosta luopumiseen sekä 
lisäämään 1,7 miljoonan euroa lainanlyhennyksiä. Kuntayhtymän lainasalkun korkosuojaus on 
toteutettu vuonna 2013 otetulla koronavaihtosopimuksella 8 miljoonan euron pääomalle. 
Suunnitelmaa nopeampi lainanmaksu ja lainannostojen tarpeettomuus vievät kuntayhtymän 
lainamäärän alle suojauksen pääoman. Kirjanpito-ohjeiden mukaan suojauksesta tuli muodostaa 
tässä tilanteessa pakollinen varaus tilinpäätöksessä sinä vuonna, jona lainamäärä alittaa 
suojauksen pääoman. Suojauksen nykyisen negatiivisen markkina-arvon tulevasta 
kustannuksesta lainapääoman ylittävä osuus kirjattiin osa rahoituskuluksi ja pakolliseksi 
varaukseksi. Kyseessä ei ole toteutunut maksu ja kassavirtaerä, mutta näkyy tuloslaskelman 
korkokuluissa ja taseen varauksena tilinpäätöksessä 2020. Erä huomioitiin talousarviossa 2020.  
 
Korkosuojauksen kulukirjaus ja varauksen muodostaminen ei ole kassavirtaerä eikä sen 
perusteella määräydy lopulliset rahoituskustannukset. Suojauspääoma säilyy alkuperäisen 
päätöksen mukaisena. Varaus- ja kulukirjaus tehtiin tilinpäätöksessä 2020 suojaussopimuksen 
sen hetkisen markkina-arvon perusteella suhteutettuna suojattavien lainojen määrään. Tulevina 
tilikausina toteutuva sopimuksen korkokustannus kirjataan taseen varauksesta, ja 
tuloslaskelmaan kirjataan kunkin tilikauden lopun sopimuksen markkina-arvon muutos joko 
rahoituskuluja vähentävästi tai lisäävästi.  
 
Saatavien perintää hoitaa Lowell Oy, hallitus käsittelee luottotappiot vuosittain. Toimitusjohtaja 
päättää tarvittaessa alle 30 euron saatavien perinnän lopettamisesta. 
 
Lisäksi riskejä arvioidaan osana toimialojen ja yksiköiden toiminnan ja talouden 
seurantaprosesseja. 
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Toiminta taloudellisten riskien hallinnassa vuonna 2020 
 
Tilikaudella 2020 saavutettiin positiivinen tilikauden tulos. Tulos näyttää harhaanjohtavan 
hyvältä saaduista harkinnan varaisista vielä käyttämättömistä valtionosuusrahoituksista ja 
muista poikkeavista eristä johtuen. Näistä eristä putsattuna tulos on tasapainossa ja vain 
hieman positiivinen.  
 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä ei ole tehnyt operatiivista alijäämää rahoitusleikkauksista 
huolimatta vuosina 2013 – 2020. Talousarviot ovat olleet alijäämäisiä, mutta sitoutuminen 
toiminnan kehittämiseen annetuissa raameissa on tukenut talouden hallinnassa. Tasapainoinen 
talous antaa hyvän pohjan keskittyä perustehtävän muutoksen toteuttamiseen uuden lain, 
tutkintouudistuksen ja rahoituslain muutoksen edellyttämällä tavalla. 
 
Henkilöriskien hallinta 
 
Toimivalta henkilöstöasioissa on määritelty vuoden 2020 osalta hallintosäännössä sekä 
henkilöstöprosessien ohjeissa.  
 
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 2016-2020 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 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 yhteistoimintajärjestelmä toimii laajasti henkilöstöjohtamista ja 
henkilöstöriskienhallintaa tukevana elementtinä. 
 
Toiminta henkilöstöriskien hallinnassa vuonna 2020 
 
Vuoden 2020 alusta Salpauksessa aloitti kaikkiaan 165 uutta lehtorinimikkeellä toimivaa 
opettajaa, joka oli seurausta tavoitteellisesta henkilöstörakenteen muutoksesta. Lehtoreiden 
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osuus Salpauksen opettajista oli muutoksen myötä noin 85 prosenttia. Kaikkiaan opetus- ja 
ohjaushenkilöstön osuus koko Salpauksen henkilöstöstä on lähes 66 prosenttia. 
 
Vuosi 2020 tulee jäämään historiaan erityisesti maailmanlaajuisen koronapandemian 
aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Maaliskuun loppupuolella valtioneuvoston asettama 
poikkeustila haastoi Salpauksen henkilöstöä erityisesti digitaalisten opetus- ja työtaitojen osalta. 
Valtaosa henkilöstöstä siirtyi pääosin etätyöskentelyyn ja vastaavasti opetuksen toteuttaminen 
siirtyi etäopetukseksi. Nopeaa reagointia ja poikkeustilanteen edellyttämiä muutoksia kyettiin 
kuitenkin toteuttamaan ripeästi ja onnistuneesti, mikä kertoo koko henkilöstön vahvasta 
osaamisesta sekä sitoutumisesta. Koronapandemian mukana tuomat muutokset toiminnan 
toteuttamisessa ovat haastaneet koko henkilöstöä mutta samanaikaisesti se on uudistanut 
Salpauksen toimintaa sekä henkilöstön osaamista monelta osin.  
 
Poikkeustilanteen pitkittymisellä oli vaikutuksia erityisesti Koulutuskeskus Salpauksen 
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sekä Teknisen henkilöstön virka- ja 
työehtosopimus (TS) henkilöstöön. Oppilaitosten sulkemisen jatkaminen 13. huhtikuuta jälkeen 
aiheutti tarpeen valmistella ja toteuttaa lomautuksia koskien kuntayhtymän kunnallisen yleisen 
virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sekä Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) 
soveltamisen piiriin kuuluvaa henkilöstöä. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymät 6.4.2020 
käynnistyneet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut päättyivät 20.4.2020. Neuvottelujen 
myötä kuntayhtymässä lomautettiin kaikkiaan 73 henkilöä touko–heinäkuun välisenä aikana. 
 
Ammatillisen koulutuksen edellisvuosien muutosten vakiinnuttua Salpauksen määrälliset 
henkilöstöresurssit ovat vuoden 2020 aikana kasvaneet saadun lisärahoituksen turvin. Opetus- 
ja kulttuuriministeriö on ohjannut lisärahoitusta erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstön 
vahvistamiseksi sekä korona poikkeustilanteen aiheuttaman opiskelijoiden lisäohjaustarpeiden 
toteuttamiseksi. Saatua rahoitusta on ryhdytty hyödyntämään vuoden 2020 syksystä alkaen ja 
lisärahoituksen käyttöä jatketaan vuosina 2021 sekä 2022. 
 
Salpauksen toiminnan pitkäjänteinen toteuttaminen edellyttää myös toiminnan sopeuttamista 
tilanteissa, joissa eri muutostilanteet vaikuttavat toiminnan tarkoituksenmukaiseen 
toteuttamiseen. Koulutuskeskus Salpauksessa käynnistettiin vuoden 2020 loppupuolella 
yhteistoimintaneuvotteluja, jotka kohdistuvat neljään eri koko kokonaisuuteen. Kaksi 
neuvotteluista päättyi joulukuussa 2020 ja kaksi jatkuu vuoden 2021 puolella. Käynnissä olevista 
neuvotteluista toisessa seurataan koronatilanteen kehittymistä ja neuvotellaan mahdollisista 
henkilöstöön kohdistuvista lomautuksista, jos Salpauksen toimintaa rajoitetaan viranomaisten 
määräyksestä. Toinen puolestaan Koulutuskeskus Salpauksen auto- ja logistiikka-alan 
kuljettajakoulutuksen opetushenkilöstöä, jossa neuvoteltavana on ammatillisen koulutuksen 
rahoituslain muutoksen, opiskelijamäärien laskusuuntaisen kehityksen sekä toiminnan 
toteuttamisessa tarvittavien muutosten vaikutukset alan henkilöstöön. Vuoden 2020 
joulukuussa päättyneet neuvottelut koskivat puolestaan Salpauksen tekstiili- ja muotialan 
opetushenkilöstöä sekä ravintola- ja catering-ala toimintamallin muutosta ja sen vaikutuksia 
ravintola- ja catering-alan taitovalmentajien työhön. 
 
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 
toimipisteeseen (Lahdessa kolme: keskustan kampus, Vipusenkatu ja Jokimaa). 
 
Toiminta kiinteistöriskien hallinnassa vuonna 2020 
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Salpauksella oli käytössä 103 600 neliötä vuoden 2020 lopun tilanteessa. Vuoden 2020 alkaessa 
Ståhlberginkatu 10 peruskorjauksen valmistuttua käytössä oleva neliömäärä nousi. Tavoitteena 
on toimitilaohjelman toteutuksen edetessä saavuttaa noin 95 000 neliön taso. Tämän lisäksi 
Asikkalan toimitilaohjelman toteuduttua myös sillä kampuksella tilakäyttöä voidaan tiivistää.  
 
Kuntayhtymä sai vuonna 2019 Opetus ja kulttuuriministeriöltä kaksivuotista strategiarahaa 
kiinteistöohjelman valmisteluun 870 000 euroa. Muun muassa Lahden Vipusenkadun ja 
Asikkalan kampuksen toimitilaohjelman jatkosuunnittelua on tehty tällä rahoituksella. 
Rahoituksen käyttöaikaa jatkettiin vuoden 2021 kesään. 
 
Kiinteistöinvestoinnit kohdistuivat vuonna 2020 Ståhlberginkatu 10 peruskorjauksen 
loppuunsaattamiseen, Svinhufvudinkatu 4 AB peruskorjauksen ensimmäiseen toteutusvuoteen 
sekä Ståhlberginkatu 4 auditorion ja sosiaalitilojen perusparannukseen.  
 
Svinhufvudinkatu 7-9 (ent. Patinan kiinteistö) kauppa Lahden Talot -konsernin kanssa toteutui 
esisopimuksen mukaisesti. Patinan tontin puhdistustyöt valmistuivat ennen kauppaa. 
Puhdistuskustannusten maksuvelvollisuudesta käydään keskusteluja kiinteistön aiemman 
omistajan ja käyttäjän kanssa, jonka aikana maaperän ja pohjaveden likaantuminen on 
tapahtunut.  
 
Lahden Svinhufvudinkatu 2 A ja B-talojen muutos asumiseen kariutui kustannusten ylittäessä 
ARA:n hintakaton. Esisopimus päättyi tältä osin. Kiinteistön myyntivalmisteluja tehtiin samassa 
yhdessä Svinhufvudinkatu 13, Lahti kiinteistön kanssa. Molemmat kiinteistöt ovat kokonaan tai 
osittain tyhjentyneet Salpauksen omasta käytöstä. Svinhufvudinkatu 13 kiinteistössä sijaitsevan 
Salpauksen sirkuskoulun olisi tarkoitus jatkaa kiinteistössä vuokralaisena mahdollisen kaupan 
toteuduttua. Kiinteistön tyhjänä olevien tilojen tasearvo ja niihin liittyvät poistoerot kirjattiin 
lisäpoistoilla taseesta alas, koska niihin liittyvä tulonodotukset tai palvelutuotantokyky on 
muuttunut olennaisesti ja kiinteistön myyntituotto-odotus alittaa lisäpoiston jälkeenkin 
kiinteistölle jäävän tasearvon. 
 
Salpauksen sisäilmatyöryhmä käsittelee kaikki sisäilmaan liittyvät olosuhdehaittailmoitukset 
sisäilmatyöryhmän toimintamallin mukaisesti. 
 
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 2020 saatiin päätökseen strategian päivitysprosessi. Uusi strategia 
tulee osaksi vuosien 2021-2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Erityistä huomiota kiinnitetään 
opetuksen ja ohjauksen laadukkaaseen toteuttamiseen sekä toimivaan yritys- ja 
työelämäyhteistyöhön. Sisäistä tarkastusta hyödynnetään riskien arvioinnin suunnittelun ja 
toteutuksen tukena. 
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Kuntayhtymän kassavarat ovat suunniteltua suuremmat saadusta lisärahoituksesta ja 
kustannusten korona-ajasta johtuvasta alenemisesta johtuen. Myös investointeja siirtyi 
toteutettavaksi osin alkaneelle vuodelle. Kuntayhtymän pankkilainojen korkoriski on osittain 
suojattu. Jälkikäteen voidaan arvioida, että vuonna 2013 tehty korkosuojaus on nykyiseen 
tilanteeseen verraten epäedullinen. Vuodelle 2020 siirretty lainannosto voitiin jättää 
toteuttamatta ja lisäksi lyhentää lainoja suunnitelmaa nopeammin. Taseeseen tilinpäätöksessä 
muodostettu korkokuluvaraus alentaa tulevien tilikausien tulokseen kirjattavia korkokuluja.  
 
Pankkien perimä negatiivinen talletuskorko haastaa kuntayhtymän maksuvalmiussuunnittelua.  
 
Toimitilojen tarkastelu osana ammatillisen koulutuksen lain toimeenpanoa, tutkintojen 
uudistusta, rahoituslainsäännön muutosta sekä pedagogiikan muutosta on edelleen tärkeä osa 
toiminnan kehittämistä.  
 
Ståhlberginkatu 10 Lahti -peruskorjaushanke on kuntayhtymän tähän asti suurin investointi. 
Hanke saatiin 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. Asia on tältä osin loppuun käsitelty. 
 
Kehittämiskohteet 
 
Salpauksen toiminnan uudistaminen ja muutosten toteuttaminen eri toiminnoissa ja 
henkilöstöryhmissä, erityisesti opetus- ja koulutustoiminnassa, on edelleen 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 edelleen 
merkittävä kiinteistöinvestointiohjelma, jonka toteuttamista ja toimenpiteiden kohdentamista 
tarkastellaan säännöllisesti.  
 
Kuntayhtymän kassavarojen hallintaa tehdään kaupunkikonsernin konserniohjeiden antamissa 
raameissa tavoitteena minimoida negatiivisen talletuskoron kustannukset. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuudessa kohdennetaan tarkastelua erityisesti 
ammatillisen koulutuksen laadukkaaseen toimeenpanon varmistamiseen. Salpauksen 
strategiakokonaisuuden toteuttamissuunnitelmiin on sisällytetty riskienhallinnan näkökulma. 
 

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. 
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Toiminta vuonna 2020 
 
Tietosuojatyö on vuonna 2020 painottunut organisaation tietosuojaosaamisen lisäämiseen, 
ohjeiden ja kuvauksien täydentämiseen sekä kansalliseen digiturvakehityksen seuraamiseen ja 
osallistumiseen. Salpauksen tietosuojaselosteet, tietosuojatoimintamallit ja tietosuoja-arvioinnit 
pohjautuvat kansallisiin malleihin. Tietosuojan ja –turvan jatkuva seuranta, koordinointi ja 
kehittäminen tapahtuvat nimettyjen tietoturvaryhmien toimesta, joka kokoontuivat 
säännöllisesti. Tietosuojaosaamisen lisäämisen osalta koko henkilöstölle suunnattu 
tietosuojakurssi uudistettiin kuluneen vuoden aikana. Henkilöstöä on myös perehdytetty 
tietosuojaan erilaisissa tilaisuuksissa.  
 
Salpauksessa ei tapahtunut vuonna 2020 tietoturvasta aiheutuneita laajoja häiriöitä tai 
poikkeamia toimintaan, vaikka kulunut vuosi oli mm. koronarajoitusten, etäopetuksen ja 
valtakunnallisesti uutisoitujen laajojen tietomurtojenkin osalta poikkeuksellinen. Vuoden aikana 
toteutetut muut tietosuojaan ja 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 vuodelle 2021 ovat jatkossakin eri henkilöstöryhmille suunnatut tietoturva- 
ja tietosuojakoulutukset työtehtävän edellyttämän osaamisen varmistamiseksi. Myös 
tiedonhallintalaki ja siitä johdetut vaatimukset huomioidaan henkilötietojen käsittelyssä, 
teknisissä ratkaisuissa sekä ohjeistuksissa. Tietosuojatyön vaikutustenarviointiin laadittu 
vaikutustenarviointityökalu jalkautetaan organisaatiossa. Myös IT-ympäristön ja teknisten 
ratkaisuiden jatkuva tietoturvakehitys ovat kehittämiskohteita vuonna 2021. 
 

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. Kuntayhtymä hyödyntää yhteishankintoja yhteistyössä Lahden 
seudun hankintakeskuksen ja muiden käytettävissä olevien tahojen, mm.  Hanselin kanssa. 
 
Kiinteän omaisuuden hankinnasta päättää yhtymähallitus. Rakennushankkeet toteutetaan 
talousarviossa hyväksyttyjen hankintaohjelmien mukaisesti seuraavasti: yhtymähallitus 
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hyväksyy 300 000 euroa ylittävien hankkeiden suunnitelmat ja urakkatarjoukset, muiden 
hankkeiden suunnitelmat ja urakkatarjoukset hyväksyy toimitusjohtaja. 
 
Kiinteistöjen omistamisessa ja vuokraamisessa noudatetaan kuntayhtymän sääntöjä ja ohjeita. 
Tehokas kiinteistöjen hallintajärjestelmä on osa kuntayhtymän suunnittelu- ja 
toimintajärjestelmää. Perustoiminnan talouden hallinnassa on tärkeässä roolissa toimitilojen 
käytön tehostaminen ja tiloista luopuminen.  
 
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 ylläpitää 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. Irtaimen käytöstä poistetun omaisuuden myyntiluvan antaa toimitusjohtaja ja 
myyntikanavana käytetään julkista nettipohjaista huutokauppaa, joka mahdollistaa omaisuuden 
aidon julkisen myynnin. Kuntayhtymän Talouspalvelut vastaa käyttöomaisuuskirjanpidon 
ylläpidosta ja neuvonnasta sekä ylläpitävät intranetissä käyttöomaisuuden luettelointiohjetta. 
 
Toiminta vuonna 2020 
 
Svinhufvudinkatu 7-9 (ent. Patinan kiinteistö) kauppa Lahden Talot -konsernin kanssa toteutui 
esisopimuksen mukaisesti. Lahden Svinhufvudinkatu 2 A ja B-talojen muutos asumiseen kariutui 
kustannusten ylittäessä ARA:n hintakaton. Esisopimus päättyi tältä osin. Kiinteistön 
myyntivalmisteluja tehtiin samassa yhdessä Svinhufvudinkatu 13, Lahti kiinteistön kanssa. 
Molemmat kiinteistöt ovat kokonaan tai osittain tyhjentyneet Salpauksen omasta käytöstä. 
Svinhufvudinkatu 13 kiinteistössä sijaitsevan Salpauksen sirkuskoulun olisi tarkoitus jatkaa 
kiinteistössä vuokralaisena mahdollisen kaupan toteuduttua. Hallitus käsitteli 
myyntisuunnitelmia 30.11.2020 kokouksessaan. 
 
Svinhufvudinkatu 13 kiinteistöä on tarjottu Lahden lukiotoiminnan väliaikaiseen 
lisätilantarpeeseen. Heinolassa Kailaan koululle vuokrattiin väistötilat Salpauksen tiloista Opintie 
1 A-osan toisesta kerroksesta. 
 
Hallituksen lausuma  
 
Kuntayhtymän omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta ovat hyväksyttävällä 
tasolla. Hankkeet ja hankintasuunnitelmat on toteutettu toimintasuunnitelmien mukaisesti. 
Kiinteistöjen käyttöä tulee edelleen tehostaa. 
 
Kehittämiskohteet 
 
Toimitilaohjelman päivittäminen kohdistuu erityisesti Vipusenkadun ja Asikkalan kampuksen 
toimitiloihin. Lahden keskustakampuksen tyhjentyneiden kiinteistöjen myynnin toimenpiteitä 
tulee vuonna 2021 edistää. 
 

1.2.6 Sopimustoiminta 
 
Perusta 
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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) 
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 2020 
 
Salpauksen toimintamallin mukaisesti sopimushallinnassa käytetään Dynasty-
asiahallintajärjestelmää, johon kuntayhtymän kaikki voimassa olevat sopimukset tallennetaan. 
Dynasty-asianhallintajärjestelmän versiovaihdosta on valmisteltu vuoden 2020 aikana ja 
järjestelmän keskeisille käyttäjille on järjestetty muutokseen liittyvää koulutusta.  
 
Dynasty-asiahallintajärjestelmän käyttö on vakiintunut osaksi Salpauksen toimintaa. 
 
Vuoden 2020 aikana on uudistettu Salpauksen tiedonohjaussuunnitelma. 
 
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 sisäinen tarkastus 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. 
 
- Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden asettamisen, niiden toteutumisen ja tuloksien 

seurannan arviointi 
- Organisaation toimivuuden arviointi 
- Riskienhallinnan arviointi 
- Raportoinnin ja sisäisten valvontamenetelmien luotettavuuden, riittävyyden ja 

tarkoituksenmukaisuuden arviointi 
- Resurssien taloudellisen käytön arviointi 
- Väärinkäytösten estämis- ja omaisuuden turvaamistoimenpiteiden arviointi 
- Lakien, asetusten, muiden määräysten ja viranomaisohjeiden noudattamisen arviointi 
- Yhteistyö sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen toimijoiden kesken 
 
Toiminta vuonna 2020 
 
Vuoden 2020 tarkastuskohteeksi valittiin ammatillisen koulutuksen vaikuttavuusrahoituksen 
mittarina olevan opiskelijapalautteen prosessin arviointi. Sisäisen tarkastuksen toimeksiannossa 
tarkastus on kohdennettu opiskelijapalauteprosessin ohjeistuksien ja prosessikuvauksen 
toimivuuteen käytännön näkökulmasta ja vastuuhenkilöiden rooleihin opiskelijapalautteen 
keräämisen varmistamisessa. 
 
Riskienhallintaan tukevana uutena toimintamallina Salpauksessa otettiin käyttöön 
anonymiteetin turvaava ilmoituskanava väärinkäytösepäilyille. Jokaisen vähintään 50 henkilöä 
työllistävän organisaation on järjestettävä vaatimukset täyttävä, turvallinen ja teknisesti 
anonymiteetin turvaava ilmoituskanava ja ilmoitusten käsittelytapa vuonna 2021. Kanava 
helpottaa sekä ylimmän johdon työtä ja tiedonsaantia, että koko henkilökunnan sekä ulkoisten 
sidosryhmien mahdollisuuksia kertoa oletetuista väärinkäytöksistä. 
 
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 



Hallituksen arvointi- ja vahvistuslausuma vuodelta 2020 
 

35 (136)  

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 
 

Korona ei heikentänyt kuntayhtymän taloutta lyhyellä aikavälillä. Vuoden aikana saatu 5 
miljoonan euron lisärahoitus tuli kirjata myöntövuodelle, vaikka käyttö kohdistuu pääosin 
tuleville vuosille. Tilikauden tulos näyttääkin tässä tilinpäätöksessä harhaanjohtavan hyvää 
tulosta. Ilman näitä poikkeavia ja muita satunnaisia itse perustoiminnasta johtuvia eriä, tulos 
2020 on tasapainossa, mutta ei käytännössä poikkea nollatasosta.  
 
Tuloksen arviointia varten perustoiminnasta poikkeavista eristä eliminoitu tulos on lähellä 
nollatasoa, +0,2 miljoonaa euroa. 7,2 miljoonan euron tilikauden tuloksesta on  
vähennettävä  
- vuoden aikana haettu ja saatu lisärahoitus 5 miljoonaa euroa, jonka käyttö ei toteutunut 

vuoden aikana 
- kiinteistökaupoista syntyneet satunnaiset tuotot 1,7 miljoonaa euroa sekä 
- koronavuoden poikkeavat toimintakulusäästöt -1,4 miljoonaa euroa.  
Muut kuin henkilöstökulut laskivat vuodesta 2019 peräti -1,6 miljoonaa euroa, mutta tulosta 
arvioitaessa muista tuotoista voidaan katsoa myös jääneen noin 0,2 miljoonan euron tuotot 
saamatta. Kulujen poikkeustilan aiheuttamasta pienentymisestä hyvänä esimerkkinä on 
korvattujen ajokilometrien puolittuminen. Tämä pienensi kustannuksia 72 000 euroa. Muun 
muassa työpaikoilla tapahtuvaa työssäoppimisen ohjausta jouduttiin tuntuvasti rajoittamaan 
vuoden aikana. 
 
Vastaavasti tulokseen on lisättävä arvioinnissa tuloslaskelmaan kirjattujen toimintaan suoraan 
kuulumattomien kulujen osalta seuraavasti 
+ kiinteistöjärjestelyjen satunnaiset kulut -0,6 miljoonaa euroa sekä 
+ taseeseen kirjattu korkokuluvaraus -0,5 miljoonaa euroa, joka ei ole vielä syntynyt 

kassavirtaerä, mutta on tasevarausta muodostettaessa kirjattu tuloslaskelmaan kuluksi. 
 
Kun otetaan huomioon alkuperäisen talousarvion 2020 -1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen tulos, 
on tilinpäätös erinomainen ja talouden tasapainon kannalta hyvä. Toteutunut tulos 
lisäresursseineen antaa liikkumavaraa tulevaan ja mahdollistaa erityisesti opetuksen 
lisäresursoinnin. 
  
Toimintatuotot olivat 66 miljoonaa euroa, muutos +3,2 miljoonaa euroa (+5,2 %), jossa 
koulutustuotot +3,9, hanketoiminta -0,5 ja muut tuotot -0,3 miljoonaa euroa. Vuoden aikana 
saatiin valtionosuusrahoitusta lisäsuoritepäätöksillä 2,6 ja 2,4 miljoonaa euroa kesä- ja 
syyskuussa, jotka sisältyvät edellisiin muutoslukuihin. 
 
Toimintakulut olivat -52 miljoonaa euroa, muutos 0,4 miljoonaa euroa (-0,7 %). Henkilöstökulut 
kasvoivat -1,2 (+3,7 %) ja muut kulut laskivat 1,6 (-8,7 %) miljoonaa euroa. 
 
Syksyn talousarviomuutoksen jälkeen tulostavoite oli 4,8 miljoonaa euroa. Toteuma oli 7,2 ja 
poikkeama 2,4 miljoonaa euroa. Tuotot toteutuivat 0,4 miljoonaa euroa (0,6 %) paremmin ja 
kuluissa säästyi 2,6 miljoonaa euroa (-4,7 %). Henkilöstökuluihin oli varattu valtion lisärahoitusta 
ennakoiden ylimääräistä varausta, mutta sen käyttö ei ehtinyt alkaa rahoituspäätösten 
aikatauluista johtuen. Tämä varaus näkyi myös alkuperäisen talousarvion alijäämässä. 
Eläkekustannukset toteutuivat ennakoitua pienempinä. Muut kulut toteutuivat 1,4 miljoonaa 
euroa (-7,6 %) talousarviota alemmalla tasolla. Maaliskuussa alkanut koronapoikkeustilanne ja 
oppilaitosten sulkeminen ja muut varovaisuustoimet vähensivät toiminnan kuluja. Koronan 
aiheuttamia muutoksia muihin kuluihin ei kuitenkaan esitetty talousarviomuutoksessa, vaan ne 
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raportoitiin osavuosikatsauksissa ja poikkeamana nyt tilinpäätöksessä, jotta toteutunut kulutaso 
ei näyttäydy talousarvion mukaisena ja sitä kautta ”normaalina”. Poistot ja satunnaiset erät 
poikkesivat talousarviosta -0,6 miljoonaa euroa. Maaperän puhdistukset osana 
kiinteistökauppoja olivat talousarvioon arvioituja suurempia. 
 
Vuoden 2020 aikana Svinhufvudinkatu 13, Lahti, kadun puoleinen osa tyhjentyi Salpauksen 
omasta käytöstä. Kiinteistön tulonodotus ja palvelutuotantokyky muuttui olennaisesti ja 
pysyvästi tilojen tyhjennyttyä, joten kiinteistön tämän osan menojäännös kirjattiin 352 229 
euron lisäpoistona taseesta. Erä ei sisältynyt talousarvioon, mutta kirjanpidon varovaisuuden 
periaatteen vuoksi erä tuli kirjata tilinpäätökseen. Kiinteistön myynti on aloitettu tavoitteena, 
että kuntayhtymä jäisi kiinteistön takaosassa sijaitsevan sirkuskoulun osalta mahdollisen kaupan 
toteuduttua vuokralaiseksi.  
 
Lainasalkun suojaustarkoitukseen otettu kynnyksellisen koronvaihtosopimuksen pääoma ylittää 
kuntayhtymän lainasalkun pääoman tilinpäätöksessä 2020 hyvän maksuvalmiuden 
mahdollistamista ylimääräisistä lainanlyhennyksistä johtuen. Suojauksesta kirjattiin 
rahoituskuluksi ja pakolliseksi varaukseksi 467 652 euroa. Kyseessä ei ole toteutunut maksu ja 
kassavirtaerä, mutta näkyy tuloslaskelman korkokuluissa tilikaudella 2020. Erä huomioitiin 
talousarviossa 2020. 
 
 
Toimintatuotot ja valtionosuusrahoituksen opiskelijavuodet on selvitetty alla olevassa 
taulukossa. 
 

 
 
 

  

Valtionosuus suoriteperusteella 53 313 55 823 59 724 59 735 100 %

Opiskelijavuodet yhteensä 6 047 6 246 6 159 6 159 100 %

Strategiarahoitus suoriteperusteella 39 461 1 389 1 284 92 %

Muut koulutustuotot 3 016 2 717 1 716 1 919 112 %

Koulutustoiminnan tuotot yhteensä 56 368 59 001 62 830 62 938 100 %

Projektit 732 898 589 413 70 %

Muut tuotot 4 625 2 908 2 167 2 641 122 %
- työtoiminta (koulutukseen li ittyvä) 1 233 1 273 1 191 1 176 99 %
- Ravintolapalvelut 1 632 730 563 670 119 %
- Kiinteistöpalvelut 1 033 322 176 504 287 %
- Tietohall intopalvelut 140 21 8
- Hall intopalvelut 348 360 78 108 139 %
- muut sekalaiset 239 202 160 176 110 %

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 61 725 62 807 65 586 65 992 101 %

TP 2020

Tot%
TA 

muutettu 
2020

TOIMINTATUOTOT 1000 € TP 2018 TP 2019
TA 

muutettu 
2020
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Tilikauden tuloksesta tehtiin seuraavat kirjaukset: 
 
Poistoeron vähennyksenä  
- kirjattiin aiempina vuosina investointivarauksilla tehdyistä investoinneista talousarvion 

mukaisesti 1 174 352 euroa.  
 
Salpauksen kassavaroina oleville stipendirahastoille maksettavina korkoina kirjattiin 3 569 
euroa, joista rahastojen sääntöjen mukaan osa maksetaan stipendejä opiskelijoille ja osalla 
kartutetaan rahastojen pääomaa. 
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1.3.1.1 Tuloslaskelma 
 

 
 
  

KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄN  TULOSLASKELMA 

2020 2019
1000 € 1000 €

Toimintatuotot 65 992 62 807
Myyntituotot 63 481 60 846
Maksutuotot 38 25
Tuet ja avustukset 1 873 1 547
Vuokratuotot 448 289
Muut tuotot 151 100

Valmistus omaan käyttöön 0 0

Toimintakulut -51 977 -52 331
Henkilöstökulut -35 151 -33 898
Palveluiden ostot -8 757 -9 616
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 382 -5 670
Avustukset -605 -808
Vuokrakulut -1 109 -1 234
Muut kulut -972 -1 105

Toimintakate 14 015 10 476

Korkotuotot 7 11
Muut rahoitustuotot 347 384
Korkokulut -722 -251
Muut rahoituskulut -10 -28

Vuosikate 13 636 10 592

Suunnitelman mukaiset poistot -7 628 -6 460
Kertaluontoiset poistot 0 0
Arvonalentumiset 0 0
Satunnaiset tuotot 1 738 0
Satunnaiset kulut -559 -2 124

Tilikauden tulos 7 187 2 009

Poistoeron lisäys(-), vähennys(+ 1 174 850
Varausten lisäys(-), vähennys(+) 0 0
Rahastojen lisäys(-), vähennys(+ -4 -5

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 8 358 2 854
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1.3.1.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 
 

 
 
1.3.2 Toiminnan rahoitus 
 

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta 
 
Toiminnan rahavirta, vuosikate, oli 13,6 miljoonaa euroa. Rahoitukseen vaikuttavana 
satunnaisena eränä kirjattiin +1,2 miljoonaa euroa kiinteistöjärjestelyiden satunnaisia eriä 
(tarkemmin kohdassa 4.2.5.) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely, liitetieto 14) sekä 
tulorahoituksen korjauserissä -1,4 miljoonaa euroa perustuen omaisuuden myyntiin (1 828 298 
euroa) sekä pakollisten varausten ja stipendirahastojen muutokseen (-431 337 euroa). 
  
Investoinnit olivat 6,2 miljoonaa euroa ja jakautuivat kiinteistöinvestointeihin 4,9 miljoonaa 
euroa ja irtaimistoinvestointeihin 1,3 miljoonaa euroa. Investoinnit alittivat talousarvion 2,0 

2020 2019 2018 Muutos 19-18
0 0 0 0

Toimintatuotot 1 000 € 65 992 62 807 61 725 3 185
Toimintakulut 1 000 € 51 977 52 331 52 210 -354
Vuosikate 1 000 € 13 636 10 592 9 314 3 044
Poistot ja arvonalentumiset 1 000 € 7 628 6 460 8 251 1 168
Lainanhoitokustannukset (lyhennykset + korot) 1 000 € 3 796 1 282 1 178 2 513
Valtionosuustuotot (op.- ja kult.toim. Rahoituslaki) 1 000 € 59 735 55 823 53 313 3 912
Bruttoinvestoinnit 1 000 € 6 162 16 028 10 019 -9 866

Opiskelijavuodet VOS -suoriteperusteinen (Opiskelijamäärä 2017 v.) 6 159 6 246 6 047 -87
Vuosikate €/opiskelijavuosi (opiskelija 2017 v.) 2 214 1 696 1 540 518
Toimintatuotot/toimintakulut % 127,0 % 120,0 % 118,2 % 6,9 %
Vuosikate/poistot % 178,8 % 164,0 % 112,9 % 14,8 %

Vuosikate/toimintatuotot % 20,7 % 16,9 % 15,1 % 0,0
Poistot/toimintatuotot % 11,6 % 10,3 % 13,4 % 0,0
Bruttoinvestoinnit/toimintatuotot % 9,3 % 25,5 % 16,2 % -0,2
Lainanhoitokustannukset/toimintatuotot % 5,8 % 2,0 % 1,9 % 0,0
Valtionosuustuotot/toimintatuotot % 90,5 % 88,9 % 86,4 % 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

118,2 %

112,9 %

120,0 %

164,0 %

127,0 %

178,8 %

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

Toimintatuotot/toimintakulut %

Vuosikate/poistot %

2020 2019 2018



Kokonaistalouden tarkastelu 
 

41 (136)  

miljoonalla eurolla (irtaimistoinvestoinnit 1,2 ja kiinteistöinvestoinnit 0,8 miljoonaa euroa). 
Toteutumatta jääneistä investoinneista tehdään tarvittavilta osin määrärahasiirtoesitys kevään 
2021 yhtymäkokoukselle. 
 
Pysyvien vastaavien luovutustulot 1,8 miljoonaa euroa koostuu Nelo kiinteistön myyntitulosta 
1,7 miljoonaa euroa sekä käytöstä poistuneen käyttöomaisuuden myynnistä.  
 
Toiminnan ja investointien nettokassavirta oli ylijäämäinen 9,1 miljoonaa euroa. 
 
Rahoitustoiminnan kassavirta 
 
Lainoja lyhennettiin 3,1 miljoonaa euroa. Uutta lainaa ei nostettu. 
 
Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat erät (saamiset ja velat) pienensivät kassavaroja -2,4 
miljoonaa euroa varastojen pienentyessä ja korottomien saamisten, osto- ja muiden velkojen 
muuttuessa. Nelon myyntituotto 1,7 miljoonaa euroa kirjattiin saamisiin ja kauppasumma 
maksetaan kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti. Kokonaisuutena rahoitustoiminnan 
nettokassavirta oli -5,5 miljoonaa euroa negatiivinen. 
 
Kassavarojen muutos 
 
Kassavarat kasvoivat 3,6 miljoonaa euroa ja olivat vuoden lopussa 14,8 miljoonaa euroa, 4 
miljoonaa euroa talousarviossa odotettua enemmän.  Maksuvalmius oli 87 päivää ja quick ratio -
tunnusluvulla (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat) tarkasteltuna 1,62. Maksuvalmius vuotta 
aiemmin oli 59 päivää, ja quick ratio 1,04. 
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1.3.2.1 Rahoituslaskelma 
 

 
 
  

KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMA

2020 2019
1000 € 1000 €

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 13 636 10 592
Satunnaiset erät 1 179 -2 124
Tulorahoitukseen korjauserät -1 397 99

Investointien rahavirta 
Investointimenot -6 162 -16 028
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus 1 828 55

Toiminnan ja investointien nettokassavirta 9 084 -7 405

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset -2
Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 074 -1 031
Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut -1 3
Vaihto-omaisuuden muutos 589 187
Saamisten muutos -1 453 523
Korottomien velkojen muutos -1 517 45

Rahoituksen nettorahavirta -5 456 -275

RAHAVAROJEN MUUTOS 3 628 -7 680

Rahavarat 31.12. 14 829 11 200
Rahavarat 1.1. 11 200 18 880
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1.3.2.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut 
 

 
  

2020 2019 2018

8 183 12 173 27 264
Investointien tulorahoitus, % 221 % 66 % 93 %
Pääomamenojen tulorahoitus, % 148 % 62 % 84 %
Lainanhoitokate 3,8 8,5 8,1
Kassan riittävyys (pv) 87 59 108
Opiskelijavuodet VOS -suoriteperusteinen (Opiskelijamäärä 2  6 159 6 246 6 246
Kassavarat 31.12. (1 000 €) 14 829 11 200 18 880
Kassasta maksut/vuosi, me 62 70 64

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 €)

221 %

148 %

66 %

62 %

93 %

84 %

40 % 90 % 140 % 190 % 240 %

Investointien
tulorahoitus, %

Pääomamenojen
tulorahoitus, %

2018

2019

2020
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1.3.3 Rahoitusasema ja sen muutokset 
 

Kuntayhtymän taseen loppusumma oli 103,9 miljoonaa euroa (101,3 miljoonaa euroa vuonna 
2019). Lainakanta vuoden lopussa oli 5,6 miljoonaa euroa.  
 
Omavaraisuus oli 85,7 prosenttia (81,3 % vuonna 2019) ja suhteellinen velkaantuneisuus  
20,8 prosenttia (29,1 % vuonna 2019). 
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1.3.3.1 Tase  

  

2020 2019
VASTAAVAA 1 000 € 1 000 €

A  PYSYVÄT VASTAAVAT *) 84 910 86 859

I Aineettomat hyödykkeet 130 182
Aineettomat oikeudet 130 182
Aneettom.hyöd. ennakkomaksut 0 0

II Aineelliset hyödykkeet 82 569 84 466
Maa- ja vesialueet 2 760 2 785
Rakennukset 75 286 78 708
Kiinteät rakenteet ja laitteet 375 500
Koneet ja kalusto 2 707 2 461
Muut aineelliset hyödykkeet 0 0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 442 14

III Sijoitukset 2 211 2 211
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 375 375

B  TOIMEKSIANTOJEN VARAT 26 26

Muut toimeksiantojen varat 26 26

C  VAIHTUVAT VASTAAVAT 18 922 14 384

I  Vaihto-omaisuus 1 044 1 634
Aineet ja tarvikkeet 208 160
Keskeneräiset tuotteet 783 1 416
Valmiit tuotteet 54 58

II  Saamiset 3 049 1 549
    Pitkäaikaiset saamiset 0 0

Lainasaamiset 0 0
Muut saamiset 0 0

    Lyhytaikaiset saamiset 3 049 1 549
Myyntisaamiset 471 646
Muut saamiset (alv, valtionosuus) 182 294
Siirtosaamiset 2 396 609

III Rahoitusarvopaperit
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 6 500 7 500

IV Rahat ja pankkisaamiset 8 329 3 700

V  Osuus pankkisaamisista

VASTAAVAA YHTEENSÄ 103 857 101 268

*)  Vastaavien arvostuserät sisältyvät ko. pysyvien vastaavien eriin.
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2020 2019
VASTATTAVAA 1000 € 1000 €

A  OMA PÄÄOMA 78 930 71 055

I Peruspääoma 41 156 41 156
III Arvonkorotusrahasto 1 658 2 141
V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 27 759 24 905
VI Tilikauden yli-/alijäämä 8 358 2 854

B  POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
     VARAUKSET 10 090 11 264

Poistoero 10 090 11 264
Vapaaehtoiset varaukset
    Investointivaraukset 0 0

C  PAKOLLISET VARAUKSET 495 60

Muut pakolliset varaukset 495 60

D  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 598 599

Valtion toimeksiannot 0 0
Muut toimeksiantojen pääomat 598 599

E  VIERAS PÄÄOMA 13 744 18 289

I   Pitkäaikainen 4 549 7 539
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 4 420 7 410
Lainat julkisyhteisöiltä 129 129

II  Lyhytaikainen 9 195 10 750
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 053 1 137
Lainat julkisyhteisöiltä 0 0
Saadut ennakot 0 0
Ostovelat 1 596 2 369
Muut velat 652 636
Siirtovelat 5 895 6 608

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 103 857 101 268
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1.3.3.2 Taseen tunnusluvut 
 

 

2020 2019 2018

Omavaraisuus % 85,7 81,3 80,2
Suhteellinen velkaantuneisuus % 20,8 29,1 31,2
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 36 116 27 759 24 905
Kertynyt yli-/alijäämä,  €/opiskelijavuosi 5 864 4 444 3 987
Lainakanta 31.12. , 1000 € 5 602 8 675 9 707
Lainakanta 31.12. , €/opiskelijavuosi 910 1 389 1 554

6 159 6 246 6 246

Lainakanta 31.12. % 5,4 8,6 9,6
Sidotun pääoman osuus % 41,2 42,8 43,4
Rahoitusvarallisuus, 1000 € 4133 -5539 1677

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.)

85,7

20,8

81,3

29,1

80,2

31,2
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1.3.4 Kokonaistulot ja –menot 
 

 
 
  

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

Toimintatuotot, joista 65 992 93,8 Toimintakulut 51 977 80,7
Valtionosuusrahoitus 59 735 90,5 Valmistus omaan käyttöön 0 0,0
Muut myyntituotot 3 746 5,7 Korkokulut 722 1,1
Maksutuotot 38 0,1 Muut rahoituskulut 10 0,0
EU-tuet 272 0,4 Satunnaiset kulut 559 0,9
Muut tuet ja avustukset 1 601 2,4 Tulorahoituksen korjauserät 1 865 2,9
Muut toimintatuotot 599 0,9

Korkotuotot 7 0,0
Muut rahoitustuotot 347 0,5
Satunnaiset tuotot 1 738 2,5
Tulorahoituksen korjauserät 468 0,7

Investoinnit
Investoinnit

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0,0 Investointimenot 6 162 9,6
Käyttöomaisuuden myyntitulot 1 828 2,6

Rahoitustoiminta
Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten vähennykset 0 0,0 Antolainasaamiset lisäykset 0 0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 3 074 4,8
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
70 380 100,0 Kokonaismenot yhteensä 64 369 100,0
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1.4 Kuntayhtymän konsernitilinpäätös 
 
1.4.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 

 

 
 

1.4.2 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 
 

 
 
 

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 

2020 2019
1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot 66 013 62 833
Toimintakulut -51 983 -52 343
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta -22 -21
(tappiosta)

Toimintakate 14 008 10 470

Korkotuotot 7 11
Muut rahoitustuotot 347 384
Korkokulut -722 -251
Muut rahoituskulut -10 -28

Vuosikate 13 630 10 586

Suunnitelman mulkaiset poistot -7 628 -6 460
Arvonalentumiset 0 0
Satunnaiset tuotot 0 0
Satunnaiset kulut 1 179 -2 124

Tilikauden tulos 7 180 2 003

Tilikauden verot -4 -3

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 7 177 2 000
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Toimintatuotot/toimintakulut
%

Vuosikate/poistot %

2020 2019 2018

2020 2019 2018 Muutos 20-19
Valmistus omaan käyttöön 0

Toimintatuotot 66 012 939 62 833 231 61 749 285 3 179 708
Toimintakulut 51 982 876 52 342 786 52 217 461 -359 910
Vuosikate 13 629 633 10 586 230 9 319 610 3 043 404
Poistot + Arvonalentumiset 7 628 022 6 460 019 8 250 692 1 168 002
Opiskelijavuodet 6 159 6 246 6 047 -87

Vuosikate €/opiskelijavuosi 2 213 1 695 1 541 518
Toimintatuotot/toimintakulut % 127,0 120,0 118,3 6,9
Vuosikate/poistot % 178,7 163,9 113,0 14,8

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

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



Kokonaistalouden tarkastelu 
 

51 (136)  

 
1.4.3 Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 
 

 
 

2020 2019
1 000 € 1 000 €

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 13 630 10 586
Satunnaiset erät 1 179 -2 124
Tulorahoitukseen korjauserät -1 375 117

Investointien rahavirta 
Investointimenot -6 162 -16 028
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 828 55

Toiminnan ja investointien nettokassavirta 9 099 -7 393

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset -2
Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 074 -1 031
Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -1 3
Vaihto-omaisuuden muutos 589 187
Saamisten muutos -1 499 286
Korottomien velkojen muutos -1 467 41

Rahoituksen nettorahavirta -5 451 -516

RAHAVAROJEN MUUTOS 3 648 -7 909

Rahavarat 31.12. 15 085 11 438
Rahavarat 1.1. 11 438 19 347
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Investointien
tulorahoitus, %

Pääomamenojen
tulorahoitus, %

2020

2019
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2020 2019 2018

Toiminnan ja investointien rahavirran 
kertymä 5 vuodeltä (1 000 €) 8 237 -862 6 531
Investointien tulorahoitus, % 221 % 66 % 93 %
Pääomamenojen tulorahoitus, % 148 % 62 % 84 %
Lainanhoitokate 3,8 8,5 8,1
Kassan riittävyys (pv) 89 60 111
Opiskelijavuodet 6 159 6 246 6 047

Kassavarat 31.12. (1 000 €) 15 085 11 438 19 347
Kassasta maksut/vuosi, me 62 70 64

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 

 

 
 

2020 2019
VASTAAVAA 1 000 € 1 000 €

A  PYSYVÄT VASTAAVAT *) 84 830 86 801

I Aineettomat hyödykkeet 130 182
Aineettomat oikeudet 130 182
Ennakkomaksut 0 0

II Aineelliset hyödykkeet 82 569 84 467
Maa- ja vesialueet 2 760 2 785
Rakennukset 75 286 78 708
Kiinteät rakenteet ja laitteet 375 500
Koneet ja kalusto 2 707 2 461
Muut aineelliset hyödykkeet 0 0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 442 14

III Sijoitukset 2 131 2 153
Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet 124 146
Muut osakkeet ja osuudet 120 120
Muut pysyvät lainasaamiset 1 512 1 512
Muut pysyvät saamiset 375 375

B  TOIMEKSIANTOJEN VARAT 26 26

Muut toimeksiantojen varat 26 26

C  VAIHTUVAT VASTAAVAT 19 180 14 622

I  Vaihto-omaisuus 1 044 1 634

II  Saamiset 3 050 1 551
    Pitkäaikaiset saamiset 0 0
    Lyhytaikaiset saamiset 3 050 1 551

III Rahoitusarvopaperit 6 500 7 500

IV Rahat ja pankkisaamiset 8 585 3 938

VASTAAVAA YHTEENSÄ 104 036 101 449

*)  Vastaavien arvostuserät sisältyvät ko. pysyvien vastaavien eriin.
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2020 2019
VASTATTAVAA 1 000 € 1 000 €

A  OMA PÄÄOMA 89 195 82 501

I Peruspääoma 41 156 41 156
III Arvonkorotusrahasto 1 658 2 141
V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 39 204 36 359
VI Tilikauden yli-/alijäämä 7 177 2 845

C  PAKOLLISET VARAUKSET 495 60

Muut pakolliset varaukset 495 60

D  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 598 599

Valtion toimeksiannot 0 0
Muut toimeksiantojen pääomat 598 599

E  VIERAS PÄÄOMA 13 749 18 289

I   Pitkäaikainen 4 549 7 539
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 4 420 7 410
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 129 129

II  Lyhytaikainen 9 200 10 750
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 053 1 137
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 8 147 9 614

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 104 036 101 449
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2020 2019 2018

Omavaraisuus % 85,7 81,3 80,2
Suhteellinen velkaantuneisuus % 20,8 29,1 31,2
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 46 380 598 39 203 908 37 208 869
Korollinen lainakanta 31.12. , 1000 € 5 472 899 8 546 529 9 577 896
Korollinen lainakanta  31.12. , €/opiskelijavuosi 889 1 368 1 584
Opiskelijavuodet 6 159 6 246 6 047

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

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 Keskeiset liitetiedot 
 
1.5.1 Investointivarausten käyttö 
 

Kuntayhtymässä ei tilinpäätöshetkellä ollut investointivarauksia. 
 
1.5.2 Opiskelijoiden kotikuntajakauma 

 

 
 
1.5.3 Laskelma peruspääoman ja ylijäämien jakautumisesta jäsenkunnittain 
 

Kuntayhtymä ylläpitää Koulutuskeskus Salpaus -oppilaitosta kaikkien jäsenkuntiensa puolesta ja 
on pääomalainan antaja Lahden ammattikorkeakoululle Oy:lle (osa nykyistä LAB-
ammattikorkeakoulua), kahdeksan jäsenkuntansa puolesta Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n 
LUT–konserniin siirtojärjestelyn päätösten perusteella. Kuntayhtymän osuus Lahden 
ammattikorkeakoulu Oy:n pääomalainasta on 8,93 prosenttia.  
 

Tilanne 31.12.2020

KUNTA YHTEENSÄ
Asikkala 177
Hartola 26
Heinola 411
Hollola 576
Kuhmoinen
Kärkölä 65
Lahti 3 278
Orimattila 352
Padasjoki 31
Pertunmaa 7
Sysmä 64
Jäsenkunnat yhteensä 4 987

Ulkomaat 2
Muut kunnat 1 420

Kaikki yhteensä 6 409
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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 mahdollisesti 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 
mahdollisesti 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 mahdollisesti mainittu Nastola kunta on kuntaliitoksessa lakannut.  
 

Jäsenkunta Peruspääoma Peruspääoma Peruspääoma
31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020

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

% % %

Jäsenkunta

€ % € % € % € % € %
Asikkala 846 421,50 3,20 % 471 003,94 3,29 % 1 317 425,44 4,75 % 332 865,16 3,98 % 1 650 290,60 4,57 %
Hartola 206 316,63 0,78 % 114 560,78 0,80 % 320 877,40 1,16 % 81 073,94 0,97 % 401 951,34 1,11 %
Heinola 2 500 716,71 9,44 % 0,00 0,00 % 2 500 716,71 9,01 % 800 752,70 9,58 % 3 301 469,40 9,14 %
Hollola 2 443 615,59 9,23 % 94 200,79 0,66 % 2 537 816,38 9,14 % 794 733,79 9,51 % 3 332 550,16 9,23 %
Kuhmoinen 48 687,57 0,18 % 26 812,10 0,19 % 75 499,67 0,27 % 19 075,97 0,23 % 94 575,64 0,26 %
Kärkölä 259 788,09 0,98 % 144 240,48 1,01 % 404 028,57 1,46 % 102 083,18 1,22 % 506 111,75 1,40 %
Lahti 17 568 781,60 66,35 % 0,00 0,00 % 17 568 781,60 63,29 % 5 337 113,91 63,86 % 22 905 895,51 63,42 %
Orimattila 1 829 320,81 6,91 % 0,00 0,00 % 1 829 320,81 6,59 % 585 747,97 7,01 % 2 415 068,77 6,69 %
Padasjoki 313 446,87 1,18 % 174 206,94 1,22 % 487 653,81 1,76 % 123 212,23 1,47 % 610 866,04 1,69 %
Pertunmaa 68 786,36 0,26 % 37 995,75 0,27 % 106 782,11 0,38 % 26 979,90 0,32 % 133 762,01 0,37 %
Sysmä 391 702,86 1,48 % 217 937,90 1,52 % 609 640,75 2,20 % 154 033,89 1,84 % 763 674,64 2,11 %
YHTEENSÄ 26 477 584,58 100,00 % 1 280 958,66 8,93 % 27 758 543,24 100,00 % 8 357 672,62 100,00 % 36 116 215,86 100,00 %

Edellisten tilikausien  ylijäämien jakautuma 
 Tilikauden 2020 ylijäämän 

jakautuma 
  Ylijäämien jakautuma 

yhteensä Salpaus
 LAMK Oy:n pääomalainan

 osuus
Yhteensä 
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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 1 174 352,31 euroa. 
 
Rahastojen lisäys 
 
Tilikauden tuloksesta esitetään rahastosiirtoina kirjattavaksi korkoa kuntayhtymän kassavaroina 
oleville stipendirahastojen pääomille 3 568,61 euroa.  
 
Tilikauden tuloksen käsittely 
 
Varausten, poistoeron ja rahastosiirtojen jälkeen jäävä tilikauden ylijäämä 8 357 672,62 euroa 
esitetään kirjattavaksi tilikauden yli-/alijäämätilille.  

 
1.6.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteet 
 

Kuntayhtymä ei ole tehnyt päättyneen strategiakauden aikana 2016–2020 operatiivista 
alijäämää merkittävistä ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksista huolimatta. Tilinpäätös 
2020 on tasapainossa ja osoittaa harhaanjohtavasti ylijäämää erityisesti harkinnanvaraisen 
valtionosuusrahoituksen takia. Ylimääräisen rahoituksen käyttö alkaa vuonna 2021 ja tältä osin 
ylimääräiset määrärahavaraukset tulee käsitellä talousarvion muutoksessa kuluvan tilikauden 
aikana. Opetuksen lisäresursointi tulee näkymään tilikauden alijääminä tänä ja ensi vuonna. 
Rahoitus tältä osin jouduttiin kirjaamaan viime vuoden tilinpäätökseen, vaikka käyttö kohdistuu 
vasta tälle ja ensi vuodelle.  
 
Määräaikainen valtionosuusrahoitus ei tule jatkumaan tulevina vuosina, joten onnistunut 
toiminnan suunnittelu ja resursointi on edelleen keskiössä kuntayhtymän talouden hallinnassa. 
Toimitilaohjelman toteuttamista ja kehittämistä on edelleen jatkettava. Lahden 
keskustakampuksella on aloitettu kahden Salpauksen käytöstä poistuneen kiinteistön myynti. 
Toimitilojen kehittäminen ja vähentäminen on edelleen työn alla ja yksi osa talouden hallintaa. 
Kiinteistöinvestoinnit vuosina 2016–20 ovat olleet noin 55 miljoonaa euroa. Investointitaso 
laskee, mutta on edelleen vuosina 2021–23 noin 19 miljoonaa euroa.  Erityisesti Lahden 
Vipusenkadun teknologiakampus ja Asikkalan luonnonvara-alan 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 tulee pärjätä ammatillisen koulutuksen rahoituslain mukaisessa tulosperusteisessa 
rahoituksessa ja samalla onnistua toiminnan suunnittelussa ja sen resursoinnissa. Julkisen 
talouden tasapainottaminen korona poikkeusajan jälkeen, on joka tapauksessa edessä. Ei lienee 
realistista odottaa ammatillisen koulutuksen säästyvän näiltä sopeuttamistoimilta. On kuitenkin 
perusteltua odottaa nykyistä pitkäjänteisempää rahoitusta.  
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Hanketoiminta erillisrahoituksineen on tärkeä osa Salpauksen toiminnan kehittämistä ja 
strategian toteuttamista. Hankkeisiin on kohdistettu noin 100 eri henkilön työpanosta ja 
erillisrahoituksen määrä toteutui 0,9 miljoonana eurona vuonna 2020. 
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2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 
 
2.1 Koulutuskeskus Salpauksen toimintakertomus 
 

Toimintakertomuksessa kuvataan vuonna 2020 toteutettuja toimenpiteitä ja tuloksia 
strategisten kehitysohjelmien ja toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueiden tavoitteiden 
mukaisesti. Lisäksi kuvataan henkilöstön koulutussuunnitelman toteuma. 

 
2.1.1 Koulutuskeskus Salpauksen strategia kaudelta 2016 - 2020 

 
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 2020 ja myös koko strategiakaudelta 2016 - 2020. 
 

Salpauksen strategiakokonaisuus 2016 - 2020 
 

 
 
 
Strategian päivittäminen vuodesta 2021 eteenpäin käynnistettiin elokuussa 2019. 
Strategiapäivitys vuosille 2021 – 2025 vahvistettiin yhtymähallituksessa huhtikuussa 2020. 
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2.1.2 Strategisten kehitysohjelmien toteuma  
 
2.1.2.1 Työelämän kumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen 
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 
opiskelijoiden 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 
uudistajana ja vauhdittajana koko työuran ajan. 
 

Kehitysohjelma Toimenpiteet 2020 Koko strategiakauden 
tavoitteet vuodelle 2020 

Toteuma 2020 

Vastuuhenkilö 
Henna Erkamo 

Mitä toimenpiteitä on tehtävä v. 2020, jotta tavoitetila saavutetaan 
 

Mikä on tavoiteltu tila vuonna 
2020? 

 

 Uudistavaa osaamista työhön ja yrittäjyyteen  
 
Palvelutarjonnan kehitys ja henkilöstön osaamisen varmistaminen  
Osaamisen varmistaminen (Strategiarahoitus) 

• HOKS-prosessin sekä työelämässä oppimisen palveluprosessin osaamisen 
vahvistaminen, johon sisältyy henkilöstön osaamiskartoitus, työpajoja 
toimintaympäristön muutosten haltuun ottoon, yhteistyöpajoja 
opetusaloille ja työyhteisöille, vertaisryhmätapaamisia ja henkilökohtaisia 
sparrauksia osaamistarpeen mukaan 

• Palveluintegraattorimallin laajentaminen varmistamalla koulutussopimus-
, oppisopimus ja asiakkusosaaminen oman tehtävän mukaisesti 
(välttämätön minimiosaaminen, laajempi tai laaja-alainen 
oppisopimus/työelämäosaaminen.  

1. Kaikille välttämätön minimitason osaaminen 
2. Osaaminen, jolla pystytään neuvottelemaan, suunnittelemaan ja 

solmimaan koulutus- ja oppisopimus ja rakentamaan 
työelämäyhteistyötä. 

3. Laajennettu oppisopimus- tai laaja-alainen asiakkuusosaaminen, 
joka edellyttää laajaa osaamista lainsäädännöstä, 
toimintamalleista, monialaisesta suunnittelusta ja tarjonnasta. 

 
Tutkintokoulutusten tuotteistusten jatko, työpaikalla tapahtuva opettaminen ja 
ohjaus (strategiarahoitus)  

• Huomioiden opiskelijan lähtökohdat ja erilaiset mahdollisuudet osallistua 
opetukseen  

Salpaus — enemmän kuin 
koulu — opiskelijan ja 
työelämän kohtaamispaikka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiivinen neuvottelukuntatyön 
jatkuminen 
 
Asiakkuustyön kehittyminen; 
kumppanuussopimukset ja yhteisesti 
sovitut toimintamallit 
 
Alueellisen ja kansallisen 
verkostoyhteistyön lisääntyminen ja 
syventyminen 
 
Yhteistyön tiivistäminen ELY ja TE-
palvelujen sekä kaupunkien ja kuntien 
työllisyydestä vastaavien toimijoiden ja 
eri työllistämishankkeiden kanssa  
 
Asiakkuustyön palvelumuotoilu, jonka 
tuloksena syntyi asiakkuustyön käsikirja 
 
Työelämäyhteistyötä tukevien 
tietojärjestelmäratkaisujen 
määrittäminen aloitettu 
 
Nettisivujen yritysosion kehittäminen 
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• Tuotteistetaan toteutukset eri oppimisympäristöihin  
• Työpaikalla tapahtuvan opetuksen ja ohjauksen uudet menettelytavat 

yhdessä työpaikkaohjaajien kanssa osana tuotteistusta (opettajan 
kasvava rooli työpaikalla)  

• Tuotteet koottuna Salpauksen sisäiselle ja ulkoiselle koulutustarjottimelle 
yksilöllisten opintopolkujen mahdollistamiseksi  

 
Tekniikan alojen koulutusten työelämälähtöinen kehittäminen 

• Jatketaan strategiarahoituksen turvin tekniikan alojen työelämälähtöisen 
koulutuksen laaja kehittäminen yhdessä työelämän edustajien ja muiden 
oppilaitosten kanssa 

 
Työelämäyhteistyötä tukevat tietojärjestelmäratkaisut  

Opiskelijahallinnon, asiakkuudenhallinnan sekä viestinnän ja markkinoinnin 
järjestelmien yhteinen kehittäminen  
• Asiakkuustyön toteuttaminen uusien tietojärjestelmien tukemana 
• Asiakkuudenhallinta, markkinoinnin automaatio, ohjelmoitava chat, Lyyti, 

Salpaus-duuni 
• Alumnitoiminnan käynnistämisen suunnittelu ja valmistelu  
• Uusien ennakointiedon työkalujen käyttöönotto ja hyödyntäminen  

 
Salpaus — enemmän kuin koulu — opiskelijan ja työelämän kohtaamispaikka  
 
Yhteiset kohtaamiset ja viestintä  

• Koulutusneuvottelukuntatyön kehittäminen ja johtaminen  
• Alakohtaisten ja monialaisten työelämäyhteyspäivien säännöllinen 

toteuttaminen  
• Ammattialakohtaisten ja monialaisten pilottien suunnittelu ja toteutus 

yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa  
• Yritysten edustajien puheenvuorojen lisääminen opetuksessa ja 

vastavuoroisesti opettajien työelämäjaksojen lisääminen  
• Yhteiset tiedotus- ja markkinointitilaisuudet työelämän edustajille ja 

alueen ohjaushenkilöstölle  
• Työelämäyhteistyön näkyväksi tekeminen yhdessä sovittujen 

kokonaismäärittelyjen ja yhteistyötasojen kautta  
 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen uusi lainsäädäntö ja työelämän kuuntelu  
• Koulutussopimuksesta ja oppisopimuksesta tiedotetaan edelleen 

työelämälle aktiivisesti   

 
 
 
 
 
 
Salpaus on palvelu-
integraattori, joka toimii 
aktiivisesti ja tuloksellisesti 
asiakkaan tarvitsemien 
koulutus- ja 
kehittämispalvelujen 
yhdistäjänä  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koko henkilöstö osallistuu 
toiminnan, tuotteiden ja 
palvelujen kehittämiseen  
 
 
 
 
 
 
 
 

Erilaiset tapahtumat, esim. 
rekrytapahtumat, alakohtaiset ja 
monialaiset työelämäyhteydet ja -
tapahtumat 
 
 
Monipuolinen työelämätarpeiden 
ennakointi ja uusien koulutustuotteiden 
kehittäminen 
 
Teknologia-alan strategiahanke, jonka 
tuloksia voidaan hyödyntää 
monipuolisesti yritysten kanssa 
tehtävässä yhteistyössä 
 
Yritysten kanssa rakennettu uusia 
palvelukonsepteja 
 
Malva-hanke, jonka tavoitteena on mm. 
maahanmuuttaneiden työllisyyden 
edistäminen 
 
YritysHunter ja Lahti Trainee-hanke, 
jonka tavoitteena on työllisyyden 
kehittäminen Lahden alueella, yritysten 
kontaktointi ja Salpaus ja LAB /LUT 
yhteistyön kehittäminen  
 
 
Henkilöstön työelämässä oppimisen 
palveluprosessin osaamisen 
vahvistaminen  
 
Yritys- ja työelämäpalvelu yksikön 
perustaminen, jonka tavoitteena on 
salpaustasoisten yritys- ja 
työelämäyhteistyön koordinointi, 
yhteisten toimintatapojen kehittäminen, 
henkilöstön osaamisen lisääminen, 
työelämän ja verkostojen kanssa 
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• Vuoden 2020 aikana kerätään työnantajilta tietoa kyselylomakkeella 
(työpaikkakäynnit), jonka avulla saadaan tietoa kohdennettuja 
toimenpiteitä varten  

• Sidosryhmätutkimuksella (2020) kuunnellaan laajasti työelämän 
mielipiteitä Salpauksen onnistumisesta myös työelämäpalvelujen osalta  

 
Työvoimakoulutusta ja palveluita koskevat lakiuudistukset sekä 
työvoimatarpeen ennakointi 

• Yhteistyön tiivistäminen ELY-keskuksen, TE-toimiston sekä kaupunkien ja 
kuntien työllisyydestä vastaavien toimijoiden ja sekä eri 
työllistämishankkeiden kanssa  

• Työllistämisen nopean toiminnan joukot 
• Työvoimatarpeen ennakointi ja hankintojen sekä VOS-

työvoimakoulutusten suunnittelu osaavan työvoiman saatavuuden 
takaamiseksi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salpaus on ammatillisen 
elinikäisen oppimisen 
vauhdittaja koko työuran ajan  
 

 

tehtävän yhteistyön lisääminen ja 
syventäminen 
 
kumppanuusvastaavien ja 
työelämäasiantuntijoiden työtehtävien 
perustaminen 
  
Tutkintokoulutusten tuotteistaminen 
 
Koulutustarjottimet 
 
Monialaisten ja työelämälähtöisten 
koulutuspalvelujen kehittäminen 
 
 
Työelämässä oppimisen toimintatapojen 
kehittäminen (oppisopimus / 
koulutussopimus) 
 
Koulutuspalvelujen kehittäminen eri 
asiakasryhmille, esim. 
verkkokoulutukset, 
osatutkintokoulutukset, monialaiset 
koulutuspalvelut jne. 
 
Koulutuspalvelujen tuotteistaminen eri 
oppimisympäristöihin 
 
OpenDay-malli, jossa opettajat ovat 
työpaikoilla opiskelijoiden mukana. 

Mittarit Valmistuneiden opiskelijoiden työllistymismittari 
Opettajien työelämäjaksot aloittain   
Opetusalojen järjestämien tilaisuuksien ja osallistuneiden kumppaneiden määrä 
Työpaikkakyselyjen ja Sidosryhmätutkimuksen tulokset 
Työpaikkaohjaaja- ja -kouluttajakyselyiden tulokset 
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2.1.2.2 Pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksen toteuttaminen 
Pedagogiikan ja oppimisratkaisujen kehitysohjelmassa on asetettu tavoitetila opintojen henkilökohtaistamiseen, digitalisaatioon, aikaan ja paikkaan 
sitomattomaan 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 Toimenpiteet 2020 Koko strategiakauden 
tavoitteet vuodelle 2020 

Täsmentynyt tavoite ja 
perustelut mahdollisille 
poikkeamille tai muutoksille, 
jollei tavoitetila ole aiemmin 
asetettu 

Toteuma vuonna 2020 ja koko strategiakausi 2016-2020 

Vastuuhenkilö  
Seija Katajisto 

Mitä toimenpiteitä on tehtävä v. 2020, 
jotta tavoitetila saavutetaan 
 

Mikä on tavoiteltu tila 
vuonna 2020? 

  

Opintojen 
henkilö-
kohtaistaminen 

Opiskelijoille yhdenvertaisen 
henkilökohtaistamisprosessin vieminen 
käytäntöön ja HOKS-statuksen seurannan 
kehittäminen. 
 
Henkilökohtaistamisen toimivien ja 
tehokkaiden työtapojen kehittäminen ja 
hyvien käytäntöjen jakaminen. 
 
Henkilökohtaistamisen osaamisen 
varmistaminen arvioinneilla ja 
ydinprosessien osaamisen varmistaminen 
-hankkeen toimenpiteillä. 
 
Järjestelmän kehitystyö yhteistyössä 
toisten koulutuksen järjestäjien ja 
palvelun tuottajan kanssa. 
 
Kansallisten palveluiden (esimerkiksi 
ePerusteet ja eHOKS) kehitystyöhön 
osallistuminen. 
 

Henkilökohtaiset ja 
yksilölliset oppimispolut 
ovat käytössä. Polut 
muodostuvat tutkinnon 
osista ja vaihteluista 
oppimismaisemassa. 

Tavoite on lain mukaisesti, 
että HOKS on laadittu 
jokaiselle opiskelijalle ja se 
päivittyy opintojen edetessä.  
 
HOKS:ssa on tieto 
suunnitelluista/opiskelijan 
valitsemista tutkinnon osista 
ja puuttuvan osaamisen 
hankkimisen tavoista kuten 
työpaikalla oppiminen, 
verkko-opinnot, opiskelu 
Salpauksen tiloissa. 
 
STR2019 kohdentuu 
ydinprosessien osaamisen 
varmistamiseen. Henkilöstön 
osaaminen varmistetaan 
arvioinneilla ja koulutuksella. 

Henkilökohtaiset ja yksilölliset oppimispolut ovat 
käytössä. Polut muodostuvat tutkinnon osista ja 
vaihteluista oppimismaisemassa.  
 
HOKS:ssa on tieto suunnitelluista/opiskelijan valitsemista 
tutkinnon osista ja puuttuvan osaamisen hankkimisen 
tavoista kuten työpaikalla oppiminen, verkko-opinnot, 
opiskelu Salpauksen tiloissa. 
 
HOKS status -raportointi on otettu käyttöön toiminnan 
varmistamiseksi 
 
Salpauksessa on opintohallinnon käytössä InSchool –
opintohallintojärjestelmä ja yhtenäiset toimintamallit 
joilla voidaan vastata valtakunnallisiin tietotarpeisiin ja 
palveluihin (mm KOSKI, eHOKS) 
 
Osaaminen varmistettiin arvioinneilla ja koulutuksella 
sekä vertaistuellisella Luotsi-toiminnalla. 
 
Järjestelmien käyttöönotolla ja kehittämisellä tuettiin ja 
sujuvoitettiin käyttöä ja varmistettiin tietosuojan ja 
tietoturvan toteutuminen.  

https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/ammatillisen-koulutuksen-kehittaminen-ydinprosessien-osaamisen-varmistaminen/
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Digitaalinen 
työtapa ja 
toimintakulttuuri 

Digitaalisen työskentely-ympäristön 
kokonaisuuden ymmärtäminen 
opiskelijan oppimiseen ja omiin 
työtehtäviin liittyen. Ympäristöjen 
kuvaaminen ja yhteinen sopiminen. 
 
Digitaalisiin ympäristöihin ja välineisiin 
perustuvan toimintakulttuurin 
edistäminen: Osaaminen, vastuun 
ymmärtäminen, tiedon syntyminen ja 
dokumentointi, tiedon oikeellisuus. 
 
Henkilöstön perustason ja 
tehtäväkohtaisen osaamisen 
varmistaminen. Ohjeistuksen ja 
perehdytyksen systematiikka luodaan 
sähköiseen ympäristöön (Santra ja ElSa). 

Salpauksen henkilöstö ja 
opiskelijat käyttävät 
päivittäisissä 
työtehtävissään yhteisiä 
paikasta ja ajasta 
riippumattomia sähköisiä 
työskentely- ja 
oppimisympäristöjä. 

Käytössä olevat sähköiset 
työskentely- ja 
oppimisympäristöt on 
kuvattu Salpauksen Digi-
maisemassa sekä 
verkkosivuilla. 
 
Henkilöstön osaamisen 
varmistaminen jatkuu 
edelleen. Uusien 
toimintatapojen ja työkalujen 
osaaminen on vaihtelevaa. 
 

Salpauksen henkilöstö ja opiskelijat käyttävät 
päivittäisissä työtehtävissään yhteisiä paikasta ja ajasta 
riippumattomia sähköisiä työskentely- ja 
oppimisympäristöjä. 
 
Ratkaisuvalikoima – Salpauksen Digi-maisema - on 
tiivistetty, kuvattu ja viestitty. Keskeiset digityöskentely- 
ja oppimisympäristöt ovat ajasta ja paikasta 
riippumattomasti käytössä. Käyttö on aktiivista opetuksen 
ja ohjauksen lisäksi koko organisaatiossa mm. 
perehdytyksissä, koulutuksissa, viestinnässä, työskentely- 
ja verkkokokousalustoina 
 
2020, etäopetus/hybridimallien toteutus ei edellyttänyt 
uusien ympäristöjen hankintaa. Toki osaaminen, 
toimintamallit ja käytännöt edellyttivät ”kertausta” 
  
Digitaalisten työskentely-ympäristöjen ja järjestelmien 
käyttöönoton myötä toimintakulttuuri on muuttunut. 
Osaaminen on lisääntynyt, vastuu tiedosta, sen 
syntymisestä, oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta sekä 
dokumentoinnin merkityksestä on ymmärretty 
paremmin. 
 
Osaamista on varmistettu itsearviointiin perustuvalla 
kyselyllä ja tulosten perusteella suunnitelluilla 
koulutuksilla sekä mentoroinnilla. 
 
HelpDesk-palvelu on laajentunut teknisestä tuesta käytön 
tukeen ja ohjaukseen. 

Salpauksen 
oppimis-maisema 

Tutkintojen ja tutkinnonosien 
toteutussuunnitelmien täsmentäminen. 
Tutkintoon johtavalle koulutukselle 
luodaan opiskelijan näkökulmasta 
yhtenäinen rakenne ElSaan. 
 
InSchool- ja ElSa-palveluiden kokonaisuus 
luodaan tukemaan toteutusten 
tasalaatuisuutta, sekä opiskelijan 

Oppiminen on mahdollista 
24/7 opiskelijan kanssa 
suunnitellussa 
oppimismaisemassa, jossa 
yhdistyvät hänen 
henkilökohtaiset 
ympäristönsä, työelämän 
aidot ja ajantasaiset 
työtilaisuudet sekä 
Salpauksen tarjoamat 

Kaikkiin tutkintoihoin on 
suunniteltu polkuja erilaisiin 
työelämän työtehtäviin ja 
jatko-opintoihin.  
 
Kaikkien tutkintojen ja 
tutkinnonosien erilaiset 
toteutustavat on kuvattu ja 
julkaistu valtakunnallisessa 
ePerusteet-palvelussa. 

Kaikkiin tutkintoihin on suunniteltu polkuja erilaisiin 
työelämän työtehtäviin ja jatko-opintoihin. Erilaiset 
oppimisympäristöt ja toteutusten tavat on suunniteltu 
tutkinnon osittain. Tiedot on viety valtakunnalliseen 
ePerusteet palveluun.  
 
Digitaalisiin ympäristöihin on luotu yhtenäisiä rakenteita 
ja toimintamalleja käytettävyyden parantamiseksi: 
Tutkintoon johtavalle koulutukselle on luotu opiskelijan 
näkökulmasta yhtenäinen rakenne ElSaan . Wilman 

https://www.salpaus.fi/opiskelija/sahkoiset-palvelut/
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opintojen etenemisen seurantaa ja 
viestintää.  
 
Henkilöstön valmennus yhteisölliseen 
työtapaan ja tiloihin: jaetut työhuoneet, 
yhteiset opetustilat, yhteiset toteutukset.  
 
Toimitilaohjelma etenee suunnitellusti. 
Keväällä 2019 myönnetyllä 
strategiarahoituksella päivitetään 
Vipusenkadun tilaohjelmaa mm. autoalan 
ja puualan sijoittumisen osalta. 
 
Luonnonvara-alan valtakunnallisen ja 
alueellisen selvityksen perusteella 
laaditaan Asikkalan kampuksen 
toimitilaohjelma. 
 

muuntojoustavat 
aktiiviseen 
vuorovaikutukseen 
kannustavat 
oppimisympäristöt. 
 
Pedagogiikka on 
− monimuotoista ja 

osaamisperusteista 
− perusteltua ja 

läpinäkyvää,  
opetushenkilöstön, 
työelämän ja 
opiskelijoiden yhdessä 
suunnittelemaa sekä 
uudistuvaa. 

 
Käyttöön on otettu:  
• Opintohallintojärjestelmä 

(InSchool), jossa on 
kaikkien Salpauksen 
opiskelijoiden tiedot 

• O365  
• ElSa 
Järjestelmien 
yhteentoimivuuden 
ratkaisujen luominen. 
 
Toimitilaohjelmaa on tehty ja 
toteutettu yhdessä käyttäjien 
kanssa toiminnallisista ja 
pedagogisista lähtökohdista. 
Tiloja on suunniteltu 
tukemaan osaamisperusteista 
ja monimuotoista 
pedagogiikkaa sekä yhdessä 
tekemistä. 
 

viestintä- ja tiedotuskäytännöt on otettu käyttöön. O365 
kokonaisuuden käyttö on lisääntynyt (Teams) ja 
monipuolistunut. 
 
Toimitilaohjelmaa on tehty ja toteutettu yhdessä 
käyttäjien kanssa toiminnallisista ja pedagogisista 
lähtökohdista. Tiloja on suunniteltu tukemaan 
osaamisperusteista ja monimuotoista pedagogiikkaa sekä 
yhdessä tekemistä. Epidemiatilanne on muuttanut tilojen 
käyttötapaa - etätyö on vähentänyt tilantarvetta ja 
turvavälien käyttö on vastaavasti lisaäännyt tilantarvetta.  
Etäohjaukseen ei oltu tilasuunnittelussa varauduttu ja 
ohjaustilat ovat olleet suunniteltua laajemmassa 
käytössä. 
 
Toimitilaohjelma on edennyt suunnitellusti. 
Epidemiatilanne vaikeutti tilojen käyttöönottoa. 
 

Mittarit HOKS-määrä ja kattavuus (seurantatiedot 
järjestelmästä) 
HOKS-osaaminen taso (kysely) 
HOKS-vertaisarvioinnin tulos 
Sisäinen tarkastus (HOKS) toiminnan 
lainmukaisuudesta 
 

  Mittaritiedot olivat lähtötietoina käytössä  HOKS-
prosessin kehittämisessä. Uusintamittauksia ei ole 
samoilla mittareilla tehty vaan olemme kehittäneet 
päivittyvää mittaritietoa toiminnan varmistamiseksi (mm. 
HOKS-status). 
 
Joitakin lukuja: 
 
Elsa status 09/2020 aktiiviset käyttäjät (6 kk aikana) 7003 
kpl 
 
Wilma status 09/2020 yhden päivän otos,  yhtäaikaisia 
kirjautuneita käyttäjiä n. 520, joista opettaja n. 130 kpl 
 
Teams käyttö syyskuu 2020 + 3400 aktiivista käyttäjää 
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2.1.2.3 Taloudellinen perusta 
Koulutuskeskus Salpauksen talouden hallinta julkisen rahoituksen laskettua lähes 30 prosenttia on ollut toiminnan elinehto. Strategiakauden 2016–2020 tavoite 
tasapainoisesta taloudesta on saavutettu, vaikka vuoden 2020 tuloksesta putsataan pois satunnaiset erät ja valtionosuusrahoituksen lisärahoitus, jota vuonna 
2020 saatiin 5 miljoonaa euroa. 
 
Uusi strategiakausi alkaa vuoden 2021 alussa. Taloudella ei ole omaa ohjelmaa, koska emme ole samassa tilanteessa kuin edellisen strategiakauden alussa, jossa 
hallitusohjelman rajut rahoitusleikkaukset ammatilliseen koulutukseen olivat juuri alkaneet. Toimintaa on edelleen sopeutettava ja tarkasti ohjattava, koska joka 
tapauksessa on selvää, että korona tilanteen vuoksi valtion ottamat lainat on myös maksettava takaisin. Pääsemme tavoitteeseen varmistamalla Salpauksen 
tuloksellisuuden niin opiskelijavuosien toteutumisessa, tutkintotuotossa kuin muissakin tulospohjaisen rahoituksen mittareissa. Toimitilaohjelman 
toimenpiteiden toteuttaminen ja koko organisaation toiminnan kehittäminen on jatkuvaa työtämme. 
 
Tavoite strategiakauden alussa (vahvistettu v. 2015): Vuonna 2020 talous on jälleen tasapainossa, taseessa on vanhoja ylijäämiä 15 miljoonaa euroa (ylijäämiä 
käytetty 10 milj. toiminnallisten alijäämien kattamiseen sekä kiinteistöjen alaskirjauksiin ja myyntitappioihin), kiinteistöinvestointeja on toteutettu 2016–2020 
toimitilastrategian mukaisesti noin 45 milj. euroa, kiinteistöjä on käytössä 108 000 neliötä, lainapääoma on 13 milj. euroa, lainanhoitokate 3,0 ja maksuvalmius 
on vähintään 30 päivää. 
 
Toteutunut: Talous on tasapainossa. Toiminnallista alijäämää ei strategiakaudella 2016–2020 ole tehty. Ylijäämää taseessa on 36 miljoonaa euroa. 
Kiinteistöinvestointeja on toteutettu 2016–2020 toimitilaohjelman mukaisesti 55 milj. euroa, kiinteistöjä on vuoden 2020 lopussa käytössä 103 300 neliötä, 
lainapääoma on 5,6 milj. euroa, lainanhoitokate 3,8 ja maksuvalmius on 87 päivää. 
 

Kehitysohjelma Toimenpiteet 
2020 

Koko strategiakauden tavoitteet 
vuodelle 2020 

Täsmentynyt tavoite ja perustelut 
mahdollisille poikkeamille tai 
muutoksille, jollei tavoitetila ole 
aiemmin asetettu 

Toteuma vuonna 2020 ja koko strategiakausi 
2016-2020 

Vastuuhenkilö  
Martti Tokola 

Mitä 
toimenpiteitä 
on tehtävä v. 
2020, jotta 
tavoitetila 
saavutetaan 

Mikä on tavoiteltu tila vuonna 2020?   

Talouden suunta  
 
Muutokset 
ammatillisen 
koulutuksen 
rahoituksessa 

 Koulutuskeskus Salpauksen toiminta ja 
tuloksellisuus tukevat uuden 
rahoituslain mukaisen riittävän ja 
ennustettavan rahoituksen saamista. 
 
 
 
 

Salpaus on onnistunut ja sen on 
jatkossakin onnistuttava 
opiskelijavuosien käytössä ja täytössä eri 
koulutusmuodoilla. Koulutustarjonnan 
tulee olla vetovoimaista ja 
työmarkkinoiden tarpeita vastaavaa. 
 

Toteutunut. 
 
Viime vuosien toteumat ja uusi tavoite vuodelle 
2021, joka ponnistaa edellisistä toteutumista: 
2019 toteuma 6 109  
2020 toteuma 6 182 (+73 ed. vuosi) 
2021 uusi tavoite 6 228 (+46 ed. vuosi, +162 vs. 
v. 2020 vastaava tavoite) 
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Keva-lain 19§ muutosesitys poistaa 
eläkemenoperusteisen maksun 
kuntayhtymiltä.  
 

Onnistuminen vaikuttavuusrahoituksen 
mittareiden kautta saatavassa 
rahoituksessa on tulevan 
strategiakauden painospiste. 
Rahoitusuudistuksen siirtymäkausi on 
menossa. 
 
Keva-lain muutos ei toteutunut. 

Toteutunut. Vuoden 2021 ensikertainen 
suoritepäätös, kasvua 4,1 % 2,1 milj. euroa 
edellisvuodesta: 
- Perusrahoitus (v. 2021 tavoitteellinen 

opiskelijavuosimäärä) kasvoi edellisvuodesta 
+6,2 %, 2,3 milj. euroa 

- Suoriterahoitus (tutkinnot ja tutkinnon osat, 
vuoden 2019 tulosten perusteella) laski -
10,4 %, -1,4 milj. euroa 

- Vaikuttavuusrahoitus (työllistyminen ja 
jatko-opintoihin sijoittuminen sekä 
opiskelijapalaute, vuoden 2019 tulosten 
perusteella) kasvoi +24,5 %, +1,2 milj. euroa 

 
Rahoitusuudistuksen siirtymäkausi on päättynyt.  
 
Keva-lain muutos ei toteutunut. 
 

Tarvittavat 
muutokset/ 
päätökset 
Salpauksessa 

 Talouden sopeuttaminen pedagogiikan 
ja oppimisratkaisujen muutoksen 
keinoin.  
 

Uuden lain mukaista uudistunutta 
ammatillista koulutusta toteutetaan. 
Opettajat ovat siirtyneet vuosityöaikaan 
vuoden 2019 alusta. 
Suunnittelujärjestelmiä on uudistettu. 
Opettajien palvelussuhteita on 
vakiinnutettu pääosin lehtoreiksi, jolla 
halutaan viestiä toiminnan vakaudesta ja 
tulevaisuuden näkymistä. Satsaukset 
opetukseen ja tiiviisiin, terveisiin tiloihin 
haastaa talouden tasapainottamista 
edelleen. 

Toteutunut. 

  Toimitilaohjelman toteuttaminen. 
Kiinteistöjen vähentäminen -40 % 
vuodesta 2013 vuoteen 2020+ 
mennessä.  
Neliöitä käytössä 108 000 m2, 100 000 
neliötä vuonna 2021. 
 

Toimitilaohjelma on toteutunut hyvin. 
Toimitilojen määrä edelleen laskeva 
päivitettävän toimitilaohjelman 
toteutuessa noin 94 000 neliöön 
vuoteen 2024 mennessä. 
 
Tilojen vähentäminen ja uudistaminen 
on vaatinut merkittävät 
kiinteistöinvestoinnit, noin 57 milj. 
euroa strategiakauden aikana. 

Toteutunut. 
 
Svinhufvudinkatu 2 AB myynti Lahden Taloille 
kariutui. Uudet myyntiponnistelut aloitettu 
vuonna 2021  
 
Toimitilaohjelma on kokonaisuutena toteutunut 
hyvin. Toimitilojen määrä edelleen laskeva 
päivitettävän toimitilaohjelman toteutuessa noin 
94 000 neliöön vuoteen 2024 mennessä. 
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Muutokset TA:ssa  Talous on tasapainossa. 

Hallitusohjelman (aiemman) edellyttämä 
sopeuttaminen on toteutettu. 
 
Rahoituksen indeksitarkistusta 
odotetaan vuonna 2020.  
 
Eläkemaksut pienenevät -1 miljoonaa 
euroa. 

Sopeuttaminen on toteutettu. Talous on 
ollut strategiajaksolla tasapainossa. 
Ylijäämiä on käytetty 
kiinteistöjärjestelyjen satunnaisten 
kulujen ja lisäpoistojen kautta, joita ei 
toiminnallisesta tuloksesta ole ollut 
tarkoituskaan kattaa.  
 
Indeksitarkistuksia odotetaan. VOS-
rahoituksen kasvu on tähän asti 
merkinnyt myös opiskelijavuosimäärän 
kasvua ja sitä kautta kustannuspaineita. 
Talouden tasapainotus on edelleen 
haasteellista. 
 
Eläkemaksujen pieneneminen ei 
toteudu. Odotetaan toteutuvan tulevina 
vuosi. Vaikutus tuleviin vuosiin 
merkittävä. 
 

Toteutunut. 
 
Talous on ylijäämäinen strategiakauden lopussa. 
Jatkuvuuden ja vertailtavuuden kannalta 
haasteellista on, että harkinnanvaraiset 
valtionosuusrahoituksen korotukset tulee kirjata 
myöntövuodelle, vaikka käyttö jatkuu tai 
kohdistuu pääosin seuraavalle vuodelle.  
Tilinpäätös vuonna 2020 näyttää 
harhaanjohtavan hyvää tulosta, koska se sisältää 
5 milj. euroa harkinnanvaraista 
valtionosuusrahoitusta, jonka käyttö 
varsinaisesti alkaa vasta vuonna 2021. Näiden ja 
muista poikkeavista eristä puhdistettu tilikauden 
tulos vuonna 2020 oli +0,1 milj. euroa. 

Mittarit  Tilikauden alijäämä +/- 0 miljoonaa 
euroa 
Tase mittarit: 
Ylijäämät 15 miljoonaa euroa  
Lainapääoma 13 miljoonaa euroa 
Lainanhoitokate 3 
Kassan riittävyys (pv) noin 30 

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

Tilikauden ylijäämä 8,4 miljoonaa euroa, 
poikkeavilla erillä oikaistu tulos +0,1 milj. euroa. 
  
Tase mittarit:  
Ylijäämät 36 miljoonaa euroa  
Lainapääoma 5,6 miljoonaa euroa  
 
Lainanhoitokate 3,8 
Kassan riittävyys (pv) noin 87 

  Kiinteistöjä käytössä 108 000 m2.  Kiinteistöjä käytössä 103 600 m2.   Kiinteistöjä käytössä 103 300 m2 
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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. 
 

Kehitysohjelma Toimenpiteet 2020 Koko strategiakauden 
tavoitteet vuodelle 2020 

Toteuma vuonna 2020 ja koko strategiakausi 2016-2020 

Vastuuhenkilö  
Merja Tirkkonen 
 

Mitä toimenpiteitä on tehtävä v. 2020, jotta 
tavoitetila saavutetaan 
 

Mikä on tavoiteltu tila 
vuonna 2020 

 

Opiskelijoiden 
yhteisöllisyyden ja 
osallisuuden 
vahvistaminen 

Opiskelijoiden osallistuminen hyvinvointia tukevan 
toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen 
- Hyvinvointiryhmien toiminta vakiinnutetaan ja 

opiskelijoiden monimuotoista osallisuutta 
vahvistetaan hyviä käytäntöjä levittämällä 

- Jokaisella opiskelijalla on oikeus olla oma itsensä 
 
Kampusohjaajatoiminnan vakiinnuttaminen 
kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon nuoriso- ja 
yhteisöohjaajien projektioppimisen 
opiskelumuotona 
 
Tutortoiminnan vahvistaminen kaikilla kampuksilla  
- Opiskelija-aktivointia kehitetään  
 

Opiskelijalähtöinen toiminta 
viihtyisissä ja turvallisissa 
oppimismaisemissa, jotka 
kehittyvät opiskelijoiden 
osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden myötä. 

Hyvinvointiryhmien toiminta on vakiintunut ja opiskelijoiden 
edustus näissä on huomioitu. 
 
Jokaisen opiskelijan oikeus olla oma itsensä näkyy arjen 
kohtaamisissa ja opiskelijoiden lisääntyneenä arvostuksena.  
 
Kampusohjaajatoiminta on laajentunut eri kampuksille 
kysyttynä toimintamuotona. Ensimmäiset nuoriso- ja 
yhteisöohjaajat ovat valmistuneet tältä opintopolulta 
työllistyen välittömästi. 
 
Tutortoiminta on vakiintunutta ja sitä rytmittää 
suunnitelmallinen vuosikello. 
 

 

Opiskelijoiden yhteisöllisyyden rakentaminen  
- Rohkaistaan koulutusaloja luomaan erilaisia 

alakohtaisia tai monialaisia ratkaisuja ja 
toimintamalleja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi 

- Hyödynnetään somekanavia monipuolisesti 
 

 

Opiskelijatoiminnan koordinaattori on kokoaikainen ja hänen 
johdollaan on yhteisöllisyyttä edistetty suunnitelmallisesti ja 
onnistuneesti. 
 
Korona-aikana yhteisöllisyyttä on rakennettu virtuaalisesti ja 
somekanavien kautta, koska mahdollisuus aitoihin 
kohtaamisiin on ollut haasteellista. 
 

 

Ryhmäyttämis- ja perehdyttämiskäytäntöjen 
kehittäminen kaikilla aloilla opintojen eri vaiheissa 
myös jatkuvan haun kautta sekä keskeytyksiltä 
tulevat huomioiden  
 

 

Ryhmäyttämis- ja perehdyttämiskäytännöt ovat vakiintuneet 
aloille. Ensimmäisen etä-orientaatioviikon myötä 
salpaustasoinen yhdessä tekeminen sai uuden ulottuvuuden 
yhteisen perehdytyskurssin myötä. 
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Opiskelijatapahtumat ovat opiskelijoiden itsensä 
tuottamia ja vetovoimaisia 
- Opiskelijat ideoivat tapahtumia osana 

oppimistoimintaa (Kampusfestit, Kyläjuhlat, 
Katufestarit, teemapäivät, valmistujaiset, juhlat 
yms.) 

 

Opiskelijat ovat järjestäneet vuosittain lukuisia yhteisöllisyyttä 
lisääviä opiskelijatapahtumia, joista on tullut jo perinne. 
Esimerkiksi Vilumpialaiset, Vipusslope, Hyvinvointivirtaa-viikon 
tapahtumat, Salpauksen kyläjuhlat, Nenäpäivä, teemapäivät 
jne. korona-aikana tapahtumia on peruttu ja siirretty. 
 
 

 

Opiskelijoiden turvallisuuskävelyiden 
vakiinnuttaminen osaksi koulun arkea kaikilla 
koulutusaloilla.  
 

 

Turvallisuuskävelyjä on toteutettu eri aloilla eri aktiivisuudella. 
Näiden tärkeys on tiedostettu. 

Opiskelijoiden 
vaikutusmahdollisuuk
sien lisääminen 

Varmistetaan, että sekä aloittavat että päättävät 
opiskelijat vastaavat uusiin valtakunnallisiin AMIS-
opiskelijapalautekyselyihin. Kyselyillä saadaan 
arvokasta palautetta toiminnastamme.  
 
Hei, hei mitä kuuluu palautejärjestelmän tunnetuksi 
tekeminen ja palautteeseen nopea reagointi. 
 

Opiskelijoiden 
vaikuttamismahdollisuudet 
ovat systemaattisia ja 
tunnustettuja organisoidun 
ja johdetun 
opiskelijakuntatoiminnan ja 
modernin opiskelijapalaute-
järjestelmän kautta. 

Amispalautekyselyiden vastausprosentit ovat parantuneet alun 
jälkeen huomattavasti. Vastaustuloksien hyödyntämiseksi 
laaditaan parhaillaan kehittämissuunnitelmaa. 
 
Hei, hei mitä kuuluu palautejärjestelmän kautta saatuihin 
palautteisiin reagoidaan aina. 
 

 

Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien 
monipuolistaminen 
- Salpauksen opiskelijakunnan toiminnan 

aktivoiminen ja tukeminen 
- HOI!-hankkeen tulosten hyödyntäminen 

vaikuttamiskulttuurin kehittämisessä 
- Opiskelijavaikuttamisen keskustelufoorumit, 

jossa eri alojen opiskelijat voivat antaa oman 
mielipiteensä tuleviin kehittämisohjelmiin 

- Opetusalapäälliköiden säännölliset 
palautekeskustelut ryhmänedustajien kanssa 

- Henkilökohtaistaminen tehdään yhteistyössä 
sovitun mukaisesti 

- Monimuotoisen opiskelijatoiminnan kehittämisen 
tukeminen eri muodoin; Kiltakunta, Heinolan 
opiskelijakunta, opiskelijafoorumit yms. 

- Varmistetaan opiskelijoiden tasapuoliset 
mahdollisuudet kotikansainvälistymiseen 

 

 Salpauksen opiskelijakunta on perustettu 5.3.2019. 
Opiskelijakunnan esityksistä opiskelijajäsenet on nimetty 
seuraaviin toimielimiin: 
- Palvelualojen koulutusneuvottelukunta 
- Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunta 
- Opiskelijan oikeusturvatoimikunta 
 
Monimuotoista opiskelijatoimintaa on kehitetty erilaisissa 
hankkeissa. Esimerkkinä Hoi!-hanke ja Sykettä Salpaukseen –
hanke. 
 
Jokaiselle opiskelijalle on laadittu oma HOKS ja näin opiskelijan 
ääni on saatu kuuluville henkilökohtaistamisen kautta. 
 
Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen ja erittäin haastava 
opiskelijatoiminnan osalta. Virtuaalisin tapahtumin ja 
yhteydenpidoin on yritetty ylläpitää toimintaa. 
 
 

 
Opiskelijaviestinnän parantaminen  Opiskelijaviestintä on saatu kuntoon Wilma-ohjelmiston 

kautta. Sähköinen opiskelijatiedotus auttaa niin normaali- kuin 
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- Wilma opiskelijahallintojärjestelmä, virallinen 
opiskelijoiden tiedotuskanava 

- Opiskelijat mukaan koulutusten markkinointiin 
esim. osana yrittäjyysopintoja. Yläastekierrokset, 
visuaaliset opiskelijatarinat ja monikanavainen 
some käytössä. 

 

poikkeusoloissakin yhteydenpidossa ja varmistaa opiskelijoille 
reaaliaikaisen tiedonsaannin ja mahdollistaa toimivan 
yhteydenpidon. 
 
Opiskelijat ovat ahkerasti tuoneet esille omia 
opiskelijatarinoitaan markkinoinnin tueksi. 

Mittarit Vastausprosentti ja vastausten tulokset (asteikko 
 1 - 5) AMIS-palautekyselyissä, aloittaneiden ja 
päättävien kyselyt. Tavoitteena ylittää 
valtakunnallinen taso. 
- Hei, hei mitä kuuluu –palautteiden seuranta. 
- Opiskelijoiden kyselytunnit oppilaitosjohdolle, 

osallistujamäärien seuranta. 
 

 Amispalautekyselyn vastausprosentit ajalla 1.7.2019-
30.6.2020: 

Aloittaneet Salpaus 64 % /valtakunnan taso 47 % 
Keskiarvo Salpaus 4,1 / valtakunnallinen 4,2 
Tutkinnon suorittaneet Salpaus 37 % / valtakunnan taso 37 
% 
Keskiarvo Salpaus 4,1 / valtakunnallinen 4,1 

 
Amispalautekyselyn vastausprosentit ajalla 1.7.-31.12.2020: 

Aloittaneet Salpaus 64 % / keskiarvo 4,2 
Tutkinnon suorittaneet Salpaus 44 % / keskiarvo 4,1 
Valtakunnallista vertailutietoa ei syksyltä saatavissa. 
 

Hei, hei mitä kuuluu –palautteita tullut vuonna 2020 yhteensä 
102 kpl. Kaikkiin on reagoitu. 

 
Kyselytunteja ei ole voitu järjestää suunnitellusti. 
 

 
  



Talousarvion toteutuminen 
 

73 (136)  

2.1.3.2 Koulutusalojen ja ammattiryhmien yhteistyön vahvistaminen 
Koulutusalat tekevät yhdessä opetussuunnitelmien, tutkintojen ja henkilöstökoulutusten suunnittelua ja toteutusta. Koulutusalat arvioivat yhdessä toimintaansa 
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. 
 

Kehitysohjelma Toimenpiteet 2020 Koko strategiakauden tavoitteet 
vuodelle 2020 

Täsmentynyt tavoite ja 
perustelut mahdollisille 
poikkeamille tai muutoksille, 
jollei tavoitetila ole aiemmin 
asetettu 

Toteuma vuonna 2020 ja koko 
strategiakausi 2016-2020 

Vastuuhenkilö  
Risto Salmela 

Mitä toimenpiteitä on 
tehtävä v. 2020, jotta 
tavoitetila saavutetaan 
 

Mikä on tavoiteltu tila vuonna 
2020? 

  

Ammattiryhmien 
yhteistyön 
vahvistaminen 

Oppilaitospalveluiden 
toiminnassa otetaan 
huomioon soveltuvin osin 
koulutusalojen 
työssäoppimisjaksojen 
tavoitteita. Tavoitteet 
laaditaan perusmuotoisten 
ammattitaitovaatimusten 
mukaisesti. 
  
Yhteistyötä syvennetään 
erityisesti ravitsemisalan 
tutkinnonosissa, 
kiinteistönhoidon tutkinnon 
osissa sekä tietotekniikan 
eri osaamisaloilla. 
Yhteistyötä kehitetään 
järjestämällä säännöllisiä 
keskustelufoorumeita 
vastuu henkilöille. 

Salpauksen toiminnassaan 
tarvitsemia palveluja tuotetaan 
soveltuvassa määrin osana 
oppimisprosessia  
- Salpauksen kaikkien toimintojen 

hyödyntäminen 
oppimisprosessissa on 
vakiintunut toimintatapa  

-  
Jokainen työyhteisön jäsen näkee 
oman toimintansa osana 
oppimisprosessia 

Keskustelufoorumin 
aikatauluttaminen vuodelle 2020 

• tammikuu 
• huhtikuu 
• syyskuu 

Toiminnan vakiintuessa arjen 
perustoiminnoksi opettajien ja 
toimijoiden välille voidaan 
keskustelufoorumeita 
tarvittaessa jäsentää uudelleen. 

Oppilaitospalveluiden ja koulutusalojen 
yhteistoiminnallinen tekeminen, joka on 
lähtenyt liikkeelle jo aikaisemmin, on 
toteutunut Covid-19 viruksen aiheuttamista 
muutoksista johtuen kuitenkin 
tyydyttävästi. 
 
Vakiintunut toiminta on näyttäytynyt 
positiivisena ja opiskelijoiden kannalta 
erinomaisena toimintatapana. Toimintatapa 
tukee yrityksissä tapahtuvan oppimisen 
toteutusta merkittävällä tavalla ja on 
toimintakulttuuri, jota on jatkettava myös 
tulevaisuudessa. 
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Koulutusalojen 
yhteistyön 
vahvistaminen 

Kampuskohtaisten 
toteutuksien suunnittelu ja 
toteutus. Painopiste on 
yrittäjyysopintojen, EA-
opintojen sekä YTO-
tutkinnon osien osalta. 
Eri tutkintojen osalta 
käynnistetään 
tavoitteellinen suunnittelu 
opetusalapäälliköiden 
vuosisuunnittelun ohella, 
jossa määritellään 
toteutuksien laajuus ja 
aikataulutus. Hyödynnetään 
verkko-opetuksen 
mahdollisuuksia sekä 
hanketoiminnan 
mahdollisuudet asian 
käynnistämisessä. 

- Salpauksessa on yhteisesti 
toteutettavien 
opintokokonaisuuksien tarjotin, 
josta opiskelija pystyy joustavasti 
valitsemaan haluamansa 
kokonaisuuden. 

- Resurssisuunnittelun 
mahdollisuudet hyödynnetään 
kampuskohtaisesti. 

Henkilö- ja tilaresurssien käyttö on 
tehostunut ja osaamisen jakaminen 
lisääntynyt. 

Osana resurssisuunnittelua 
otetaan huomioon eri 
tutkintojen ja toteutuksien 
yhdistäminen 
toteutussuunnitelmissa 
resurssisuunnittelijoiden ja 
opetusalapäälliköiden 
työskentelyssä. 
Tarkastellaan säännöllisesti 
toteutuksien toimivuus. 
• tammikuu 
• huhtikuu 
• syyskuu 

Koulutusalojen yhteiset toteutukset 
etenevät esimerkiksi yhteisten tutkinnon 
osien osalta. Ammatillisten tutkinnonosien 
integrointi esimerkiksi fysiikan ja kemian 
opetuksen integrointi hotelli- ja ravintola-
alalla. 
 
Äidinkielen opintojen integrointi 
verkkokurssien kautta. Yhteistoiminnallisten 
verkkokurssien hyödyntäminen erityisesti 
korona-aikana on ollut kaikkien tutkintojen 
osa merkittävää. FabLab toiminta Vipusen 
kadulla kaikkien alojen käyttöön. 
 
Salpaustasoisen opintokokonaisuuksien 
”tarjotin” ja sen valmistelu, esimerkiksi 
yrittäjyys opintojen osalta etenee mutta 
vaatii vielä Salpaustasoista koordinointia eri 
alojen välillä sekä ammattiryhmien välisen 
yhteistyön tiivistäminen, johon liittyy 
oppilaitospalveluiden henkilöstön 
kouluttaminen työpaikkaohjaajiksi entistä 
tiiviimmin. 
 

Tarvittavat päätökset 
 

Vastuuhenkilöiden 
sitoutuminen ja yhteinen 
osaamisen varmistaminen 

Vastuuhenkilöiden tapaamiset 
tavoitteiden  varmistaminen 

 Henkilöstön sitouttaminen yli 
koulutusalojen yhteistoiminnalliseen 
tekemiseen. 
 

Tarvittavat 
hankinnat/budjetti 

Verkko-opetuksen 
osaamisvalmiuksien 
parantaminen 

Hanketoiminnan kautta Strategian mukainen toiminnan 
kehittäminen osana 
perustoimintaa 

Etä/verkko-opetuksen hyödyntämisen 
osaaminen on karttunut merkittävästi koko 
henkilöstöllä. 
 

Mittarit 
 

Yhteistoteutuksien määrä Salpauksen toiminnoissa suoritetut 
osaamispisteet 

 Näkyvät toimenpiteet ja osaamispisteiden 
karttuminen oppilaitospalveluissa. Yhteisten 
toteutuksien määrä verkko-opetuksessa 
sekä oppilaitostoteutuksissa. 
 

 
  



Talousarvion toteutuminen 
 

75 (136)  

2.1.3.3 Johtamisen ja lähiesimiestyön vahvistaminen 
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 työyhteisö, lähiesimies-työ 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, vaikuttavuus ja keskittyminen 
olennaiseen. 
 

Kehitysohjelma Toimenpiteet 2020 Koko strategiakauden 
tavoitteet vuodelle 2020 

Täsmentynyt tavoite ja 
perustelut mahdollisille 
poikkeamille tai muutoksille, 
jollei tavoitetila ole aiemmin 
asetettu 

Toteuma vuonna 2020 ja koko strategiakausi 
2016-2020 

Vastuuhenkilö  
Jarmo Kröger 

Mitä toimenpiteitä on tehtävä v. 2020, 
jotta tavoitetila saavutetaan 
 

Mikä on tavoiteltu tila 
vuonna 2020? 

  

Johtaminen 
 

Eettinen johtaminen; 
- avoimen ja keskustelevan 

johtamiskulttuurin vahvistaminen 
- aloitteellisuutta ja luovuutta 

tukevan johtamisen vahvistaminen 
- jatketaan käynnistettyjä 

säännöllisiä keskusteluja 
esimiesten kanssa 

Johtamisen uudistaminen; 
- jatketaan johtamisen 

sujuvoittamista tukemaan 
lähiesimiestyötä 

- opetus- ja koulutustoiminnan 
toiminnanohjauksen johtamisen 
edelleen kehittäminen 

- opetushenkilöstön vuosityöajan 
johtaminen  

Yhteisen ymmärryksen ja 
keskustelukulttuurin vahvistaminen 

- johtajien ja päälliköiden 
vapaamuotoiset, avoimuutta ja 
luottamusta edistävät foorumit 
luodaan ja vakiinnutetaan (aidon 

- Salpauksessa 
toteutuu eettinen, 
avoin ja 
hyvähenkinen 
johtaminen.  

- Johto näyttää 
organisaation 
suunnan sekä 
työskentelee 
tuloksellisesti 
verkostoissa 
strategisten 
tavoitteiden 
saavuttamiseksi 
yhdessä henkilöstön 
kanssa. 

 

Eettinen johtamisessa 
toteutuu avoin ja 
keskusteleva 
johtamiskulttuuri. 
Johtaminen tukee 
aloitteellisuutta ja 
luovuutta. 
Säännölliset keskustelut 
esimiesten kanssa 
toteutuvat. 
 
Johtamisen uudistaminen 
on sujuvoittanut 
lähiesimiestyötä. Opetus- ja 
koulutustoiminnan 
toiminnanohjaus on 
uudistunut 
toimintaympäristön 
muutosten myötä ja 
opettajien vuosityöaikaa 
johdetaan tavoitteellisesti. 
 
Yhteinen ymmärrys ja 
keskustelukulttuuri on 

Johtamisjärjestelmää ja –rakennetta on 
uudistettu ja kehitetty vastaamaan muuttuneen 
ammatillisen koulutuksen toteuttamista. 
Muutoksessa on strategiakauden aikana 
huomioitu ammatillisen koulutuksen 
lainsäädännön sekä rahoituksen vaikutukset. 
(Vuosi 2015->Salpauksen rakennemuutos, vuosi 
2016 ->rahoituksen väheneminen, Vuosi 2018-
>uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö, 
Vuosi 2019->uudet tietojärjestelmät, 
vuosityöaika, Vuosi 2020->korona). 
 
Johtamisen rakenteita esimiesten yhdessä 
toimimiseksi on tavoitteellisesti kehitetty, jonka 
myötä eettinen johtamisessa on aiempaa 
paremman edellytyksen keskustelevan 
johtamiskulttuurin toteutumiselle. Vastaavasti 
strategiakauden aikana kehittynyt 
johtamisrakenne tukee paremmin 
aloitteellisuutta.  
 
Johtamisjärjestelmään on otettu käyttöön 
johtajien ja esimiesten yhteisöllisyyttä, 
avoimuutta ja luottamusta edistävät tilaisuudet.  
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luottamuksen yhdessä 
rakentaminen) 

- yhteinen tavoitteista keskustelu 
johtajien ja esimiesten kesken 

- Parasta johtamista –hankkeen 
johdon ja esimiesvalmennuksen 
toteuttaminen 

vahvistunut. Johtajien ja 
päälliköiden 
vapaamuotoiset, 
avoimuutta ja luottamusta 
edistävät foorumit 
toteutuvat ja aidon 
luottamuksen yhdessä 
rakentamiselle on 
rakenteet. 
Yhteisistä tavoitteista 
keskustellaan johtajien ja 
esimiesten kesken 
säännöllisesti. 
 

 
Säännölliset keskustelut esimiesten kanssa 
toteutuvat, jonka myötä yhteinen ymmärrys ja 
keskustelukulttuuri on vahvistunut. 
 
Opetus- ja koulutustoiminnan toiminnanohjaus 
on kehittynyt, vaikkei vielä ole valmis. 
Toiminnanohjaus vastaa uudistuneen 
toimintaympäristön tarpeita.  
 
Opettajien vuosityöajan johtaminen on 
tavoitteellisesta ja tuloksekasta. 
 

Lähiesimiestyö 
 

Eettinen johtaminen esimiestyössä ja 
esimiestyön tukeminen;  

- alojen toiminnan johtaminen 
vuosityöaikamallin kehittämiseksi 
ja vakiinnuttamiseksi 

- esimiestyön kalenterivuoden 
mukainen aikataulu 
vakiinnutetaan (kalenterivuosi on 
määritellyt uudelleen) 

- esimiesten johtamis- ja 
esimiestyön vastuiden ja roolin 
edelleen selkeyttäminen 

- esimiestyötä tukevien rakenteiden 
ja toimintojen selkeyttäminen 
uuden johtamismallin mukaisesti 

- esimiesten yhteisten foorumien 
kehittäminen vakiinnuttaminen 

- yhteisöllisyyden, työhyvinvoinnin 
ylläpitäminen ja tukeminen 
esimiehille, yhteiset tapahtumat 

 
Yhteisen ymmärryksen ja 
keskustelukulttuurin vahvistaminen 

- Yhdessä johtamisen kehittäminen 
esimiestyössä yhdessä sovittavien 
asioiden osalta 

- Lähiesimies toimii 
ihmisten kanssa 
eettisen johtamisen 
mukaisesti.  

- Ammattitaitoinen 
lähiesimiestyö 
mahdollistaa ja 
tukee henkilöstön 
(myös esimiehen) 
onnistumisia 
asiakkaiden ja 
kumppaneiden 
kanssa Salpauksen 
tavoitteiden 
mukaisesti. 

Eettinen johtaminen 
esimiestyössä ja esimiestyön 
tukemisessa toteutuu.  
Alojen toimintaa johdetaan 
vuosityöaikamallin 
mukaisesti. 
 
Johtamis- ja esimiestyön 
vastuut ja roolit ovat selkeät 
ja esimiestyötä tukevat 
rakenteet toimivat. 
Esimiesten yhteiset foorumit 
on vakiinnutettu ja 
yhteisöllinen, esimiesten 
työhyvinvointia tukeva 
toiminta on vakiintunut. 
 
Yhdessä johtaminen tukee 
yhteisen ymmärryksen ja 
keskustelukulttuurin 
vahvistumista. 
 

Eettinen johtaminen esimiestyössä ja esimiestyön 
tukemisessa on kehittynyt johtamisjärjestelmän 
uudistamisen myötä. 
 
Toimintaa johdetaan vuosityöaikamallin 
mahdollistamana ammatillisen koulutuksen 
tavoitteiden mukaisesti. 
 
Johtamis- ja esimiestyön vastuut ja roolit ovat 
selkeytyneet esimiesvalmennuksessa tehdyn 
työskentelyn myötä ja esimiestyötä tukevat 
rakenteet toimivat. 
 
Esimiesten yhteiset foorumit on vakiinnutettu ja 
yhteisöllinen, esimiesten työhyvinvointia tukeva 
toimintaa vakiinnutetaan. 
 
Säännölliset tapaamisen johdon ja esimiesten 
kanssa tukevat yhdessä johtamista ja yhteisen 
ymmärryksen ja keskustelukulttuurin 
vahvistumista. 
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- Parasta johtamista – hankkeen 

johdon ja esimiesvalmennuksen 
toteuttaminen 

 
Työyhteisö 
 

Uudistuvan ammatillisen koulutuksen 
mukaisen toiminnan vakiinnuttaminen ja 
vahvistaminen  

- opetushenkilöstön ydinosaamisen 
vahvistaminen 

- opetushenkilöstön uuden 
työaikamallin tukeminen 

- osallisuuden vahvistaminen ja 
yhdessä tekemisen toimintamallit 

- itsensä johtamisen tukeminen ja 
siihen kannustaminen 

 
- Arvojen mukaisen toiminnan esiin 

nostaminen (mm. palautteen, -/+ 
antaminen ja vastaanottaminen); 
arvokeskustelut eri tilanteissa 

- Uudistetun 
onnistumiskeskustelumallin 
kehittäminen 

 
- Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen 
- Nopean palkitsemisen mallin 

uudistaminen 
 

- Yhteisen ymmärryksen ja 
keskustelukulttuurin vahvistaminen 

- Uuden opettajuuden tukeminen ja 
siihen kannustaminen 

- koulutusalojen välisen yhteistyön 
vahvistaminen 

 

- Työyhteisössä 
toimimme kaikki 
vastuullisesti sekä 
vahvasti yhteisiin 
arvoihin ja 
tavoitteisiin 
sitoutuen. 

- Iloitsemme sekä 
yksilöiden että koko 
työyhteisön 
onnistumisista ja 
kannustamme 
toinen toisiamme. 

Uudistuvan ammatillisen 
koulutuksen mukaisen 
toiminta kehittyy ja 
vahvistuu.  
Työyhteisössä toimimme 
kaikki vastuullisesti sekä 
vahvasti yhteisiin arvoihin ja 
tavoitteisiin sitoutuen. 
Iloitsemme sekä yksilöiden 
että koko työyhteisön 
onnistumisista ja 
kannustamme toinen 
toisiamme. 
Itsensä johtamisen taidot 
tukevat työn uudistumista. 
Koulutusalojen välinen 
yhteistyö toteutuu. 

Toimimme uudistuneen ammatillisen 
koulutuksen edellytysten mukaisesti ja 
toimintamme kehittyy ja vahvistuu.  
Ammatillisen koulutuksen uudistusten 
edellyttämä osaaminen on kehittynyt ja 
työyhteisössä toimitaan yhteisiin arvoihin ja 
tavoitteisiin sitoutuen. 
 
Henkilöstön osaamisen varmistamista 
uudistuneen ammatillisen koulutuksen 
toteuttamisessa on tuettu ja jatkovan 
perehdyttämisen toimita on luotu käyttöön (Mm. 
strategiarahoitus – Luotsiopettajat, Parasta 
osaamista, 70-20 -käyttöön hanke, Salpaus 
Digittää-> korona Digiloikka). 
 
Vuosityöaikaan siirtyminen on mahdollistanut 
koulutusalojen aiempaa paremman yhteistyön, 
vaikka kehittämistä tässä tarvitaan edelleen.  
 
Onnistumiskeskustelukäytäntöjä on kokeiltu eri 
tavoin (ryhmäkeskustelut, yksilökeskustelut) 
 
ePassi kannustin on otettu käyttöön 
 

Mittarit Uudistetun henkilöstökyselyn tulokset    
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2.1.4 Henkilöstön koulutussuunnitelman toteuma 
 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaprosessi on jatkuvasti uudistuva ja suunnitelmaa sekä sen 
toteutumista seurataan, arvioidaan ja suunnataan useamman kerran vuodessa. Henkilöstön 
määrällistä ja laadullista seurantaa toteutetaan kiinteänä osana johtamista ja esimiestyötä. 
Painopiste henkilöstösuunnittelussa on ollut talousarvion mukaisen henkilöstösuunnitelman 
toteuttaminen sekä ammatilliselle koulutukselle kohdennetun lisärahoituksen hallittu 
hyödyntäminen.  
 
Vuoden 2020 koronaviruksesta johtuneista poikkeuksista huolimatta varsinaisesti mitään 
osaamisen varmistamisen suunnitelmaa ei ole jäänyt toteuttamatta. Keväällä, kun 
koronapandemia alkoi, osa osaamisen varmistamisen suunnitelmista odotti hetken mutta 
nopeasti toteutustavat muutettiin digitoteutuksiksi.  
 
Vahva painopiste vuonna 2020 on ollut ydinprosessien osaamisen varmistaminen, jossa 
erityisesti opetushenkilöstöä sekä esimiehiä on tuettu laajasti. Painopisteenä ovat olleet 
henkilökohtaistaminen koko laajuudessaan sekä työelämässä tapahtuva oppiminen. Samalla 
opetushenkilöstöä on valmennettu tiimioppimisen alkuun ja esimiesten valmennusohjelma 
kytkeytyneenä strategian päivittämiseen ovat olleet vahvasti agendalla.  
 
Pandemia muutti lähes kaikkien työn digivälinein toteutettavaksi. Muutoksessa toteutui 
oppiminen 70-20 malli erittäin vahvasti. Muutos Salpauksen henkilöstön osaamisessa kehittyi 
todella nopeasti ja digitaalisesta työtavasta on tullun uusi normaali. Voidaan todeta, että 
vanhaan ei ole paluuta eikä halua palata. 
 
Vuoden alussa oli pelkona etääntyä työyhteisönä toinen toisistamme. Jälkikäteen tarkasteltuna 
voidaan todeta kuitenkin, että digitaaliset työtavat ovat tuoneet koko henkilöstön paremmin 
saavutettavaksi ja yhteistä toimintaa on useammin ja laajemmin. 2020 aikana on käynnistetty 
muun muassa digitoteutuksen vedettävät pedagogiset iltapäivät, joiden teemat tukevat laajasti 
henkilöstön arkea. Osallistujamäärät ovat suuria ja palaute hyvää. Osaamisen varmistamisen 
digitoteutukset ovat nopeita, helppoja ja tehokkaita.  Olemme oppineet yhteisöllisen 
työskentelyn digivälineillä. 
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2.1.5 Tuloskortti 
 

 
 
 
2.1.6 Tulosanalyysi vuoden 2020 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.   
 

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

Tavoiteltavat tulokset yks. TP 2019 TA 2020 TP 2020
Poikkeama-% 

TA2020-TP2020
Muutos-% 

TP2020-TP2019

Opiskelijavuodet *) lkm 6 087 6 353 6 184 -2,7 1,6
Suoritetut tutkinnot lkm 2 631 2 600 2 247 -13,6 -14,6
- perustutkinnot lkm 1 713 1 900 1 502 -20,9 -12,3
- ammattitutkinnot lkm 466 350 338 -3,4 -27,5
- erikoisammattitutkinnot lkm 452 350 407 16,3 -10,0
Suoritetut tutkinnon osat lkm 19 402 21 900 20 972 -4,2 8,1
- perustutkinnot lkm 14 142 19 400 16 437 -15,3 16,2
- ammattitutkinnot lkm 4 310 1 350 3 935 191,5 -8,7
- erikoisammattitutkinnot lkm 950 1 150 600 -47,8 -36,8
Työllistyminen % 64,0 65,0 64,0 -1,5 0,0
Jatko-opintoihin sijoittuminen % 8,3 8,1 6,5 -19,8 -21,7
Opiskelijapalaute **) ka. 3,9 3,8 4,1 7,9
Työelämäpalaute ***) 

Ensisijaiset hakijat/aloituspaikat (yhteishaku) hakijat / 
aloituspaikat 0,93 0,95 0,95 0,00 2,15

Jatkuvan haun kautta aloittaneet *****) lkm

Opinnoista eroaminen (tavoitteena koko perustutkinto) ****) % 10,0 8,4 9,1 8,33 -9,00
Opinnoista eroaminen, alle 18-vuotiaat ****) % 3,9 2,1 -46,15
Opinnoista eroaminen, 18-29 vuotiaat ****) % 8,9 11,1 24,72
VALMA-koulutuksen jälkeen 2. asteen koulutukseen sijoittuminen % 82,0 93,0 85,0 -8,60 3,66
*) valtionosuusrahoitus

**) mittari otettu käyttöön v. 2019

***) mittari otetaan käyttöön v.2021 (aiempi aikataulu v.2020)

****) Raportoidaan ns. negatiiviset eron syyt, jolloin opiskeli jalla ei ole tiedossa jatkopolkua.

Toimintakulttuuria vahvistamalla vaikutamme seuraavien tulosten kehitykseen

Tavoiteltavat tulokset yks. TP 2019 TA 2020 TP 2020
Poikkeama-% 

TA2020-TP2020
Muutos-% 

TP2020-TP2019

Henkilöstökysely *
ka / 

keskiha jonta 3,6/0,95 3,7/0,99 2,48/4,21
*) Henkilöstökyselyn toteuttaminen uudella malli l la 2019/2020 (tavoiteasetanta täsmentyy). Kyselyn tuloksia analysoidaan toimintakertomuksessa ja henkilöstökertomuksessa.

Taloudellisesta perustasta huolehtimalla vaikutamme seuraavien tulosten kehitykseen 58 057 113 58 927 970 59 811 88963669391,46

Tavoiteltavat tulokset yks. TP 2019 TA 2020 TP 2020
Poikkeama-% 

TA2020-TP2020
Muutos-% 

TP2020-TP2019

Henkilöstökulut € 33 898 018 36 319 939 35 151 387 -3,22 3,70

osuus toimintatuotoista % 54,0 60,2 55,2 -8,29 2,30

Palvelujen ostot € 9 615 722 8 956 845 8 758 836 -2,21 -8,91
josta opetus- ja koulutuspalvelujen ostot € 2 530 528 3 187 450 3 241 379 1,69 28,09

Toimitilakustannukset € 13 450 523 13 044 722 12 839 724 -1,57 -4,54
osuus toimintatuotoista % 21,7 21,6 20,2 -6,64 -7,07

      Salpauksen käytössä olevien tilojen kokonaismäärä m2 100 611 104 000 103 307 -0,67 2,68
Vuosikate € 10 592 438 5 656 599 13 636 297 141,07 28,74
Tilikauden tulos € 2 008 694 98 099 7 186 889 7 226,16 257,79
Kertynyt yli-/alijäämä € 27 758 543 25 059 190 36 116 216 44,12 30,11
Lainapääoma € 8 675 361 10 058 861 5 601 731 -44,31 -35,43
Lainanhoitokate t.luku 7,8 3,5 3,8 8,57 -51,28
Kassavarat 31.12. € 11 200 451 5 186 477 14 828 705 185,91 32,39
Kassavarojen riittävyys pv 59 30 87 190,00 47,46
Tuloskorttimittareiden selitykset ja laskentakaavat kohdassa 4.8

*****) Mittari otetaan käyttöön ja tavoitetaso määritellään vuoden 2020 aikana (tavoiteasetanta täsmentyy) --> si irretty v. 2021
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Uusi ammatillinen koulutus korostaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä. Ammatillisen 
koulutuksen tulee vastata aiempaa kohdennetummin yritys- ja työelämän tarpeisiin. 
Ammatillisen koulutuksen lain sekä opetusministeriön vuoteen 2030 suuntaavan ammatillisen 
koulutuksen laatustrategian mukaisesti ammatillinen koulutus on palveluorganisaatio ja sen yksi 
perustehtävä on tukea ja uudistaa työelämää sekä kulkea osaamistarpeen valmistamisessa 
edelläkävijänä. Toiminta liittyy kiinteästi myös valtakunnallisiin jatkuvan oppimisen ja oikeus 
osata ohjelman tavoitteisiin.  
  
Edellä mainitut tavoitteet tarkoittavat Salpauksen toiminnan kannalta muun muassa aiempaa 
selkeämpää ja toimivaa työelämän kumppanuuksien ja asiakkuuksien hallintaa. Yritys- ja 
työelämän palvelutehtävässä onnistuminen on Salpauksen toimintaedellytysten varmistamisen 
kannalta keskeisessä roolissa. Tämä painopiste on tunnistettu vahvaksi osaksi myös Salpauksen 
vuosille 2021-2025 päivitetyssä strategiassa. Strategia kiteytyy kolmeen keskeiseen teemaan ja 
tavoitteeseen, olemme rohkeita uuden rakentajia, toteutamme jatkuvaa oppimista ja 
tavoitteemme on tuottaa onnistuneista asiakaskokemuksia. Ennallaan ovat meidän arvomme 
(oppimisen rohkeus, tekemisen ilo sekä reilu asenne), eettisen toiminnan kulmakivemme 
(vastuullisuus ja tarttuminen, keskustelu ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen ja vaikuttavuus 
ja keskittyminen olennaiseen) sekä visiomme ”Salpaus - enemmän kuin koulu - opiskelijoiden ja 
työelämän kohtaamispaikka”. 
 
Työelämäkumppanuuksia vahvistetaan myös mm. kumppanuussopimuksilla, joita Salpaus on 
solminut eri tahojen kanssa tähän mennessä n. 10 kpl. Kumppanuussopimukset on laadittu 
puitesopimusmallisesti ja pääosin monialaisten yritysten kanssa. Kumppanuussopimuksen 
tavoitteena on kehittää ja vahvistaa osapuolten kumppanuutta siten, että yhteistoiminta tukee 
molempien osapuolten kilpailukyvyn kasvattamista, strategisia ja operatiivisia tavoitteita sekä 
henkilöstön ja opiskelijoiden osaamisen ja hyvinvoinnin edistämistä. Sopimuksen erityisenä 
tarkoituksena on syventää ja systematisoida pitkäaikaista, ja jo ennestään monimuotoista 
yhteistyötä koulutuksessa ja kehittämistoiminnassa molempien osapuolien hyödyksi. Näiden 
lisäksi Salpauksella on satoja yrityksiä, joiden kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä mm. 
työpaikalla tapahtuvan oppimisen muodossa. 
 
Koronapandemia vaikutti opetus- ja ohjausjärjestelyihin huomattavasti koko vuoden ja on 
vaikuttanut jonkin verran mm. tutkintojen suorittamisen määrän alenemisessa, mutta ei 
rahoituksen perustana olevien opiskelijavuosien täyttymiseen. Syksy 2020 alkoi lähiopetuksena 
ja sitä kesti liki vuoden vaihteeseen asti. Joulukuussa siirryttiin ns. hybridiopetukseen, jossa 
vuoroteltiin lähi- ja etäopetuksessa ja mm. pienennettiin työsaleissa olevia opetusryhmiä. 
Työpaikalla tapahtuva oppiminen jatkui vielä lähes ennallaan. Koko syksy 2020 kurottiin kiinni 
kevään aikana syntynyttä osaamisvajetta erityisesti kädentaitojen ja pitämättä jääneiden 
ammattiosaamisen näyttöjen osalta.  
 
Ammatillisen koulutuksen näyttöjen suorittamiseen tuli väliaikainen lakimuutos, jolla 
joustavoitettiin näyttöjen toteuttamista ja pystyttiin varmistamaan paremmin valmistuvien 
opiskelijoiden valmistuminen korona-aikana. Lakimuutos on voimassa ajalla 1.7.2020 - 
31.7.2021. 
 
Ammatillisen tutkinnon osan osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa 
työtilanteissa ja työprosesseissa (näyttö). Jos näyttöä ei koronasta johtuvista syistä voida 
toteuttaa aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa, ammattitaito ja osaaminen voidaan 
heinäkuun alusta voimaan tulleen väliaikaisen lain mukaan osoittaa suorittamalla muita 
käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja. 
Näytöt tulee lainsäädännön mukaan järjestää ensisijaisesti työpaikoilla käytännön työtilanteissa. 
Tätä pääsääntöä tulee edelleen noudattaa, mikäli se on työpaikan puolesta mahdollista ja 
koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että työympäristö on turvallinen opiskelijalle ja 
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näytön arvioijille. Perustellusta syystä näyttö voidaan järjestää myös muualla kuin työpaikalla. 
Näyttöympäristön tulee tällöin mahdollistaa tutkinnon perusteissa määrätyn osaamisen 
osoittaminen. Näyttöjä voidaan tämän säännöksen nojalla toteuttaa myös muissa 
näyttöympäristöissä, kuten koulutuksen järjestäjän omilla työmailla, opetusmetsissä, 
opetusmaatiloilla tai oppilaitoksen työsaleissa taikka muutoin oppilaitoksessa. 
  
Valtakunnallisen hallitusohjelman mukaisesti olemme saaneet määräaikaisia panostuksia toisen 
asteen koulutukseen erityisesti opetukseen ja ohjaukseen. Tavoitteena Salpauksessa on 
keskittyminen jo tehtyjen muutosten ja uudistusten toimeenpanoon ja tasalaatuisuuden 
varmistamiseen opetuksessa ja ohjauksessa.    
 
Alla kuvattuna Salpauksen opetus- ja ohjaushenkilöstön määrä vuonna 2020 (tilannepäivän 
31.12.2020 määrä).  
 

 
 
Asetuksen mukaisen muodollisesti kelpoisen opetushenkilöstön osuus (93,3 %) on hyvällä 
tasolla, ja se on noussut edelliseen vuoteen 2019 verrattuna (91,3 %). Opettajakoulutusta 
järjestetään edelleen yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen 
opettajakorkeakoulun kanssa alueellisina koulutusryhminä. 
 
Salpaukselle myönnettiin v. 2020 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä 2,6 milj. euroa opetuksen 
ja ohjauksen lisäresursointiin.  Lisäksi Salpaukselle myönnettiin OKM:n toisella 
lisäsuoritepäätöksellä yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Ko. lisärahoitus kohdentuu koronasta 
tulleiden opiskelun toteuttamiseen liittyviin haasteisiin (mm. opiskelijoiden valmistumisen 
varmentaminen, näyttöjen järjestäminen, opiskelujen etenemisen mahdollistaminen, koronasta 
aiheutuneet opiskelijoiden opinnoista putoamiset). Toinen kohde rahoituksessa on 
lähihoitajakoulutus. Strategiarahoitusta Salpaus sai yhteensä 120 000 euroa, mikä kohdentuu 
tieto-osaamisen parantamiseen (60.000 euroa) sekä opetuksen ja ohjauksen parantamiseen 
(60.000 euroa).  
 
Eduskunta hyväksyi lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 15.12.2020. Samalla 
kuntakokeilujen aloitusaika siirtyy. Kuntakokeilut alkavat valtakunnallisesti 1.3.2021 ja kestävät 
kesäkuun 2023 loppuun saakka. 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 
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joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hankealueiden TE-toimistoissa.  Lahden seudun 
kuntakokeiluun kuuluvat Lahden lisäksi Asikkala, Hollola, Kärkölä ja Orimattila. 
 
OKM erityisavustuksena jatkuvan oppimisen haussa Salpaus sai 300 000 euroa työllisyyden 
hoidon kuntakokeiluun. Työnhakijoiden kokonaismäärä TE-toimistossa lisääntyi v. 2020 ja esim. 
työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi edellisvuodesta Päijät-Hämeessä 3 554 henkilöllä. 
Päijät-Hämeessä on muuta Suomea selkeästi matalampi koulutustaso sekä korkea 
nuorisotyöttömyys. Kuntakokeilun kokonaiskohderyhmän on arvioitu olevan n. 13 000 henkilöä. 
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. 
 
Salpaus on mukana Lahden kaupungin työllisyyden kriisipaketin toimenpiteiden edistämisessä. 
Toiminnan kokonaisbudjetti on 365.000 euroa, josta Salpauksen osuus on 109 500 euroa (30%) 
ja Lahden kaupungin osuus 255.500 euroa (70%). 
 
Osana työllisyyden hoidon kuntakokeilua sekä tukena Lahden kaupungin työllisyyden 
kriisipaketin tavoitteiden toteuttamiseen Salpaus on mukana Yritys-Hunter -toiminnassa. Uuden 
alueellisen yhteistyömallin tavoitteena on synnyttää oppilaitoksille uusia yrityskontakteja ja 
tukea alueen opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden (Salpaus, LAB, LUT) sijoittumista alueen 
yrityksiin. Jalkautuminen yrityksiin mahdollistaa uudet harjoittelu-, opinnäytetyö- ja 
työmahdollisuudet alueen opiskelijoille ja valmistuville, kasvattaa yrityksien tietämystä alueen 
oppilaitoksista ja niiden osaajista sekä edistää Lahden kaupungin vetovoimaa sekä pitovoimaa  
opiskelu-, työskentely- ja kotikaupunkina. Salpauksesta toiminnassa on mukana 2 henkilöä, 
toiminta ajoittuu ajalle 1.9.2020 – 30.6.2023.  
 
Edellä mainittujen lisäksi v. 2020 jatkettiin mm. aiemmin myönnettyjen strategiarahoitusten 
mukaista toteutusta (toimitilojen käytön tehostaminen, opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen 
kehittäminen, teknologia-alan koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen yhteistyössä 
työelämän sekä maatalousalan koulutuksen ja koulutuksen järjestäjien työnjaon kehittäminen). 
 
Pienten reunakuntien yhteistyöllä ja koulutuksella haetaan ratkaisua hoitajapulaan. Koulutus 
käynnistyy 18.1.2021. Koulutus toteutetaan paikallisesti Joutsa-Pertunmaa-Hartola-Sysmä 
alueella, yhteistyössä alueen työnantajien kanssa. Gradia käynnistää opetuksen ja 
lähiopetuspäivät järjestetään kevään osalta Joutsassa. Syksyllä -21 koulutusta jatkaa Salpaus ja 
lähiopetus siirtyy Päijät-Hämeen puolelle Sysmään tai Hartolaan. Opiskelu pohjautuu vahvasti 
työelämässä oppimiseen. Alueen työpaikat ja kunnat ovat olleet mukana suunnittelemassa 
koulutusta yhteistyössä oppilaitosten kanssa. 
 
Koulutusmallin avulla lähihoitajaksi voi joustavasti valmistua noin kahdessa vuodessa. 
Opiskelijan aiemmat opintosuoritukset voivat aikaistaa valmistumista. Opiskelijoiden toivotaan 
työllistyvän koulutustyöpaikkoihin jo opintojen aikana tai heti valmistumisen jälkeen. 
Koulutusmallin valmistelua, yhteistyön koordinointia sekä koulutuksen markkinointia on 
toteutettu Pienten kuntien elinvoimaa ESR-hankkeen avulla. Hankkeen avulla haetaan 
ratkaisuja, miten työllistymistä ja työvoiman saatavuutta voidaan parantaa pienten 
reunakuntien työssäkäyntialueella. 
 
Kesällä 2020 Salpauksessa järjestettiin koronasta huolimatta yhteishaussa valituille opiskelijoille 
orientaatioviikko, mutta tällä kertaa virtuaalisena toteutuksena. Orientaatioviikolle osallistui 
lähes 1000 uutta Salpauksen opiskelijaa. Orientaatioviikolla uudet opiskelijat tutustuvat 
Salpaukseen, tulevaan ammattiin ja uusiin opiskelukavereihin. Opiskelijoilta saadun palautteen 
perusteella orientaatioviikko oli hyvä mm. ryhmäyttämiseen sekä oppilaitokseen tutustumisen 
kannalta. Orientaatioviikon aikana opiskelijat osallistuivat mm. henkilökohtaisen osaamisen 
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kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimiseen ja heillä oli mahdollisuus valita kesäajalle mm. 
verkko-opintoja opintojen aloittamiseksi ja edistämiseksi.   
 
Muun kun opetustyön osalta etätyösuositusta on toteutettu maaliskuusta vuoden loppuun asti.  
Myös lähes kaikki kokoukset toteutettiin etäjärjestelyin, ellei asian luonne erityisesti 
edellyttänyt kohtaamista. Näin toteutettiin myös maaliskuussa 2020 alkaen Yhtymäkokouksen 
kevään ja syksyn kokoukset sekä Yhtymähallituksen ja Tarkastuslautakunnan kokoukset. 
Myöskään osallistujamäärältään suurempia opetukseen liittymättömiä yhteisiä kokoontumisia 
ja tilaisuuksia ei järjestetty koko vuonna. Näin ollen myös mm. peruskorjatun Ståhlberginkatu 
10:n avajaiset sekä opiskelijoiden ja henkilöstön perinteiset Kyläjuhlat siirrettiin myöhemmäksi. 
Suuri osa tilaisuuksista/tapahtumista pystyttiin kuitenkin järjestämään virtuaalisesti, kuten mm. 
vanhempain illat sekä valmistujaisjuhlat. Henkilöstölle järjestettiin Teams-LIVE -tapahtumina 
säännöllisesti henkilöstöinfoja, joissa tiedotettiin mm. koronatilanteen vaikutuksista 
opetusjärjestelyihin sekä muista ajankohtaisista asioista (esim. strategian päivittäminen). 
Salpaus on vahvasti mukana erilaisissa alueen sekä valtakunnallisen tason 
tapahtumajärjestelyissä, joskin koronapandemia esti näistä valtaosan toteuttamisen v. 2020. 
  
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 2020 kesäloman ajankohta oli 
opiskelijoilla pääsääntöisesti heinäkuu. 
 
Salpaus järjestää työvoimakoulutusta järjestämislupansa puitteissa. Ammatillinen 
tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus toteutetaan yhdessä muun ammatillisen koulutuksen 
kanssa. Työttömien työnhakijoiden on mahdollista opiskella päätoimisesti työttömyysetuudella 
ja myös muissakin kuin perinteisissä työvoimakoulutuksen ryhmissä. Ammatillinen 
tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus toteutui lähes suunnitellun mukaisesti. 
 
ELY-keskukset hankkivat ammatillista osaamista syventävää ja täydentävää koulutusta, 
yhteishankintakoulutusta, yrittäjäkoulutusta sekä maahanmuuttajakoulutusta. 
Maahanmuuttajakoulutuksen toteutuma pysyi edellisten vuosien tasolla. Vuoden 2020 aikana 
Koulutuskeskus Salpauksella oli useita yritysten tarpeisiin räätälöityjä 
yhteishankintakoulutuksia. 
 
Vuonna 2020 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.   
   
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 sekä 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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Salpaus on reagoinut edellä mainittuun opiskelijoiden lisääntyneeseen tuen tarpeeseen mm. 
palkkaamalla lisää opinto-ohjaajia sekä opetushenkilöstöä.  
 
Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen ammatillisessa perustutkinnossa ammattitutkinnossa, 
erikoisammattitutkinnossa sekä valmentavassa koulutuksessa. Erityinen tuki on yksilöllisiin 
tarpeisiin, tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä 
erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä.  
 
Oppimisen tueksi on tarjolla muun muassa selkeitä oppimateriaaleja, eriyttäviä tehtäviä, 
riittävästi aikaa oppimiseen, erilaisia apuvälineitä, käytännönläheistä ja työvaltaista oppimista, 
tukea työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, näytön suunnitteluun ja itsearviointiin sekä 
osaamisen arvioinnin mukauttamista.  Opiskelijoille on Salpauksessa tarjolla myös yksilöllisiä 
oppimisympäristöjä kuten erilaisia pajatoimintoja, Oppimisstudio, Opinpaja sekä Pulssi ja Pulssin 
paja.   
 
Vuoden 2020 aikana Salpauksessa tehtiin 266 erityisen tuen suunnitelmaa ja 31.12.2020 
Salpauksessa oli 455 erityistä tukea saavaa opiskelijaa. 
Vuonna 2020 kevään ja syksyn aikana Heinolassa Opinpajalla sai tukea opintoihinsa 25 
opiskelijaa, joista kaksi valmistui. Lisäksi kesäopintoja suoritti Opinpajalla 18 opiskelijaa.  
 
Pulssi tarjoaa kokonaisvaltaista tukea opintoihin ja arjen toimintakyvyn edistämiseen. Tuki on 
yksilöllistä tukea opintojen jatkamiseen, ammatillisen tutkinnon loppuun suorittamiseen sekä 
arjenhallinnan selkeyttämiseen ja vahvistamiseen opiskelijan vahvuudet ja voimavarat 
huomioiden. Vuonna 2020 Pulssissa olleista 44 opiskelijasta 4 valmistui, 17 jatkoi opintojaan 
omalla koulutusalallaan ja 15 jatkoi opiskeluaan Pulssissa. 
 
Tasavallan presidentti on vahvistanut 30.12.2020 hallituksen esittämän oppivelvollisuuslain ja 
siihen sisältyvän oppivelvollisuusiän nostamisen 18 ikävuoteen. Samalla vahvistettiin myös 
toisen asteen tutkinnon suorittamisen maksuttomuus. Salpauksessa on aloitettu syksyllä 2020 
valmistautuminen oppivelvollisuuslain tuomiin muutoksiin mm. selvitystyöllä maksuttoman 
toisen asteen koulutuksen vaikutuksista koulutuksen järjestäjälle. Uusi oppivelvollisuuslaki tuo 
myös entistä vahvemmin esiin tarpeen varmistaa palvelujen saatavuus. Lisäksi 
moniammatillisen yhteistyön merkitys korostuu (huoltaja, asuinkunta, sosiaalitoimi, 
terveystoimi, peruskoulu, toinen aste jne.). 
 
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. Muun muassa edellä mainittuun liittyen Salpaus järjesti vuonna 
2020 digitaalisen koulukiertueen, jossa yhteishakuun valmistautuvat ysiluokkalaiset ja 
peruskoulujen opinto-ohjaajat pääsivät tutustumaan opintoihin ja opiskeluun. Aikaisempina 
vuosina tutustumiskäyntejä on järjestetty paikan päällä, mutta nyt koronatilanne ei tätä 
mahdollistanut. Uudenlaisella koulukiertueella Salpauksen Ohjauspiste Suunnan opinto-ohjaajat 
olivat 9. luokkalaisten ja opinto-ohjaajien tavattavissa Teamsissa ennalta sovittuina ajankohtina. 
Koulukiertueella ysiluokkalaiset saivat tietoa siitä, millaista on opiskella ammattiin ja millaisia 
mahdollisuuksia ammatillinen koulutus tarjoaa esimerkiksi yhdistelmätutkinnon, 
urheilijaopintojen sekä jatko-opintokelpoisuuden kautta sekä mistä löytyy lisätietoa muun 
muassa opiskeltavista aloista.  
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Tavoitteellista viestintää ja markkinointia on toteutettu monipuolisesti opiskelijahankinnan 
(sekä yhteishaku, että jatkuva haku) sekä brändin vahvistamisen näkökulmasta. Salpauksen 
verkkosivuilla on huomioitu lain edellyttämä aineistojen saavutettavuus.  
  
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry.  on osaltaan edistänyt ammatillisen 
koulutuksen vetovoiman nostoa kampanjallaan ”Väylät auki”. Kampanjan tavoitteena on 
pitkäjänteinen työ ammatillisen koulutuksen vetovoiman eteen. Kampanjan elementtejä ovat 
verkkosivusto, herovideot, tubevideot sekä yläkouluille suunnattu materiaali. Kampanja on 
käynnistynyt v. 2018 ja jatkui edelleen v. 2020. Vuonna 2020 mukana oli 43 AMKEn jäsentä, 
mukaan lukien Salpaus.  
 
Yhteistyö Kaarisillan kanssa vaativan erityisen tuen koulutuksessa jatkui edelleen v. 2020 mm. 
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA) osalta.  
 
Vaativan erityisen tuen alueellista saavutettavuutta parantaa myös tiivis yhteistyö Kiipulan 
ammattiopiston kanssa. Kiipula toimii Salpauksen keskustakampuksella Lahdessa. 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 1.7.2018 käyttöön otettu valtakunnallinen Opetushallituksen 
opiskelijapalautekysely (aiemmalta nimeltään Amispalaute). Opiskelijapalaute kerätään 
aloittavilta sekä päättäviltä opiskelijoilta. Varainhoitovuoden rahoitusta 2021 varten tiedot 
koottiin 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.   
 
OPH:n valtakunnallinen Amispalaute-kysely muutti nimeänsä keväällä 2020 
Opiskelijapalautekyselyksi. Salpaus on panostanut opiskelijapalautteen keräämisen prosessiin 
erilaisin toimenpitein, joka on selkeästi vaikuttanut palautteen vastausprosentin kasvuun sekä 
aloitus- että päättökyselyjen osalta.  
 
Salpauksen vastausprosentti oli koko kaudella 1.7.2019 – 30.6.2020 aloituskyselyssä 64% 
(valtakunnallinen vertailuluku 47%). Päättökyselyssä koko tutkinnon suorittaneiden 
vastausprosentti Salpauksessa oli 37 % (valtakunnallinen 37 %) ja tutkinnon osan tai osia 
suorittaneiden 34 % (37%). Syksyn osalta (1.7. – 31.12.2020) Salpauksen vastausprosentti 
aloituskyselyssä pysyi samana (64%). Päättäneiden vastausprosentissa oli selkeää nousua 
aiempaan kauteen verrattuna koko tutkinnon suorittaneiden osalta (44 %) sekä tutkinnon osan 
tai osia suorittaneiden (51 %). Valtakunnallista vertailutietoa ei syksyn 2020 osalta ollut 
saatavilla OPH:n järjestelmäteknisistä syistä johtuen. Opiskelijapalautteen tuloksia voidaan pitää 
vastausprosenttimäärän lisäksi myös erityisesti sisällöllisten vastausten pohjalta hyvänä. 
Salpauksen vastausten keskiarvo oli n. 4,1 asteikolla 1-5. Vastaukset olivat hyvin samaa tasoa 
valtakunnallisestikin.  
 
Alla olevissa taulukoissa on kuvattu rahoituksen perusteena käytettävien palautekysymysten 
vastausten keskiarvoa Salpauksessa eri kausina. Raportointiteknisistä sekä kauden 
ajoittumisesta johtuvista syistä kauteen on laskettu myös syksyn 2019 osuus.  
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Salpauksessa kehitetään edelleen toimintoja Opiskelijapalautteen vastaamisen parantamiseksi 
mm. valtakunnallisestikin haasteelliseksi osoittautuneen päättökyselyn osalta. 
Kehittämistoimenpiteiden tukemiseksi Salpaus kohdensi sisäisen tarkastuksen 
opiskelijapalautteen keräämisen käytänteisiin. Sisäisen tarkastuksen toteuttaja (BDO) käytti 
tarkastusmenetelmänä aineistoanalyysiä sekä haastatteluja. Tarkastuksessa tehtiin otanta 
raportoinnista, palautteen käsittelystä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa sekä palautteeseen 
reagoinnin toimenpiteistä. Tarkastuksen pohjalta Salpaus sai raportin, jossa on nostettu esiin 
tarkastuksen yhteydessä esiin tulleita kehittämistarpeita. 
 
Erityisiksi kehittämiskohteiksi nousivat seuraavat kokonaisuudet:  
- Palautteen keräämiselle asetetut tavoitteet sekä tavoitteiden ja kokonaisuuden viestintä 
- Vastausprosentin tasalaatuisuuden varmistaminen eri tutkintojen osalta (erityisesti 

tutkintoon ja sen osan tai osia suorittaneiden antamaan opiskelijapalautteeseen; 
päättökysely) 

- Raportoinnin kehittäminen (säännöllinen kehitystyö, käsittely henkilöstön ja opiskelijoiden 
kanssa, kehittämistoimenpiteistä tiedottaminen sekä vaikutusten analysointi) 

 
Salpaus jatkaa raportin pohjalta kehittämistoimenpiteitä kevään 2021 kuluessa. Lisäksi Salpaus 
tulee siirtymään automaattisen vastauslinkin käyttöönottoon OPH:n asettamaan määräaikaan 
1.7.2021 mennessä.  
 
Salpaus osallistuu aktiivisesti opiskelijapalautteen valtakunnallisen järjestelmän parantamiseen 
esittämällä kehittämisehdotuksia (esim. raportoinnin osalta) Opetushallituksen ARVO-
järjestelmän pääkäyttäjille. 
  
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 3 vuotta. Vuonna 2020 
palautteita tuli tätä kautta n. 100 kpl. Palautteiden aiheina oli mm. opetuksen ja ohjauksen 
toteutusta koskevat asiat sekä koronaan liittyvät käytänteet (lähi- tai etäopetus).  

Aloituskysely
1.7.2019 - 30.6.2020, 1.7.2020 - 30.6.2021

Vastanneet Keskiarvo Keskihajonta

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 1 800 4,1 1,0
Aloitusvaihe 1 800 4,3 0,9
Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma 
(HOKS)

1 800 3,9 1,1

Opiskeluilmapiiri 1 800 4,2 1,0
Yleisarvio 1 800 4,2 0,9

Yhteensä 1 800 4,1 1,0

Päättökysely
1.7.2019 - 30.6.2020, 1.7.2020 - 31.10.2020

Vastanneet Keskiarvo Keskihajonta

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 810 4,1 1,1
Osaamisen hankkiminen 810 4,0 1,1

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) 810 4,0 1,1

Näytöt 810 4,5 0,9
Opiskelijan hyvinvointi 810 4,0 1,1
Vaikuttavuus 810 4,1 1,1
Yleisarvio 810 4,2 0,9

Yhteensä 810 4,1 1,1
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Salpauksessa ei pystytty toteuttamaan yhtä tilaisuutta lukuunottamatta koronasta johtuen 
opiskelijoiden kampuskohtaisia johdon kyselytunteja. Kyselytunneilla opiskelijat voivat antaa 
palautetta, kysyä mieltä askarruttavista asioista tai esittää kehitysajatuksia suoraan ylimmälle 
johdolle ja kasvotusten. Johdon ja opiskelijoiden kohtaamiset on koettu tärkeiksi, joten 
kyselytunteja suunnitellaan järjestettäväksi vuonna 2021 virtuaalisesti.   
 
Salpaus kehittää aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvointiin ym. liittyviä toimintoja mm. 
hanketoiminnan avulla (esim. HOI! -hanke). Hanke on tuonut koko Salpauksen tutortoimintaa 
näkyväksi sekä käynnistänyt opiskelijakunnan aktiivien toiminnan. Lisäksi hankkeen avulla on 
opinnollistettu tutortoimintaa sekä otettu käyttöön ammattiosaajan työkykypassi. Hankkeen 
lähtöajatuksena on ollut opiskelijoiden yhteisöllisyyden ylläpitäminen opiskelijoiden kulkiessa 
omia yksilöllisiä polkujaan. Tähän tavoitteeseen on kehitetty tutorvalmennusta siten, että 
jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus osallistua valmennukseen alasta tai kampuksesta 
riippumatta.   
 
Hankkeen myötä tutortoimintaa tukemaan on resursoitu vastuuhenkilöitä eri kampuksilta. 
Toimintaa on toteutettu yhdessä Hyvinvointiryhmien kanssa ja yhteistyössä muun muassa 
taitovalmentajien ja opinto-ohjaajien kanssa. 
 
Ammattiin opiskelevien SAKUstars-kulttuurikilpailun teemana oli tänä vuonna DREAM HARD. 
Poikkeuksellisesta keväästä johtuen kilpailu siirtyi syksyyn ja toteutettiin hybridinä. 
Hybridikilpailussa osa opiskelijoista osallistui kilpailuun omassa oppilaitoksessaan, osa aiemmin 
kuvattujen tallenteiden avulla ja osa paikan päällä Helsingissä. Tänä vuonna kilpailun järjesti 
Stadin ammattiopisto. Salpauksen joukkueeseen kuului 27 opiskelijaa eri aloilta. Salpauksen 
opiskelijat menestyivät hyvin kilpailussa saaden useita mitaleja sekä kunniamainintoja.  
 
Taitaja2020 Jyväskylä -tapahtuma peruttiin koronatilanteen vuoksi. Samasta syystä syksyksi 
2021 suunniteltu WorldSkills Shanghai 2021 -kilpailu siirtyy pidettäväksi syys-marraskuussa 
2022. EuroSkills Graz 2020 -kilpailu peruttiin. 

 
2.2 Salpaus lukuina vuonna 2020 
 
2.2.1 Opiskelijavuodet ja -määrät 
 

Ammatillisen koulutuksen lain 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. Alla 
olevassa taulukossa kuvattuna Salpauksen opiskelijavuosimäärä v. 2020.   
 

  

Rahoitus Opiskelijavuodet

Koski rahoitus
Valtionosuusrahoitteinen koulutus 5 938
Työvoimakoulutus (VOS) 246
Valtionosuusrahoitteinen koulutus yhteensä 6 184
Muu rahoitus
Työvoimakoulutus (Ely-keskus) 146
Muuta kautta rahoitettu 140
Muu rahoitus yhteensä 286
Opiskelijavuodet yhteensä 6 470
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Alla olevassa taulukossa kuvattuna Salpauksen opiskelijamäärä v. 2020. 
 

  
 

2.2.2 Hakijamäärät ja vetovoimaisuus (yhteishaku, jatkuva haku) 
 
Salpaus tarkastelee säännöllisesti alueen ikäluokkien kehitystä sekä sijoittumista peruskoulun 
jälkeen. Tarkastelu vaikuttaa myös Salpauksen koulutusten aloituspaikkamääriin. 
Aloituspaikkamääriin vaikuttaa myös jatkuva haku. Salpaus kohdensi v. 2020 joitakin koulutuksia 
(esim. sirkus ja musiikkiteknologia) ainoastaan haettavaksi jatkuvan haun kautta.  
 
Alla olevassa kuvassa on kuvattuna päättötodistuksen saaneiden peruskoululaisten 
sijoittuminen vuonna 2020 Päijät-Hämeessä.  
 

 
 
Alla olevassa taulukossa on ammatillisen peruskoulutuksen yhteishaun ensisijaisten hakijoiden 
määrät vuosilta 2018 – 2020 sekä vuoden 2020 aloituspaikkamäärät.   
 

Rahoitus Opiskelijamäärä

Koski rahoitus
Valtionosuusrahoitteinen koulutus 11 442
Työvoimakoulutus (VOS) 653
Valtionosuusrahoitteinen koulutus yhteensä 12 095
Muu rahoitus
Työvoimakoulutus (Ely-keskus) 611
Muuta kautta rahoitettu 334
Muu rahoitus yhteensä 945
Opiskelijamäärä yhteensä 13 040
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Vuoden 2020 yhteishaussa ammatillisen peruskoulutuksen ensisijaisten hakijoiden määrä 
suhteessa aloituspaikkoihin (0,95 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka) nousi hieman edelliseen 
vuoteen (0,92 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka) verrattuna. Kaikille peruskoulun päättäville 
koulunkäyntikykyisille hakijoille on Päijät-Hämeessä tarjolla toisen asteen opiskelupaikka. 
Jatkuvan haun kautta hakeutuneet (esim. aikuiset, ylioppilaat) eivät näy näissä luvuissa. 
Aloituspaikat on ammatillisen koulutuksen lakiuudistuksen jälkeen jakautuneet uudella tavalla 
yhteishaun ja jatkuvan haun kesken ja tämä näkyy mm. yhteishaun aloituspaikkamäärissä, kun 
osa paikoista on kohdennettu jatkuvaan hakuun.  Vetovoimaluku 1 kertoo siitä, että tarjonta 
on tasapainossa kysynnän kanssa eli paikkoja on tarjolla riittävästi (nuorisotakuu).  
 
Alla olevassa taulukossa kuvattuna Salpauksen vetovoimaluvut (yhteishaku, ensisijaiset hakijat 
suhteessa aloituspaikkamäärään) v. 2020.   
 

 
 
Erityisen vetovoimaisia aloja vuoden 2020 yhteishaussa olivat autoala (80 hakijaa / 55 
aloituspaikkaa), logistiikka (91 / 80), hius- ja kauneudenhoitoala (54 / 44), kasvatus ja ohjausala 
(48 / 20), sähkö- ja automaatioala (84 / 58) sekä talotekniikka (74 / 45). 
 
Vähemmän vetovoimaisia v. 2020 yhteishaussa olivat elintarvikeala (11 / 20), pintakäsittely (12 / 
22), rakennusala (48 / 103), kone- ja tuotantotekniikka (39 / 55), kalatalous (2 / 4), hevostalous 
(22 / 35) sekä luonto- ja ympäristöala (3 / 4).  
 
Edellä mainitut alakohtaiset vetovoimaisuustiedot pohjautuvat raportteihin ensisijaisten 
hakijoiden määrästä suhteessa aloituspaikkoihin, hakijatiedot yhteishaussa 2020 
perustutkintoihin.   
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Jatkuvan haku väylänä ammatilliseen koulutukseen on löytänyt hyvin paikkansa. Jatkuvan haun 
kautta Salpauksen perustutkintoihin, ammattitutkintoihin sekä erikoisammattitutkintoihin tuli 
hakemuksia vuoden 2020 aikana yhteensä 4561.  
 
Alla olevassa taulukossa on kuvattuna jatkuvan haun hakijamäärät ja hakemusten käsittelyn 
tilanne v. 2020. 
 

 
 
Jatkuvan haun kautta vetovoimaisimmat tutkinnot olivat musiikkialan, sirkusalan, sosiaali- ja 
terveysalan, liiketoiminnan, kasvatus- ja ohjausalan ja logistiikan perustutkinnot. Alavalintojen 
ero yhteishaun kautta hakeutuneiden osalta verrattuna jatkuvan haun hakijoihin oli selkeä. 
Esimerkiksi sosiaali- ja terveysala sekä liiketoiminta vetivät hakijoita paremmin jatkuvan haun 
kautta. Aloituspaikat ovat määrällisesti vähentyneet yhteishaussa edellisiin vuosiin verrattuna, 
joka johtuu siitä, että aloituspaikkoja on Salpauksessa kohdennettu joidenkin tutkintojen osalta 
yhteishausta jatkuvan haun puolelle. 
 

2.2.3 Tutkintojen ja tutkinnon osien suorittaminen 
 
Vuonna 2020 suoritettiin yhteensä 2247 tutkintoa (perustutkinnot, ammattitutkinnot ja 
erikoisammattitutkinnot), mikä on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna (2631 tutkintoa). 
Tutkintojen suorittamisen vähenemiseen vaikutti oleellisesti koronapandemia. Mm. tästä syystä 
OKM päivitti väliaikaisesti näyttöihin liittyvää lain kohtaa, jolla pystyttiin hieman edesauttamaan 
tutkintojen saattamista päätökseen. Alla olevassa taulukossa on kuvattuna suoritettujen 
tutkintojen määrä v. 2020.  
 

 
 
Salpauksessa ammattitutkintolaisia oli 28 eri tutkinnossa. Tutkinnon suorittajien määrä eri 
tutkintojen välillä vaihteli välillä 1-60. Erikoisammattitutkintolaisia oli 26 eri tutkinnossa. 
Suoritusmäärissä oli runsaasti hajontaa, kuten ammattitutkinnoissakin (hajonta 1 – 147).  
  

Suoritetut tutkinnot yhteensä 2018 2019 2020

Perustutkinnot 1 973 1 713 1 502
Ammatti tutkinnot 322 466 338
Erikoisammatti tutkinnot 429 452 407
Suoritetut tutkinnot yhteensä 2 724 2 631 2 247
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Seuraavissa taulukoissa on kuvattu suoritettujen tutkintojen sekä tutkinnon osien laajuus 
osaamispisteinä (perustutkinnot, ammattitutkinnot sekä erikoisammattitutkinnot) vuosilta 
2018-2020. 
 

 
 

 
 
Vuonna 2020 vetovoimaisia ammattitutkintoja olivat eläintenhoito, hevostalous, kasvatus- ja 
ohjausala, liiketoiminta, lähiesimiestyö, muovimekaanikko, myynti, puhtaus- ja kiinteistöpalvelu 
sekä talonrakennus.  
  
Erikoisammattitutkinnoista erityisen suosittuja olivat johtaminen ja yritysjohtaminen, 
tuotannon esimiestyö, tuotekehitystyö sekä liiketoiminta.  Tutkinnon osien vuosittaista 
vertailtavuutta heikentää jonkin aikaa menossa oleva valtakunnallinen tutkintojen uudistus, 
jossa eri tutkintojen osien määrät muuttuvat merkittävästi aiemmasta. 
 

2.2.4 Eronneiden määrät 
 
Eronneiden määrää seurataan eri ikäryhmien osalta: alle 18-vuotiaat, 18–29-vuotiaat sekä yli 
29-vuotiaat. Rajaus 29 ikävuoteen perustuu nuorisolain määritelmään, jossa nuorilla 
tarkoitetaan alle 29-vuotiaita.  
 
Alla olevassa taulukossa on tilastoituna v. 2020 osalta eronneet opiskelijat, joiden tavoitteena 
on koko perustutkinto. Raportista on rajattu pois oppisopimuskoulutuksessa olevat opiskelijat, 
joiden oppisopimus on tehty koko opiskeluajalle. Alla on kuvattuna eronneiden opiskelijoiden 
määrä ikäryhmittäin v. 2020. 
 

 
 
Salpauksessa eronneiden määrät ovat valtakunnallista keskitasoa. Tyypillisimmät negatiivisten 
erojen syyt ovat henkilökohtaiset syyt tai että henkilö katsotaan eronneeksi.  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. Kriittinen kohta opintojen jatkumisessa on usein 
juuri täysi-ikäisyyden saavuttaminen ja siinä riittävien tukitoimien varmistaminen 

Suoritetut tutkinnon osat (laajuus) yhteensä 2018 2019 2020

Perustutkinnot 16 951 14 142 16 437
Ammatti tutkinnot 1 181 4 310 3 935
Erikoisammatti tutkinnot 1 063 950 600
Suoritetut tutkinnot yhteensä 19 195 19 402 20 972

Suoritetut tutkinnon osat (laajuus) yhteensä 2018 2019 2020

Perustutkinnot 16 951 14 142 16 437
Ammatti tutkinnot 1 181 4 310 3 935
Erikoisammatti tutkinnot 1 063 950 600
Suoritetut tutkinnot yhteensä 19 195 19 402 20 972

Ikäryhmä 2020
Eronneita %

eronneet opiskeli jat – alle 18 v 55 2,08 %
eronneet opiskeli jat – 18-29 v 425 14,41 %
eronneet opiskelijat - yl i  29 v 177 11,17 %
Yhteensä 657 9,16 %
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moniammatillisesti. Myös kodin/huoltajien rooli on edelleen merkityksellinen. Koulutuskeskus 
Salpaus ilmoittaa opintojen keskeytyessä alle 29-vuotiaan nuoren tiedot kaupungin/kunnan 
Nuorisopalveluihin etsivään nuorisotyöhön. Tuleva oppivelvollisuuslaki muuttaa oleellisesti 
oppivelvollisen (alle 18 v) eronneeksi katsomista, koska oppivelvollinen ei voi erota omasta 
halustaan ilman, että hän on osoittanut, että hänellä on uusi opiskelupaikka.  
  
Positiiviseksi eroksi katsotaan mm. opiskelijan siirtyminen toiseen tutkintoon Salpauksessa tai 
toiseen oppilaitokseen. 
 

2.2.5 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä ja oppisopimuksen purku 
 
Oppisopimusten määrä on edellisvuosiin nähden edelleen kasvussa. Alla on kuvattuna 
oppisopimuskoulutuksen opiskelijavuodet, solmittujen oppisopimusten määrät sekä 
purkautuneiden sopimusten määrät. Laskelmassa on oppisopimuskoulutuksessa olevat 
opiskelijat, joiden oppisopimus on tehty koko opiskeluajalle. Oppisopimusten purkautumisen 
taustalla ovat usein muutokset yrityksessä, muutokset työsuhteessa, työpaikan vaihto tai 
henkilökohtaiset syyt. Koronapandemia on myös osaltaan vaikuttanut nousseeseen 
oppisopimusten purkautumisen määrään. Koulutuksen järjestämiseen liittyviä purkuja oli 5 kpl 
vuonna 2020. Alla olevassa taulukossa on kuvattuna oppisopimusten määrä sekä 
purkautuminen v. 2020. 
 

 
 
Alla olevassa kuvassa on kuvattuna oppisopimusten painotettujen opiskelijavuosien osuus 
kaikista opiskelijavuosista vuosilta 2018-2020. Päijät-Hämeen osalta oppisopimustarjonta on 
hyvällä tasolla ja valtakunnallisesti Päijät-Häme on kolmen parhaan joukossa. 
 

 
  

Opiskelijamäärä ja purku 2018 2019 2020

Opiskelijavuodet 1 247 1 504 1 611
Oppisopimukset 2 318 2 768 2 843
Purkautuneet oppisopimukset 186 179 230
Eronneet % 8,00                    7,0 8,0
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2.2.6 Työllistyminen 

 
Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työllistyminen oppilaitosten välisessä 
valtakunnallisessa vertailussa pohjautuu Opetushallituksen Vipunen-tietokantaan 
(https://vipunen.fi/fi-fi). OKM sekä OPH käyttävät näitä tietoja oppilaitosten välisissä 
vertailuissa ja rahoituspäätösten pohjatietoina. Tilastotiedon tulkinnassa on huomioitavaa mm. 
se, että ko. tiedot tulevat kahden vuoden viiveellä, esim. vuoden 2020 tiedot ovat saatavilla 
vuonna 2022.  
 
Vuoden 2018 lopussa 64,0 % Salpauksessa ammatillisen perustutkinnon vuonna 2017 
suorittaneista oli työllisiä tai työllisiä opiskelijoita. Työllistyminen on pysynyt samana vuoden 
2016 tilanteeseen verrattuna jääden hieman alle vuodelle 2020 asetetusta tavoitteesta (64,0 %).  
 
Työllistymisessä on selkeitä tutkintokohtaisia eroja. Hyvin tai erityisen hyvin työllistyivät 
talotekniikan, sosiaali- ja terveysalan, logistiikan, elintarvikealan ja liiketalouden perustutkinnon 
suorittaneet. Heikoiten työllistyivät käsi- ja taideteollisuusalan (artesaani), luonto- ja 
ympäristöalan ja verhoilualan perustutkinnon suorittaneet.  
 
Työttöminä vuoden 2018 lopussa oli 30 % tutkinnon suorittaneista, mikä oli enemmän kuin 
vuoden 2016 lopussa (18 %).   
 
Alla on kuvattu ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työllistyminen 1 v. tutkinnon 
jälkeen (lähde Opetushallituksen Vipunen-tietokanta). 
 

 
 
Alla olevassa taulukossa on kuvattu työttömät työnhakijat Päijät-Hämeessä (tilanne 11/2020) 
henkilömääränä alle 20-vuotiaiden sekä alle 25-vuotiaiden työnhakijoiden osalta (lähde Hämeen 
ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 11/2020).   
 

 
 

2.2.7 Jatko-opintoihin sijoittuminen 
 
Seuraavassa taulukossa kuvataan Salpauksesta jatko-opintoihin sijoittuneiden %-osuus 
tutkinnon suorittaneista vuosilta 2016-2018 tutkinnon suoritusvuoden jälkeisen tilastovuoden 
lopussa. Tilastossa on ammatillisen tutkinnon (perustutkinto, perustutkinto näyttötutkintona, 
ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto) suorittaneet, jotka ovat siirtyneet jatko-opintoihin eri 

Kunta Työvoima Työttömät 
työnhakijat, 
henkilömäärä

Työttömät 
työnhakijat 
osuus työ-
voimasta %

Työttömät työnhakijat 
alle 20-vuotiaat, 
henkilömäärä

Työttömät työnhakijat 
alle 25-vuotiaat, 
henkilömäärä

Asikkala 3 332 370 11,1 5 18
Hartola 1 093 132 12,1 6
Heinola 7 939 1 279 16,1 31 135
Hollola 10 723 1 163 10,8 42 111
Kärkölä 2 035 313 15,4 5 18
Lahti 56 099 9 286 16,6 273 1 156
Orimattila 7 343 867 11,8 25 83
Padasjoki 1 117 135 12,1 6
Sysmä 1369 132 9,6 7 10
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kouluasteille (alempi korkeakoulututkinto, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulututkinto, 
lisensiaatintutkinto, lukiokoulutus, lääkärien erikoistumiskoulutus, perusaste, tohtorintutkinto, 
ylempi ammattikorkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto). Lähde Opetushallituksen 
Vipunen-tietokanta.  
  
Jatko-opintoihin sijoittuneiden osuus tutkinnon suorittaneista: 
 

 
 
Jatko-opintojen edistämiseksi Salpaus aloitti v. 2018 MOTARI-opintojen toteutuksen 
yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Valmistelua oli tehty puutekniikan alalla 
Huippis-hankkeessa. MOTARI-opinnot sujuvoittavat siirtymistä ammatillisesta perustutkinnossa 
ammattikorkeakouluopintoihin ja lyhentää niiden kestoa. MOTARI-opinnot on tarkoitettu 
Salpauksen perustutkinto-opiskelijoille, joilla on suunnitelmissa ammattikorkeakoulututkinto. 
MOTARI-opintoihin LAB-ammattikorkeakouluun otetaan opiskelijoita puolivuosittain Lahdessa ja 
Lappeenrannassa.  
 
MOTARI-opinnoissa on opiskellut yhteensä 76 salpauslaista opiskelijaa konetekniikan, tieto- ja 
viestitekniikan, puutekniikan sekä energia- ja ympäristötekniikan aloilla, 
sosionomikoulutuksessa, sairaanhoitajakoulutuksessa, fysioterapeuttikoulutuksessa, 
restonomikoulutuksessa sekä liiketoiminnan ja muotoilun aloilla.  Ensimmäiset MOTARI-
opintoja suorittaneet aloittivat korkeakouluopinnot keväällä 2019 ja yhteensä MOTARI-väylältä 
on valittu ammattikorkeakouluun 25 salpaustaustaista tutkinto-opiskelijaa ja heistä 
ensimmäiset - Huippis-hankkeen aikaiset - ovat jo valmistuneet.  MOTARI-opiskelijat ovat olleet 
opinnoissaan aktiivisia ja motivoituneita. Suorituspisteitä on karttunut ripeästi ja hyvillä 
arvosanoilla.  
 
Vuonna 2019 ammattikorkeakouluopintoja koskevasta yhteistyöstä sovittiin myös Humanistisen 
ammattikorkeakoulun kanssa. Korkeakouluopintoja on tehnyt perustutkinnon opintojen 
yhteydessä kahdeksan Salpauksen kasvatus- ja ohjausalan opiskelijaa ja tutkinto-opiskelijoiksi 
on valittu kaksi. 

 
2.2.8 Valmentava koulutus 

 
Salpaus järjestää valmentavaa koulutusta sekä kantasuomalaisille että maahanmuuttajille. 
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) suoritti v. 2020 yhteensä 
62 opiskelijaa. Suorittaneiden määrä on vähentynyt verrattuna vuoteen 2019, jolloin 
suorittaneita oli 94.  
 
Alla on kuvattuna VALMA-koulutuksen jälkeen toisen asteen koulutukseen sijoittuneet 
opiskelijat v. 2020. 
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Nykyisiä muita ns. nivelvaiheen koulutuksia VALMA -koulutuksen lisäksi ovat perusopetuksen 
lisäopetus (ns. kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA). Syksystä 2022 
alkaen nämä koulutukset yhdistetään tutkintokoulutukseen valmentavaksi TUVA -koulutukseksi. 
 

2.2.9 Yhdistelmäopinnot (kaksoistutkinnot, kolmoistutkinto) 
 
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. 
 
Lahden kaupungin ja Salpauksen kesken on sovittu kaksoistutkintojen toteuttamisesta 
yhteistyönä Nastopolin lukion kanssa. Yhteistyö Nastopolin lukion kanssa jatkuu kevääseen 2021 
saakka. Tämän jälkeen syksystä 2021 kevääseen 2022 yhteistyötä jatketaan Lahden Lyseon 
kanssa. Salpauksessa opiskelee ammatillisessa perustutkinnossa vuosittain n. 120 opiskelijaa, 
jotka suorittavat ns. kaksoistutkinnon eli osallistuvat ammatillisen perustutkinnon opintojen 
lisäksi ylioppilaskirjoituksiin. 
 
Salpaus on solminut kolmoistutkinnon järjestämistä koskevan sopimuksen Hausjärven kunnan, 
Kärkölän kunnan sekä Koskisen Oy:n välillä. Sopimus koskee edellä mainittujen osapuolten 
välistä yhteistyötä, jonka tarkoituksena ja tavoitteena on järjestää Hausjärven lukion 
opiskelijoille mahdollisuus kolmoistutkinnon (lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto sekä 
puuteollisuuden perustutkinto) suorittamiseen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 
noin 3–4 vuoden opiskeluaikana. 
 

2.2.10 Urheilijoiden ammatillinen koulutus 
 
Salpaus kuuluu Olympiakomitean huippu-urheiluverkostoon, jossa tuetaan urheilevaa 
opiskelijaa kokonaisvaltaisesti. Opetusministeriö on määrännyt Koulutuskeskus Salpaukselle 
erityistehtävän urheilijoiden ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi. Oppilaitoksia on tällä 
hetkellä maassamme 17. Salpaus toimii urheiluamis-verkoston vetäjä ja urheilukoordinaattori 
on verkoston yhdyshenkilö OKM:n ja OK:n suuntaan. 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 2020 aikana urheilijoiden ammatillisessa koulutuksessa oli Salpauksessa n. 40 
opiskelijaa. Lajeja on yhteensä 14 (jääkiekko, jalkapallo, koripallo, hiihto, yleisurheilu, salibandy, 

Valma-koulutuksen jälkeen 2. asteen koulutukseen sijoittuneet

2020 Valma-koulutuksesta valmistuneet 62
Koulutuskeskus Salpaus 42
Muu ammatillinen oppilaitos 2
Ammatillinen erityisoppilaitos 2
Lukio ja ammattikorkeakoulu 1
Valma-koulutuksessa 2020 loppuun 6
Muutto toiselle paikkakunnalle 1
Ei sijoittunut tai ei tietoa 8
Yhteensä 62
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karate, tennis, keilaus, mäkihyppy, pyöräily, ringette, uinti ja pesäpallo). Lajeista jääkiekossa on 
eniten opiskelijoita (n. puolet kokonaismäärästä) ja muissa lajeissa n 1-4 opiskelijaa per laji. 
 

2.2.11 Maahanmuuttajakoulutus 
 
Salpauksen opiskelijoista 13,0 % on maahanmuuttajataustaisia (vuonna 2019 määrä 11%). 
Vuonna 2020 Koulutuskeskus Salpauksessa opiskeli 1 526 henkilöä, joiden äidinkieli on muu kuin 
suomi. Yleisimmät kielet ovat venäjä (321), arabia (237), viro (127) ja kurdi (102). 
 
Maahanmuuttajakoulutuksen koulutusmuodot ovat maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, 
suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot sekä valmennus suomen kielen yleisen kielitutkinnon 
(YKI 3) keskitason testiin (YKI-kielitestejä), ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, 
VALMA maahanmuuttajille (kielitaitotaso A2.2.) sekä maahanmuuttajat tutkintotavoitteisessa 
koulutuksessa. 
 

2.2.12 Kansainväliset liikkuvuudet (opiskelijat ja henkilöstö) 
 
Alla olevassa kuvassa on kuvattu kansainväliset liikkuvuudet (sekä opiskelijat että henkilöstö) 
vuonna 2020:  
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2.3 Käyttötalouden toteutuminen 
(1000 €) vuonna 2020 
 

 
 
  

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

jälkeen

TULOT

Myyntituotot 58 757 4 376 63 133 63 481 348
Maksutuotot 40 1 41 38 -3
Tuet ja avustukset 1 446 686 2 132 1 873 -259
Vuokratuotot 117 104 221 448 227
Muut tuotot 4 56 60 151 91
Valmistus omaan käyttöön

YHTEENSÄ TULOT 60 363 5 223 65 586 65 992 406

MENOT

Palkat 28 700 -130 28 570 27 831 -739
Eläkekulut 6 779 121 6 900 6 447 -453
Muut henkilösivukulut 841 34 875 873 -2
Muiden palvelujen ostot 8 957 415 9 372 8 757 -614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 757 -442 5 316 4 792 -524
Varastojen muutos 330 330 590 260
Tuet ja avustukset 1 005 -100 905 605 -300
Vuokramenot 1 236 98 1 334 1 109 -225
Verot 831 831 925 94
Muut kulut -14 127 113 47 -66

YHTEENSÄ MENOT 54 423 123 54 546 51 977 -2 568

NETTO 5 940 5 100 11 040 14 015 2 975

Poistot 7 176 32 7 208 7 628 421
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2.4 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 
(1000 €) vuonna 2020 
 

 
 
  

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

(ulkoiset) jälkeen

Toimintatuotot  60 363  5 223  65 586  65 992  406 
Myyntituotot  58 757  4 376  63 133  63 481 
Maksutuotot  40  1  41  38 
Tuet ja avustukset  1 446  686  2 132  1 873 
Vuokratuotot  117  104  221  448 
Muut toimintatuotot  4  56  60  151 

Valmistus omaan käyttöön -                           -                    -                             -                    -                    

Toimintakulut - 54 423 - 123 - 54 546 - 51 977  2 568 
Henkilöstökulut - 36 320 - 25 - 36 345 - 35 151 
Muiden palvelujen ostot - 8 957 - 415 - 9 372 - 8 757 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana - 5 757  442 - 5 316 - 4 792 
Varaston muutos - 330 -                    - 330 - 590 

Tuet ja avustukset - 1 005  100 - 905 - 605 
Vuokrakulut - 1 236 - 98 - 1 334 - 1 109 
Muut toimintakulut - 818 - 127 - 944 - 972 

Toimintakate  5 940  5 100  11 040  14 015  2 975 

Korkotuotot  16 -                     16  7 
Muut rahoitustuotot -                            308  308  347 
Korkokulut - 281 - 439 - 719 - 722 
Muut rahoituskulut - 19 -                    - 19 - 10 

Vuosikate  5 657  4 969  10 626  13 636  3 010 

Poistot käyttöomaisuudesta - 7 176 - 32 - 7 208 - 7 628 
Kertaluonteiset poistot -                           -                    -                             -                    
Arvonalentumiset -                           -                    -                             -                    
Satunnaiset tuotot  1 997 - 259  1 738  1 738 
Satunnaiset kulut - 380  46 - 334 - 559 

Tilikauden tulos  98  4 724  4 823  7 187  2 364 

Poistoeron lisäys(-), vähennys(+)  850 -                     850  1 174 
Varausten lisäys(-), vähennys(+) -                           -                    -                             -                    
Rahastojen lisäys(-), vähennys(+) -                           -                    -                             - 4 

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  948  4 724  5 672  8 358  2 685 
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2.5 Investointiosan toteutuminen 
(1000 €) vuonna 2020 
 

 
 
  

Talousarvio Talousarvion 
muutos

Talousarvio 
muutoksen 

jälkeen

Toteutuma Poikkeama

Irtaimistohankinnat

Oppimis- ja koulutuspalvelut 1 129 789 1 918 1 144 -774

Johtamis-, kehittämis- ja oppilaitospalvelut 385 99 484 159 -325

Käyttöomaisuuden myynti
Käytetyt metallialan koneet 0 0 -90 -90

Irtaimistohankinnat yhteensä

Menot yhteensä 1 514 888 2 402 1 303

Tulot yhteensä 0 0 0 -90

Nettomenot 1 514 888 2 402 1 213 -1 189

Rakentamishankkeet ylläpito- ja kehittämishankkeet

Ståhlberginkatu 6, Lahti 465 -372 93 98 5

Svinhufvudinkatu 4, Lahti 2 472 -351 2 121 1 331 -790

Ståhlberginkatu 10, Lahti 2 569 184 2 753 2 766 13

Ståhlberginkatu 4, Lahti 450 225 675 664 -11

Kiinteistöjen luovutustulot

Svinhufvudinkatu 7, Lahti kiinteistön myynti 0 -1 738 -1 738 -1 738 0

Rakentamishankkeet yhteensä

Menot yhteensä 5 956 -314 5 642 4 859

Tulot yhteensä 0 -1 738 -1 738 -1 738

Nettomenot 5 956 -2 052 3 904 3 121 -783

INVESTOINTI YHTEENSÄ

Menot yhteensä 7 470 574 8 044 6 162

Tulot yhteensä 0 -1 738 -1 738 -1 828

Nettomenot 7 470 -1 164 6 306 4 334 -1 972

Kohde/hanke

Investointitulot (-) , -menot (+)
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2.6 Rahoitusosan toteutuminen 
(1000 €) vuonna 2020 
 

 
  

Talousarvio Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama
muutokset muutoksen 

jälkeen
Toiminnan rahavirta
Tulorahoitus

Vuosikate  5 657  4 969  10 626  13 636  3 010 
Satunnaiset erät  1 617 - 213  1 404  1 179 - 225 
Tulorahoitukseen korjauserät - 1 738  458 - 1 280 - 1 397 - 117 

Investointien rahavirta -                   
Investointimenot - 7 470 - 574 - 8 044 - 6 162  1 882 
Rahoitusosuudet investointimenoihin -                   -                   -                   -                   
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot  1 738 -                    1 738  1 828  90 

- 196  4 641  4 444  9 084  4 640 

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

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

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys -                   -                   -                   -                   -                   
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 1 417 - 1 656 - 3 073 - 3 074  1 
Lyhytaikaisten lainojen muutos -                   -                   -                   -                   -                   

Oman pääoman muutokset -                   -                   -                   -                   -                   
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien
muutokset -                   -                   -                   - 1  1 
Vaihto-omaisuuden muutos -                   -                   -                    589 - 589 
Saamisten muutos - 884 - 854 - 1 738 - 1 453 - 285 
Korottomien velkojen muutos - 130  130 -                   - 1 517  1 517 

Rahoituksen rahavirta - 2 431 - 2 380 - 4 811 - 5 456  645 

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  20 925  4 940  25 865  27 302  1 437 
- Oppilaitospalvelut N - 11 237  280 - 10 956 - 9 904  1 052 
- Rehtorintoimisto ja hallinto N - 3 748 - 120 - 3 868 - 3 383  485 

Yhteensä  5 940  5 100  11 040  14 015  2 975 

TULOSLASKELMAOSA
     (rahoitustuotot ja -kulut, satunnaiset erät)

- Korkotulot B  16 -                     16  7 - 9 
- Muut rahoitustulot B -                     308  308  347  39 
- Korkomenot B - 281 - 439 - 719 - 722 - 3 
- Muut rahoitusmenot B - 19 -                    - 19 - 10  9 
- Satunnaiset erät B  1 617 - 213  1 404  1 179 - 225 
- Tulorahoitukseen korjauserät E - 1 738  458 - 1 280 - 1 397 - 117 

Yhteensä - 405  115 - 290 - 597 - 307 

INVESTOINTIOSA
- Oppimis- ja koulutuspalvelut N - 1 129 - 789 - 1 918 - 1 121  797 
- Oppilaitospalvelut N - 6 171  1 992 - 4 179 - 3 149  1 030 
- Rehtorintoimisto ja hallinto N - 170 - 39 - 209 - 64  145 

Yhteensä - 7 470  1 164 - 6 306 - 4 334  1 972 

RAHOITUSOSA
    (kassavirtaan vaikuttavat erät)

- Antolainasaamisten lisäykset B -                    -                    -                    -                    -                    
- Antolainasaamisten vähennykset B -                    -                    -                    -                    -                    
- Lainojen lisäykset B -                    -                    -                    -                    -                    
- Lainojen lyhennykset B - 1 417 - 1 656 - 3 073 - 3 074 - 1 
- Oman pääoman muutos N -                    -                    -                    -                    -                    
- Muut maksuvalmiuden muutokset E - 1 014 - 724 - 1 738 - 2 382 - 644 

Yhteensä - 2 431 - 2 380 - 4 811 - 5 456 - 645 

TALOUSARVION LOPPUSUMMA - 4 365  3 998 - 366  3 628  3 995 

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

  

2020 2019
€ €

Toimintatuotot 65 992 213,61 62 806 985,93
Myyntituotot 63 481 327,97 60 845 967,01
Maksutuotot 38 362,39 24 983,26
Tuet ja avustukset 1 873 140,27 1 547 380,02
Vuokratuotot 447 907,55 289 140,82
Muut tuotot 151 475,43 99 514,82

Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00

Toimintakulut -51 977 088,28 -52 330 950,82
Henkilöstökulut
    Palkat ja palkkiot -27 831 425,74 -26 957 467,30
    Henkilösivukulut
        Eläkekulut -6 447 044,33 -6 240 115,75
        Muut henkilösivukulut -872 917,10 -700 434,93
Palvelujen ostot -8 757 440,09 -9 615 722,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 381 610,18 -5 670 377,10
Avustukset -605 262,39 -807 802,70
Vuokrakulut -1 109 020,18 -1 234 240,84
Muut kulut -972 368,27 -1 104 789,74

Toimintakate 14 015 125,33 10 476 035,11

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot 6 518,71 11 064,00
Muut rahoitustuotot 346 879,94 384 274,24
Korkokulut -722 025,56 -251 106,24
Muut rahoituskulut -10 200,97 -27 829,46

Vuosikate 13 636 297,45 10 592 437,65

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -7 628 055,81 -6 460 076,19
Kertaluontoiset poistot 0,00 0,00
Arvonalentumiset 0,00 0,00

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot 1 738 000,00 0,00
Satunnaiset kulut -559 352,72 -2 123 667,53

Tilikauden tulos 7 186 888,92 2 008 693,93

Poistoeron lisäys(-), vähennys(+) 1 174 352,31 849 722,35
Varausten lisäys(-), vähennys(+) 0,00 0,00
Rahastojen lisäys(-), vähennys(+) -3 568,61 -4 621,01

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 8 357 672,62 2 853 795,27



Talousarvion toteutuminen 
 

103 (136)  

3.2 Rahoituslaskelma 
 

 
 
Takaisin kohtaan 1.3.2 Toiminnan rahoitus  
 

  

2020 2019
€ €

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 13 636 297,45 10 592 437,65
Satunnaiset erät 1 178 647,28 -2 123 667,53
Tulorahoitukseen korjauserät -1 396 961,11 98 873,21

Investointien rahavirta 
Investointimenot -6 162 061,06 -16 027 639,77
Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 828 298,43 55 483,94

Toiminnan ja investointien kassavirta 9 084 220,99 -7 404 512,50

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

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

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 073 630,00 -1 031 367,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00

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

Toimeksiantojen varojen muutokset -1 235,86 3 256,40
Vaihto-omaisuuden muutos 589 427,75 186 812,81
Saamisten muutos -1 453 476,28 523 023,13
Korottomien velkojen muutos -1 517 052,64 44 799,46

Rahoituksen rahavirta -5 455 967,03 -275 010,20

RAHAVAROJEN MUUTOS 3 628 253,96 -7 679 522,70

Rahavarat 31.12. 14 828 705,37 11 200 451,41
Rahavarat 1.1. 11 200 451,41 18 879 974,11
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3.3 Tase 
 

 

VASTAAVAA 2020 2019
€ €

A  PYSYVÄT VASTAAVAT *) 84 909 770,98 86 858 674,53

I Aineettomat hyödykkeet 129 980,43 181 781,18
Aineettomat oikeudet 129 980,43 181 781,18
Aneettom.hyöd. ennakkomaksut -0,00 -0,00

II Aineelliset hyödykkeet 82 569 169,07 84 466 271,87
Maa- ja vesialueet 2 759 662,64 2 784 758,26
Rakennukset 75 285 833,85 78 707 572,22
Kiinteät rakenteet ja laitteet 374 757,07 499 676,12
Koneet ja kalusto 2 706 811,81 2 460 536,05
Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 442 103,70 13 729,22

III Sijoitukset 2 210 621,48 2 210 621,48
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 375 107,00 375 107,00

B  TOIMEKSIANTOJEN VARAT 25 680,52 25 680,52

Muut toimeksiantojen varat 25 680,52 25 680,52

C  VAIHTUVAT VASTAAVAT 18 921 907,78 14 383 517,23

I  Vaihto-omaisuus 1 044 348,22 1 633 775,97
Aineet ja tarvikkeet 207 894,80 159 502,59
Keskeneräiset tuotteet 782 845,50 1 415 930,48
Valmiit tuotteet 53 607,92 58 342,90

II  Saamiset 3 048 854,19 1 549 289,85
    Pitkäaikaiset saamiset 0,00 0,00

Lainasaamiset 0,00 0,00
Muut saamiset 0,00 0,00

    Lyhytaikaiset saamiset 3 048 854,19 1 549 289,85
Myyntisaamiset 470 586,63 646 052,31
Muut saamiset (alv, valtionosuus) 182 443,67 293 745,45
Siirtosaamiset 2 395 823,89 609 492,09

III  Rahoitusarvopaperit
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 6 500 000,00 7 500 000,00

IV Rahat ja pankkisaamiset 8 328 705,37 3 700 451,41

V  Tasauserä

VASTAAVAA YHTEENSÄ 103 857 359,28 101 267 872,28

*)  Vastaavien arvostuserät sisältyvät ko. pysyvien vastaavien eriin.
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VASTATTAVAA 2020 2019
€ €

A  OMA PÄÄOMA 78 930 223,78 71 055 459,96

I Peruspääoma 41 155 874,27 41 155 874,27
II Arvonkorotusrahasto 1 658 133,65 2 141 042,45
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 27 758 543,24 24 904 747,97
V Tilikauden yli-/alijäämä 8 357 672,62 2 853 795,27

B  POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
     VARAUKSET 10 090 092,02 11 264 444,33

Poistoero 10 090 092,02 11 264 444,33
Vapaaehtoiset varaukset
    Investointivaraukset 0,00 0,00

C  PAKOLLISET VARAUKSET 494 904,12 59 998,19

Muut pakolliset varaukset 494 904,12 59 998,19

D  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 597 823,81 599 059,67

Valtion toimeksiannot 0,00 0,00
Muut toimeksiantojen pääomat 597 823,81 599 059,67

E  VIERAS PÄÄOMA 13 744 315,55 18 288 910,13

I   Pitkäaikainen 4 549 100,95 7 538 730,95
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 4 420 269,00 7 409 899,00
Lainat julkisyhteisöiltä 128 831,95 128 831,95

II  Lyhytaikainen 9 195 214,60 10 750 179,18
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 052 630,00 1 136 630,00
Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00
Saadut ennakot 0,00 0,00
Ostovelat 1 595 704,64 2 368 896,28
Muut velat 651 841,30 636 377,65
Siirtovelat 5 895 038,66 6 608 275,25

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 103 857 359,28 101 267 872,28
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3.4 Konsernituloslaskelma 
 

 
 
 

  

2020 2019
€ €

Toimintatuotot 66 012 938,88 62 833 230,72
Toimintakulut -51 982 876,39 -52 342 786,34
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta -21 603,99 -20 623,83
(tappiosta)

Toimintakate 14 008 458,50 10 469 820,55

Korkotuotot 6 521,46 11 064,00
Muut rahoitustuotot 346 879,94 384 280,93
Korkokulut -722 025,56 -251 106,24
Muut rahoituskulut -10 200,96 -27 829,44

Vuosikate 13 629 633,38 10 586 229,80

Suunnitelman mulkaiset poistot -7 628 021,81 -6 460 019,33
Satunnaiset kulut 1 178 647,28 -2 123 667,53

Tilikauden tulos 7 180 258,85 2 002 542,94

Tilikauden verot -3 568,61 -2 883,57

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 7 176 690,24 1 999 659,37
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3.5 Konsernirahoituslaskelma 
 

 
 

 
  

2020 2019
€ €

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 13 629 633,38 10 586 229,80
Satunnaiset erät 1 178 647,28 -2 123 667,53
Tulorahoitukseen korjauserät -1 375 357,12 116 613,47

Investointien rahavirta 
Investointimenot -6 162 061,06 -16 027 639,77
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 828 298,43 55 483,94

Toiminnan ja investointien nettokassavirta 9 099 160,91 -7 392 980,09

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset -1 535,00
Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 073 630,00 -1 031 367,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -1 235,86 3 256,40
Vaihto-omaisuuden muutos 589 427,75 186 812,81
Saamisten muutos -1 499 316,79 285 568,58
Korottomien velkojen muutos -1 466 671,91 40 849,74

Rahoituksen nettorahavirta -5 451 426,81 -516 414,47

RAHAVAROJEN MUUTOS 3 647 734,10 -7 909 394,56

Rahavarat 31.12. 15 085 301,65 11 437 567,55
Rahavarat 1.1. 11 437 567,55 19 346 962,11
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3.6 Konsernitase 
 

 
  

2020 2019
VASTAAVAA € €

A  PYSYVÄT VASTAAVAT *) 84 830 472,12 86 800 945,66

I Aineettomat hyödykkeet 129 980,43 181 781,18
Aineettomat oikeudet 129 980,43 181 781,18
Ennakkomaksut 0,00 0,00

II Aineelliset hyödykkeet 82 569 449,17 84 466 517,97
Maa- ja vesialueet 2 759 662,64 2 784 758,26
Rakennukset 75 286 113,95 78 707 818,32
Kiinteät rakenteet ja laitteet 374 757,07 499 676,12
Koneet ja kalusto 2 706 811,81 2 460 536,05
Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 442 103,70 13 729,22

III Sijoitukset 2 131 042,52 2 152 646,51
Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet 124 250,68 145 854,67
Muut osakkeet ja osuudet 119 975,70 119 975,70
Muut pysyvät lainasaamiset 1 511 709,14 1 511 709,14
Muut pysyvät saamiset 375 107,00 375 107,00

B  TOIMEKSIANTOJEN VARAT 25 680,52 25 680,52

Muut toimeksiantojen varat 25 680,52 25 680,52

C  VAIHTUVAT VASTAAVAT 19 179 963,70 14 622 340,56

I  Vaihto-omaisuus 1 044 348,22 1 633 775,97

II  Saamiset 3 050 313,83 1 550 997,04
    Pitkäaikaiset saamiset 0,00 0,00
    Lyhytaikaiset saamiset 3 050 313,83 1 550 997,04

III Rahoitusarvopaperit 6 500 000,00 7 500 000,00

IV Rahat ja pankkisaamiset 8 585 301,65 3 937 567,55

VASTAAVAA YHTEENSÄ 104 036 116,34 101 448 966,74

*)  Vastaavien arvostuserät sisältyvät ko. pysyvien vastaavien eriin.
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2020 2019
VASTATTAVAA € €

A  OMA PÄÄOMA 89 194 605,96 82 500 824,52

I Peruspääoma 41 155 874,27 41 155 874,27
III Arvonkorotusrahasto 1 658 133,65 2 141 042,45
V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 39 203 907,80 36 359 147,09
VI Tilikauden yli-/alijäämä 7 176 690,24 2 844 760,71

C  PAKOLLISET VARAUKSET 494 904,12 59 998,19

Muut pakolliset varaukset 494 904,12 59 998,19

D  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 597 823,81 599 059,67

Muut toimeksiantojen pääomat 597 823,81 599 059,67

E  VIERAS PÄÄOMA 13 748 782,45 18 289 084,36

I   Pitkäaikainen 4 549 100,95 7 538 730,95
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 4 420 269,00 7 409 899,00
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 128 831,95 128 831,95

II  Lyhytaikainen 9 199 681,50 10 750 353,41
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 052 630,00 1 136 630,00
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 8 147 051,50 9 613 723,41

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 104 036 116,34 101 448 966,74
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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. Kynnyksellisen koronvaihtosopimuksen laskennallinen pääoma ylittää kuntayhtymän 
lainasalkun pääoman tilinpäätöksessä 2020 hyvän maksuvalmiuden mahdollistamista 
ylimääräisistä lainanlyhennyksistä johtuen. Lainapääoman ylittävältä osalta koronvaihtosopimus 
on käsiteltävä ei-suojaavana. Ei suojaavaa osuutta vastaava (31,6 %) koronvaihtosopimuksen 
negatiivinen markkina-arvo per 31.12.2020 on kirjattu rahoituskuluksi ja pakolliseksi varaukseksi 
KPL 3:2.1 §:ssä tarkoitetun oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. 
 
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.  
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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 2020 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 

 
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 2020.  
 
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. 
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.  
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Salpaus-Palvelut Oy:n vuoden 2020 tilikauden voitto oli 14 939,92 euroa.  

 
4.2 Tuloslaskelman liitetiedot 
 
4.2.1 Toimintatuotot (Liitetieto 6) 

 

 
 
  

2020 2019 2020 2019

Valtionosuusrahoitus 59 735 55 823 59 735 55 823

Muut myyntituotot 3 767 5 049 3 746 5 023

Maksutuotot 38 25 38 25

EU-tuet 272 442 272 442

Muut tuet ja avustukset 1 601 1 105 1 601 1 105

Muut toimintatuotot 599 389 599 389

YHTEENSÄ 66 013 62 833 65 992 62 807

Konserni KuntayhtymäToimintatuotot x 1 000 euroa
(Liitetieto 6) 
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4.2.2 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet (Liitetieto 11) 
 

 
 

4.2.3 Pakollisten varausten muutokset (Liitetieto 12) 
 

  

Poisto-
menetelmä

Osto / uudis-
rakentaminen

Laaja 
perusparannus

Peruskorjaus

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

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

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Rakennukset ja rakennelmat *
- Hallinto- ja laitosrakennukset tasapoisto 20 vuotta 20 vuotta 5 vuotta
- Asuinrakennukset tasapoisto 20 vuotta 20 vuotta 5 vuotta
- Talousrakennukset tasapoisto 15 vuotta 15 vuotta 5 vuotta

* 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
Poistoaika muutettu hankintalajin mukaisesti 
10 - 30 vuoteen 1.1.2021

Kiinteät rakenteet ja laitteet menojäännös 25 %

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

** Poistoaika muutettu 5:stä 3:een vuoteen 1.1.2013

2020 2019 2020 2019

Koulutusvelvoitteet 1.1. 0,00 3 822,16 0,00 3 822,16
Lisäyksen tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00
Vähennykset tilikaudella 0,00 -3 822,16 0,00 -3 822,16

Koulutusvelvoitteet 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00

Työttömyysvakuutusrahasto omavastuut 1.1. 59 998,19 111 482,13 59 998,19 111 482,13
Lisäyksen tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00
Vähennykset tilikaudella -32 745,86 -51 483,94 -32 745,86 -51 483,94

  Työttömyysvakuutusrahasto omavastuut 31.12. 27 252,33 59 998,19 27 252,33 59 998,19

Korkoswapin ei-suojaavan osan varaus 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
Lisäyksen tilikaudella 467 651,79 0,00 467 651,79 0,00
Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00

  Työttömyysvakuutusrahasto omavastuut 31.12. 467 651,79 0,00 467 651,79 0,00

Muut pakolliset varauksetyhteensä 1.1. 59 998,19 115 304,29 59 998,19 115 304,29
Lisäyksen tilikaudella 467 651,79 0,00 467 651,79 0,00
Vähennykset tilikaudella -32 745,86 -55 306,10 -32 745,86 -55 306,10

Muut pakolliset varauksetyhteensä 31.12. 494 904,12 59 998,19 494 904,12 59 998,19

Konserni Kuntayhtymä
Pakollisten varausten muutokset (Liitetieto 12)  
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4.2.4 Olennaiset pysyvien vastaavien myyntivoitot ja –tappiot (Liitetieto 13) 

 

 
 

4.2.5 Satunnaiset erät (Liitetieto 14) 
 

 
 

4.2.6 Osinkotuottojen erittely (Liitetieto 15) 
 

 
 
4.2.7 Erittely poistoeron muutoksista (Liitetieto 16) 
 

 
 

2020 2019 2020 2019
Muut toimintatuotot

Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot 
Rakennusten luovutusvoitot
Muut luovutusvoitot 90 298,43 50 483,94 90 298,43 50 483,94

Luovutusvoitot yhteensä 

Muut toimintakulut
-

Luovutustappiot yhteensä 90 298,43 50 483,94 90 298,43 50 483,94

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot  
(Liitetieto 13)  

Konserni Kuntayhtymä

2020 2019 2020 2019

Satunnaiset tuotot
Svinhufvudinkatu 7, Nelo kiinteistön luovutus 1 738 000,00 0,00 1 738 000,00 0,00

Satunnaiset tuotot yhteensä 1 738 000,00 0,00 1 738 000,00 0,00

Satunnaiset kulut
Rakokiventie 2, Nastopoli kiinteistön myyntitappio 0,00 209 284,26 0,00 209 284,26
Opintie 2, Heinola kiinteistön purkukustannukset 0,00 330 221,75 0,00 330 221,75
Svinhufvudinkatu 2-4, tontien lohkominen 830,00 5 400,00 830,00 5 400,00
Svinhufvudinkatu 7, kiinteistön purkukustannukset & PIMA työt 558 522,72 1 578 761,52 558 522,72 1 578 761,52

Satunnaiset kulut yhteensä 559 352,72 2 123 667,53 559 352,72 2 123 667,53

Konserni Kuntayhtymä
Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely (Liitetieto 14)  

Osinkotuottojen korkotuottojen erittely 2020 2019

Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä 0,00 0,00

Osinko- ja osuuspääomien korkotuotot muista yhteisöistä

PHP HOLDING OY 312 460,00 378 840,00

PROVINCIA OY 29 051,63 0,00

OSUUSKUNTA TUOTTAJAIN MAITO 875,20 0,00

Yhteensä 342 386,83 378 840,00

Erittely poistoeron muutoksista (liitetieto 16) 2020 2019

Investointivaraukseen liittyvä poistoeron
muutos

-1 174 352,31 -849 722,35

Suunnitelman mukaisten poistojen ja 
verotuspoistojen erotus (- tai +)

0,00 0,00

Poistoeron muutokset yhteensä -1 174 352,31 -849 722,35
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4.3 Tasetta koskevat liitetiedot 
 
4.3.1 Arvonkorotusrahasto (Liitetieto 18) 
 

 
 

2020 2019 2020 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 -25 095,62 0,00 -25 095,62 0,00
Arvo 31.12. 189 218,54 214 314,16 189 218,54 214 314,16

Rakennukset *
Arvo 1.1. 1 907 554,87 2 365 368,05 1 907 554,87 2 365 368,05
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. 1 449 741,69 1 907 554,87 1 449 741,69 1 907 554,87

Muut osakkeet ja osuudet
Arvo 1.1. 19 173,42 19 173,42 19 173,42 19 173,42
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00
Arvonkorotusten purku 0,00 0,00 0,00 0,00
Arvo 31.12. 19 173,42 19 173,42 19 173,42 19 173,42

Arvonkorotukset yhteensä 31.12. 1 658 133,65 2 141 042,45 1 658 133,65 2 141 042,45

* 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.
Tilinpäätöksessä 2020 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. 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 
Lisäykset tilikauden aikana 63 772,15 63 772,15 3 430 645,82 1 244 404,61 1 428 374,48 6 103 424,91 
Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 
Vähennykset tilikauden aikana 0,00 -5 136,00 0,00 -5 136,00 
Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden poisto -115 572,90 -115 572,90 -6 394 571,01 -124 919,05 -992 992,85 -7 512 482,91 
Arvonalentumiset 0,00 0,00 
Arvonkorotusten purkaminen 0,00 -25 095,62 -457 813,18 -482 908,80 

Poistamaton hankintameno 31.12. 129 980,43 0,00 0,00 129 980,43 2 759 662,64 75 285 833,85 374 757,07 2 706 811,81 0,00 1 442 103,70 82 569 169,07 
sisältää arvonkorotuksen 31.12. 189 218,54 1 449 741,69 1 638 960,23 

Erittelyt:

Olennaiset lisäykset ja siirrot erien välillä
Stå 6 sähköalan tilamuutos 97 515,51 
Svi 4 A-B kultt.alat perusparannus 1 330 858,97 
Stå 10 Rakennuksen peruskorjaus 2 766 285,52 
Stå 4 A auditorion perusparannus 664 360,30 

Olennaiset lisäpoistotot

Svinhufvudinkatu 13, Lahti, tulonodotus ja 
palvelutuotantokyky on muuttunut 
olennaisesti ja pysyvästi tilojen 
tyhjennyttyä kuntayhtymän käytöstä. 352 219,87 

Olennaiset arvonkorotusten purkamiset
Svinhufvudinkatu 7,9, ja 11 tonttien myynti 
Lahden Talot Oy:lle -25 095,62 
Rakennusten 1 vuoden poisto (= 1/20 osa 
alkuperäisistä arvoista) -457 813,18 
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Pysyvien 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
2020 2019

Hankintameno 1.1. 200 000,00 3 829,64 119 975,70 323 805,34 1 511 709,14 375 107,00 1 886 816,14 20 878,42 20 878,42 
Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 2 738 784,22 2 763 879,84 
Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 2 759 662,64 2 784 758,26 

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

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) 
 

 
 
4.3.4 Saamisten erittely (Liitetieto 23) 
 

 
  

Kirjanpidon
tili

Osake-/
peruspää-

omasta

Ääni-
vallasta

Konserni Kuntayhtymä % %

Tytäryhteisöt
Salpaus palvelut Oy 0,00 50 000,00 100,00 100,00
Salpaus palvelut Oy SVOP-rahastoon 0,00 150 000,00

Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt yhteenä 1201 0,00 200 000,00

Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt
Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata 124 250,68 3 829,64 30,00 30,00

Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt yhteenä 1205 124 250,68 3 829,64

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

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

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

Kaikki yhteensä 244 226,38 323 805,34

Omistukset muissa yhtiöissä 
Liite 20-22

Kirjanpitoarvo €

Saamisten erittely (Liitetieto 23)
Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

Saamiset tytäryhteisöiltä 175 943,41 229 388,58
Myyntisaamiset 175 943,41 229 388,58

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 2 872 910,78 1 319 901,27
Myyntisaamiset 294 643,22 416 663,73
Arvonlisäverosaamiset 182 443,67 293 745,45
Siirtosaamiset 2 395 823,89 609 492,09

Saamiset yhteensä 0,00 3 048 854,19 0,00 1 549 289,85

2020 2019
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4.3.5 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (Liitetieto 24) 
 

 
 
4.4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot  
 
4.4.1 Oman pääoman erittely (Liitetieto 25) 
 

 
 
  

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
(Liitetieto 24) 2020 2019 2020 2019
Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Tulojäämät
Partnereita laskutetut projektien saamiset 28 276,53 174 355,11 28 276,53 174 355,11
KuEl eläkemenoperusteinen LAB:n osuus 125 429,72 0,00 125 429,72 0,00
Siirtyvät korot (määräaik.sij.tilit) 103 678,91 97 204,95 103 678,91 97 204,95
Työllisyysrahaston koulutuskorvaus 11 156,50 8 900,69 11 156,50 8 900,69
KuEl eläkemenoperusteinen 19 807,99 0,00 19 807,99 0,00
Kelan korvaus työterveyshuollosta 113 949,57 113 387,65 113 949,57 113 387,65
Lahden Talot Oy Svi 7 luovutuksen tuotot 1 738 000,00 0,00 1 738 000,00 0,00
Projektien saamiset /EU-tuet ja avust. 175 438,15 184 914,28 175 438,15 184 914,28
Yhteisöveronpalautukset ja omavero saamiset 176,13 610,71 156,52 0,00
Muut tulojäämät 58 681,52 20 002,67 58 681,52 20 002,67

Tulojäämät yhteensä 2 374 595,02 599 376,06 2 374 575,41 598 765,35
Menoennakot

Muut menoennakot 21 405,00 10 726,74 21 405,00 10 726,74

Menoennakot yhteensä 21 405,00 10 726,74 21 405,00 10 726,74
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 2 396 000,02 610 102,80 2 395 980,41 609 492,09

Konserni Kuntayhtymä

2020 2019 2020 2019

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. 2 141 042,45 2 598 855,63 2 141 042,45 2 598 855,63
  Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00
  Vähennykset -482 908,80 -457 813,18 -482 908,80 -457 813,18
Arvonkorotusrahasto 31.12. 1 658 133,65 2 141 042,45 1 658 133,65 2 141 042,45

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 27 939 463,47 25 094 702,76 27 758 543,24 24 904 747,97
  Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00
  Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 27 939 463,47 25 094 702,76 27 758 543,24 24 904 747,97

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 8 351 042,55 2 844 760,71 8 357 672,62 2 853 795,27

Yhdistetyt poistoerot 10 090 092,02 11 264 444,33

Oma pääoma yhteensä 31.12. 89 194 605,96 82 500 824,52 78 930 223,78 71 055 459,96

* Laskelma kuntayhtymän peruspääoman jakautumisesta jäsenkunnittain esitetään kohdassa 1.5.3 Keskeiset liitetiedot

Oman pääoman erittely   (Liitetieto 25)
Konserni Kuntayhtymä
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4.4.2 Poistoerot (Liitetiedot 26) 
 

 
 

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

 
 

4.4.4 Pakolliset varaukset (Liitetieto 29) 
 

 
 

4.4.5 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat (Liitetieto 30) 
 

 
  

Erittely poistoerosta (litetieto 26) 2020 2019

Investointivaraukseen liittyvä poistoero 10 090 092,02 11 264 444,33

Verotuspoistoihin liittyvä poistoero 0,00 0,00

Poistoero YHTEENSÄ 10 090 092,02 11 264 444,33

Pitkäaikaiset velat (Liitetieto 27) 2020 2019

1.1.2026 jälkeen 
erääntyvät

1.1.2025 jälkeen 
erääntyvät

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 631 581,00 2 947 379,00

Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä 631 581,00 2 947 379,00

2020 2019 2020 2019

Muut pakolliset varaukset
 - Koulutusvelvoitteet 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Työttömyysvakuutusrahasto omavastuut 27 252,33 59 998,19 27 252,33 59 998,19
 - Korkoswapin ei-suojaavan osan varaus 467 651,79 0,00 467 651,79 0,00

Muut pakolliset varaukset yhteensä 494 904,12 59 998,19 494 904,12 59 998,19

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 0,00 840,00
Ostovelat 0,00 840,00

Velat muille 4 549 100,95 9 195 214,60 7 538 730,95 10 749 339,18
Lainat 4 549 100,95 1 052 630,00 7 538 730,95 1 136 630,00
Ostovelat 1 595 704,64 2 368 056,28
Muut velat 651 841,30 636 377,65
Siirtovelat 5 895 038,66 6 608 275,25

Vieras pääoma yhteensä 4 549 100,95 9 195 214,60 7 538 730,95 10 750 179,18

2020 2019
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4.4.6 Maksuliiketilin luottolimiitti (Liitetieto 31) 

 

 
 

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) 
 

Maksuliiketilin luottolimiitti (Liitetieto 31) 2020 2019

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

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät   
(Liitetieto 33) 2020 2019 2020 2019

Lyhytaikaiset siirtovelat

    Menojäämät
Siirtyvät korot 8 987,55 10 942,54 8 987,55 10 942,54

        Lomapalkkavaraukset 2 990 277,46 3 157 318,82 2 990 277,46 3 157 318,82
Yhteisövero 3 734,97 0,00 0,00 0,00
KuEL-maksut palkkaperusteinen 577 739,70 683 146,39 577 739,70 683 146,39
KuEL-maksut eläkemenoperusteinen 167 412,50 8 802,53 167 412,50 8 802,53
Työttömyysvakuutusmaksut 202 901,05 233 251,16 202 901,05 233 251,16
Kiinteistövero 603 199,82 210 197,80 603 199,82 210 197,80

        Muut menojäämät 120 000,00 582 072,00 120 000,00 582 072,00
    Menojäämät yhteensä 4 674 253,05 4 885 731,24 4 670 518,08 4 885 731,24

    Tuloennakot
Muu valtion rahoitusennakkot 133 930,42 1 406 563,00 133 930,42 1 406 563,00
Valtionosuusrahoitus 0,00 0,00 0,00 0,00

    Projektien siirtovelat 1 073 768,46 234 962,93 1 073 768,46 234 962,93
    Muut tuloennakot 16 821,70 81 018,08 16 821,70 81 018,08
Tuloennakot yhteensä 1 224 520,58 1 722 544,01 1 224 520,58 1 722 544,01

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 5 898 773,63 6 608 275,25 5 895 038,66 6 608 275,25

Konserni Kuntayhtymä
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4.5.2 Muut vastuusitoumukset (Liitetieto 39-40) 
 

 
 
  

Leasingvastuiden yhteismäärä arvonlisäveroineen  

(Liitetieto 38) 2020 2019 2020 2019

Seuraavalla tilikaudella maksettavat (2021 / 2020) 735 510,78 738 718,75 735 510,78 738 718,75
3 Step IT Oy 527 860,62 554 378,25 527 860,62 554 378,25
ARVAL Oy 28 275,36 29 472,08 28 275,36 29 472,08
Suomen Kalustoratkaisut Oy (sis. Handelsbanken Rahoitus) 179 374,80 127 222,08 179 374,80 127 222,08
AXUS FINLAND Oy sopimus päättyi vuonna 2020 27 646,34 27 646,34

Myöhemmin maksettavat (2022 -> … / 2021 -> ...) 1 132 494,60 1 045 624,99 1 132 494,60 1 045 624,99
3 Step IT Oy 675 886,17 622 643,85 675 886,17 622 643,85
ARVAL Oy 18 744,19 48 865,98 18 744,19 48 865,98
Suomen Kalustoratkaisut Oy (sis. Handelsbanken Rahoitus) 437 864,24 372 253,35 437 864,24 372 253,35
AXUS FINLAND Oy sopimus päättyi vuonna 2020 1 861,81 1 861,81

Leasingvastuut yhteensä 1 868 005,38 1 784 343,74 1 868 005,38 1 784 343,74

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

Konserni Kuntayhtymä

2020 2019 2020 2019

Kiinteistöihin kohdistuvat vastuut 14.01.2021 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 3 006 000,00 895 980,00 3 006 000,00 895 980,00

Yhteensä 3 006 000,00 895 980,00 3 006 000,00 895 980,00

Takuuajan vakuudet
Koulutuskeskus Salpaus, Kiinteistöpalvelut rakennuttajana 388 538,44 236 570,00 388 538,44 236 570,00

Yhteensä 388 538,44 236 570,00 388 538,44 236 570,00

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

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

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. 2 975,49 1 534,21 2 975,49 1 534,21

Yhteensä 2 975,49 1 534,21 2 975,49 1 534,21

MUUT VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ 6 570 248,93 4 306 819,21 6 570 248,93 4 306 819,21

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) 2020 2019 2020 2019

Hankkeiden omarahoitusosuudet 233 462,00 142 196,04 233 462,00 142 196,04

Dynasty sopimushallinta, sopimukset yht. (kpl) 1 641 770 609 758

Arvonlisäveron palautusvastuu, kiinteistöinvestoinnit 
v. 2011 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2020 0,00 204 203,54 0,00 204 203,54
v. 2012 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2021 33 002,03 66 004,06 33 002,03 66 004,06
v. 2013 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2022 574 155,39 861 233,09 574 155,39 861 233,09
v. 2014 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2023 616 589,73 822 119,64 616 589,73 822 119,64
v. 2015 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2024 234 814,01 293 517,52 234 814,01 293 517,52
v. 2016 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2025 1 052 444,23 1 262 933,08 1 052 444,23 1 262 933,08
v. 2017 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2026 2 508 025,58 2 926 029,85 2 508 025,58 2 926 029,85
v. 2018 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2027 440 177,75 502 195,40 440 177,75 502 195,40
v. 2019 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2028 4 159 170,94 4 679 067,31 4 159 170,94 4 679 067,31
v. 2020 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2029 740 372,58 0,00 740 372,58 0,00

Arvonlisäveron palautusvastuu, kiinteistöinvestoinnit 2 10 358 752,25 11 617 303,48 10 358 752,25 11 617 303,48

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

Kynnyksellisen koronvaihtosopimuksen laskennallinen pääoma ylittää kuntayhtymän lainasalkun 
pääoman tilinpäätöksessä 2020 hyvän maksuvalmiuden mahdollistamista ylimääräisistä 
lainanlyhennyksistä johtuen. Lainapääoman ylittävältä osalta koronvaihtosopimus on käsiteltävä 
ei-suojaavana. Ei suojaavaa osuutta vastaava (31,6 %) koronvaihtosopimuksen negatiivinen 
markkina-arvo per 31.12.2020 on kirjattu rahoituskuluksi ja pakolliseksi varaukseksi KPL 3:2.1 
§:ssä tarkoitetun oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

Koronvaihtosopimuksen markkina-arvo 31.12. (pankin ilmoituksen mukaan) -1 479 910,74 -1 475 785,04 -1 479 910,74 -1 475 785,04
josta:

suojaavan osuus -1 012 258,95 -1 475 785,04 -1 012 258,95 -1 475 785,04
Ei-suojaavan osuus -467 651,79 0,00 -467 651,79 0,00

Pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin liittyvät vastuut arvonlisäveroineen 
Rakennukset 173 995,68 160 616,04 173 995,68 160 616,04
Maa-aluet 15 161,51 15 094,48 15 161,51 15 094,48
Laitteet 8 093,61 22 106,25 8 093,61 22 106,25

Pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin liittyvät vastuut arvonlisäveroineen 197 250,80 197 816,77 197 250,80 197 816,77

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 (Liitetieto 42)  

 

 
 

 
  

Henkilöstön määrä 31.12.2020 Vakituiset Määräaikaiset 
Yhteensä 

31.12.2020
Yhteensä 

31.12.2019
Sivutoimiset 
31.12.2020

Vastuualueet hlö hlö hlö hlö hlö
Oppimis- ja koulutuspalvelut 426 49 487 476 12
V1 / Opiskelijapalvelu, valmentava 
koulutus

79 8 87 88

V2 / Tekniikan ja 
liikenteen alat, 
luonnonvara-alat
V3 / Hyvinvoinnin alat, kaupan ja 
hallinnon alat, matkailu-, ravitsemis- 
ja elintarvikealat, kulttuurialat

162 17 179 180 4

Oppilaitospalvelu 106 2 108 107
Kiinteistöpalvelut 44 44 44
Ravintolapalvelut 38 1 39 38
Tietohallintopalvelut 24 1 25 25
Johtamis- ja kehittämispalvelut 51 3 54 56
Yhteensä 583 54 649 639 12

8185 24 209 208

Henkilötyövuodet 31.12.2020
Teoreettinen 

2020
Toteutunut 

2020
Teoreettinen 

2019
Toteutunut 

2019
Vastuualueet htv htv hlö hlö
Oppimis- ja koulutuspalvelut 480 454,1 469,1 447,5
V1 / Opiskelijapalvelu, valmentava 
koulutus

85,3 80,4 83,4 80,1

V2 / Tekniikan ja 
liikenteen alat, 
luonnonvara-alat
V3 / Hyvinvoinnin alat, kaupan ja 
hallinnon alat, matkailu-, ravitsemis- 
ja elintarvikealat, kulttuurialat

180,6 172,2 181,5 173,1

Oppilaitospalvelu 109,4 103,5 107,6 104
Kiinteistöpalvelut 43,6 42,3 43,3 41,4
Ravintolapalvelut 40,7 36,8 39,3 37,6
Tietohallintopalvelut 25,1 24,3 25 25
Johtamis- ja kehittämispalvelut 55,9 52 55,6 52,6
Yhteensä 645,4 609,5 632,3 604,1

214,1 201,5 204,2 194,3
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4.6.2 Luottamushenkilön palkoista perityt ja puolueelle tilitetyt luottamushenkilömaksut (Liitetieto 44) 
 

 
 
4.6.3 Tilintarkastajan palkkiot (Liitetieto 45) 
 

 
 
4.7 Luettelo tilikaudella käytetyistä tilikirjoista 
 
4.7.1 Käytetyt tilikirjat 
 

 
  

(Liitetieto 44) 2020 2019

Hämeen Sosiaalidemokraatit ry 3 132,00 2 828,25
Hämeen Kokoomus ry 2 698,14 2 677,90
Etelä-Hämeen vasemmistoliitto ry 0,00 0,00
Keskustan Päijät-Hämeen piiri 1 269,00 1 296,00
Lahden Perussuomalaiset 405,00 405,00
Lahden Vihreät 621,00 621,00
Lahden Kristillisdemokraatit ry 81,00 91,13

Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 8 206,14 7 919,28

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

Tilintarkastajan palkkiot (Liitetieto 45) 2020 2019
(sis.alv)

BDO Audiator Oy
Tilintarkastuspalkkiot 28 189,30 20 494,10
Tarkastuslautakunnan avustaminen 4 088,28 3 766,50
Muut palkkiot 3 142,98 5 040,60

Palkkiot yhteensä 35 420,56 29 301,20

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
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4.7.2 Käytetyt tositelajit 
 

 
 
4.8 Tuloskorttimittareiden selitykset ja laskentakaavat 

 
Työelämän kumppanuuksia ja verkostoja vahvistamalla sekä pedagogiikan ja 
oppimisratkaisujen muutoksella vaikutamme seuraavien tulosten kehitykseen 
 
Opiskelijavuodet (VOS-rahoitus) 
Opiskelijavuosi on 365 päivää, joiden aikana opiskelija osallistuu henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti oman osaamisen vahvistamiseen.  
 
Suoritetut tutkinnot 
Suoritettujen perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen määrä.   
 
Suoritetut tutkinnon osat 

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
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 Opiskelijajärjestelm
VYÖR VYÖR Vyörytys

Käytetyt tositelajit
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Suoritettujen perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon 
osien määrä.  
 
Valmistuneiden työllistyminen   
Työllistyneiden osuus (%) pohjautuu Opetushallituksen Vipunen-tietokannan tietoihin, jotka 
kuvaavat toisen asteen ammatillisen perustutkinnon tietyllä aikavälillä suorittaneiden 
pääasiallista toimintaa valitun vuoden lopussa. Tilastoissa on kahden vuoden viive. 
Tilastokeskuksen tilastot saadaan noin 1,5 vuoden viiveellä. 
 
Jatko-opintoihin sijoittuminen, amk + yliopisto     
Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden sijoittuminen jatko-opintoihin, joissa tavoitteena 
ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto. Tiedot pohjautuvat Opetushallituksen Vipunen-
tietokannan tietoihin. 
 
Opiskelijapalaute 
Opiskelijapalaute lasketaan valtakunnallisen Amis-palautteen aloitusvaiheen kyselyjen ja 
päättövaiheen kyselyjen tulosten pohjalta. Laskennassa huomioidaan rahoituksen perusteena 
käytettävien palautekysymysten vastausten keskiarvo. Palautejärjestelmä on otettu käyttöön 
1.7.2018.  
 
Työelämäpalaute 
Mittari otetaan käyttöön v. 2021 valtakunnallisen aikataulun mukaisesti. 
 
Ensisijaiset hakijat/aloituspaikat 
Ensisijaiset hakijat/valinnan aloituspaikat kevään yhteishaussa (ammatilliset perustutkinnot). 
 
Jatkuvan haun kautta aloittaneet 
Jatkuvan haun kautta opiskelun aloittaneet. Mittari otetaan käyttöön ja tavoitetaso määritellään 
v. 2020 aikana. Mittarin käyttöönotto siirretty v. 2021. 
 
Opinnoista eroaminen (ammatilliset perustutkinnot)    
Raportoidaan ikäryhmittäin ns. negatiiviset eron syyt, jolloin opiskelijalla ei ole tiedossa 
jatkopolkua. 
 
Tuloskortissa opinnoista eronneiksi lasketaan seuraavien syiden takia eronneet opiskelijat (ns. 
negatiiviset erot): 
- koulutuksen järjestämiseen liittyvät syyt  
- muutokset työsuhteessa (oppisopimuksen purku) 
- henkilökohtaiset syyt 
- terveydelliset syyt 
- katsotaan eronneeksi 
- opiskelijan kuolema 
- muu syy 
 
Tuloskortissa ei lasketa eronneiksi opiskelijoita, jotka siirtyvät muuhun toisen asteen 
koulutukseen, korkeakouluun, muuhun koulutukseen tai Koulutuskeskus Salpauksen sisällä 
suorittamaan toista tutkintoa. Eronneiksi ei myöskään lasketa opiskelijoita, jotka siirtyvät 
työpajalle, kuntoutukseen tai muihin sosiaali- ja terveysalan palveluihin tai työelämään.  
Näistä syistä eronneiden määrää seurataan kuitenkin Tietovarastoraportoinnilla. 
 
VALMA-koulutuksen jälkeen 2. asteen koulutukseen sijoittuminen  
VALMA-koulutuksen suorittaneiden sijoittuminen 2. asteen koulutukseen opintoja seuraavana 
syksynä. 
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Toimintakulttuuria vahvistamalla vaikutamme seuraavien tulosten kehitykseen 
 
Henkilöstökysely 
Henkilöstökyselyn toteuttaminen uudella mallilla 2019/2020 (tavoiteasetanta täsmentyy). 
Kyselyn tuloksia analysoidaan toimintakertomuksessa ja henkilöstökertomuksessa. 
 
Henkilöstökyselyn tulokset painottuvat laadullisiin tuloksiin. 
 
 
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 - 4442. 
 
Toimitilakustannukset ja osuus toimintatuotoista 
Salpauksen käytössä olevien toimitilojen käyttökustannukset ja poistot 
 
Salpauksessa käytössä olevien tilojen kokonaismäärä 
 
Vuosikate 
Toimintakate +/– rahoitustuotot ja -kulut  
 
Tilikauden tulos  
Vuosikate +/– 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 
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5 MUUT ERIYTETYT LASKELMAT 
 
5.1 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän kilpailulain 30 d §:n edellyttämä tuloslaskelma kuntayhtymän 

taloudellisestä toiminnasta, joka tapahtuu kilpailutilanteessa markkinoilla 
 

 
 
  

2020 2019
1000 € 1000 €

Toimintatuotot 1 717 2 390
Myyntituotot 1 554 2 204
Tuet ja avustukset 0 5
Vuokratuotot 96 162
Muut tuotot 66 19

Toimintakulut -1 285 -1 850
Henkilöstökulut -844 -1 077
Palveluiden ostot -76 -146
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -164 -393
Muut kulut -201 -234

Toimintakate 432 540

Muut rahoitustuotot 0 1
Muut rahoituskulut -0 1

Vuosikate 433 541

Suunnitelman mukaiset poistot -31 -57

Tilikauden tulos 402 484

Vyörytyserät -223 -432

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 178 53

Tuloslaskelma sisältää seuraavia toimintoja:
- Ei-tutkintoon tähtäävien koulutuspalvelujen myynti Salpaus-Palvelu Oy:lle
- Henkilöstöruokailu ja ravintolapalvelujen myynti ulkopuolisille 
- Taloustietojärjestelmäpalvelujen myynti LAB Oy:lle
- Muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen kiinteistöjen vuokraus
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Martti Tokola, toimitusjohtaja  Päivi Saarelainen, rehtori 
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Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. 
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BDO Audiator Oy 
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